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PRVA REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE KOMENDA

Glasilo občine Komenda 11/2014

Komenda je lepa občina

Volilne odbore Občinskega sveta bodo potrjevali na 2. seji v četrtek, 4. decembra.

Zahvala Tomažu Drolcu za županovanje
S poročilom o izvolitvi članov novega Občinskega sveta Občine Komenda je predsednica občinske volilne komisije Dida Volk, kot poročevalka,
začela v četrtek, 6. novembra, 1. redno konstitutivno sejo Občinskega
sveta v novem štiriletnem mandatu. V nadaljevanju jo je potem po utečenem protokolu vodil najstarejši član občinskega sveta Alojz Zver iz Žej
pri Komendi. Zapletov glede mandatov svetnikov in novoizvoljenega
župana ni bilo in jih tudi ni nihče pričakoval. So pa vsi bolj ali manj z
zanimanjem čakali na 5. točko dnevnega reda: Nagovor župana.
Začela se je, ko se je predsedujoči Alojz Zver Tomažu Drolcu zahvalil za županovanje v četrtem mandatu od 2010 do 2014. leta in mu izročil zahvalno plaketo.
Po tem, ko se je zahvalil za priznanje, si je Tomaž, takrat še vedno kot

župan, še enkrat »vzel čas«; tokrat za na trenutke čustven in globok
sporočilni nagovor. Spomnil je, da je bilo v sobi, v kateri se je počutil v
16 letih kot doma, in kjer bodo tudi poslej odločali novo izvoljeni svetniki, vodil okrog 150 sej, razen ene, ker je bil takrat na obisku v občini
minister in je vodenje seje predal podžupanu.
»So pa bili v tej sobi v glavnem pozitivni trenutki, nekaj pa tudi slabih.
Privoščil bi vam naprej v tej sobi pozitivnega duha, kot je bil prve tri
mandate. Prvih 12 let smo namreč krasno delali in imeli tudi zavidljive
uspehe. Povem vam, da ste svetniki krasne občine, na katero moramo
biti ponosni. Občine, ki se že od prvih let, razen morda prvih dveh let,
sama financira, da finančno zelo dobro stojimo, da nimamo na občini

Jožef SUŠNIK,
Križ
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Klara BERLEC,
Suhadole

enega neplačanega računa, imamo denar za vse te investicije, ki so se
sedajle končale na Gmajnici, Mlaki, v Komendi in v Suhadolah in da
vam zapuščam občino in novemu županu Slavku Poglajnu v dobri
kondiciji. Slavko pozna občino. Ni bil moj favorit, ker je prepozno povedal, da se bo tudi sam podal v borbo za župana, ampak vseeno ima
vso mojo podporo. Skupaj delava že 45 let. Bila sva skupaj, ko sem bil
predsednik mladine, nato predsednik prosvete, ko sem bil predsednik
KS je bil tajnik in ko sem postal župan je prevzel direktorske funkcije in
nazadnje kot vodja Režijskega obrata. Mislim, da ni stvari v občini, ki
je ne obvlada.
Še to bi rad rekel. Upam, da smo se v zadnjih štirih letih kaj naučili.
Veliko gnojnice je bilo polite v zadnjem mandatu. Umazali so mene,
umazali so občino, da me je bilo večkrat kot ne sram, namesto, da bi
bili ponosni. In nazadnje se je izkazalo, da do danes niti enega evra kazni
nisem prejel, niti ene obtožbe. Tudi sodba v Kamniku ni zdržala, višje
sodišče me je oprostilo; izkazalo se je, da je bilo vse uperjeno proti
meni bolj kot ne umetno.
Vendar imamo pa danes samo umazanega bivšega župana in umazano
občino. Zato poskrbite, da ji boste povrnili ugled, kakršnega si zasluži,

Slavko, želim ti in upam, da se ti bodo ponovila moja prva leta. Naj te ta
županska veriga spomni, da ti ljudje v Komendi zaupajo. Bodi ponosen
nanjo.

Jože ŠIMENC,
Alojz ZVER,
Gora pri Komendi Žeje pri Komendi

Igor ŠTEBE,
Žeje pri Komendi

Izak Matej CIRAJ,
Gmajnica

Martina PREZELJ,
Križ

Aplenca
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Tri svetnice in enajst svetnikov novega občinskega sveta z novim županom
saj Komenda je lepa občina. Zato pomagajte novemu županu v teh štirih
letih popraviti, kar je bilo zadnji mandat pokvarjenega.«
Ko mu je Tomaž Drolec dal okrog vratu župansko verigo, se je Slavko
Poglajen zahvalil:
»Hvala vsem za zaupanje. Hvala, Tomaž, za sodelovanje v toliko letih, ko sva ob uspehih imela tudi kakšne slabe trenutke. Od vas svetnikov
pričakujem, da mi boste v prihodnjih štirih letih pomagali, da bomo
peljali to našo občino v takšni kondiciji kot je bila do sedaj brez kakšnih
večjih razprtij. Če bo prišlo do kakšnih nesporazumov, se bomo pogovorili. Vrata bodo vedno odprta za sodelovanje, za dobre projekte v korist vseh občank in občanov.«
Sejo so potem sklenili še z imenovanjem Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, v kateri so predsednik Roman Koncilija in člani Igor Štebe, Aleš Marinko, Martina Prezelj, Viktorija Drolec,
Izak Matej Ciraj in Roman Grošelj.
Druga redna seja občinskega sveta, na kateri bodo potjevali člane v
odobrih Občinskega sveta, bo v četrtek, 4. decembra.
A. Žalar

Roman GROŠELJ, Rok ZUPANČIČ,
Klanec
Moste

Alešu Marinku, Romanu Konciliju in Romanu Grošlju je Tomaž Drolec
podelil plaketo za sodelovanje; vsem drugim svetnikom pa jih je podelil ob odprtju krožnega križišča pol lipo pri kulturnem domu.

Milan STAROVASNIK, Matija ZADRGAL,
Kom. Dobrava
Komenda

Aleš MARINKO,
Gmajnica

Viktorija DROLEC, Roman KONCILIJA,
Mlaka
Moste
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Še naprej tudi gasilstvo
Upam in želim si, tako kot sem napovedal že ob prevzemu nove funkcije, da bodo vse politične stranke in liste v tem mandatnem obdobju
konstruktivne… - V drugem delu Poslovne cone smo nekaj let kasnili.
Ne po lastni krivdi. S postopno oživitvijo gospodarstva pa ostajajo
upanja. - Nobenega od sodelavcev ne bom menjal…

(Nadaljevanje iz oktobrske
številke Aplence)
V pogovoru v oktobrski
Aplenci sva nazadnje ugotovila, da je bilo v samostojni
občini do danes veliko narejenega, kar nekaj vprašanj
oziroma nalog pa je trenutno
nedokončanih. Napovedali
ste, da bodo o poteku reševanja in urejanja le-teh občanke in občani obveščeni v eni prihodnjih številk občinskega glasila.
Predno nadaljujeva pa samo ugotovitev, da je bila pred pol meseca konstitutivna seja občinskega sveta, na kateri je bil potrjen nov
sestav Občinskega sveta in novega župana. V tem obdobju se najbrž
kaj velikega oziroma izredno pomembnega ni zgodilo?
S predstavniki vseh političnih strank in list, ki delujejo v Občinskem
svetu, smo kljub manjšim zapletom, upam, uspeli dogovoriti ključ delitve posameznih mest v stalnih odborih in komisijah, ki jih bo Občinski
svet imenoval na naslednji seji v začetku meseca decembra. Upam in
želim si, tako kot sem napovedal že ob prevzemu nove funkcije, da bodo
vse politične stranke in liste v tem mandatnem obdobju konstruktivne in
da se že pri oblikovanju posameznih odborov ne bodo preveč kresale
politične in/ali osebne ambicije posameznikov.
Ne le, da je bila upravičena odločitev pred štirimi mandati, da se
sedanji del iz prejšnje občine osamosvoji, ampak se je izkazalo, da
bila občina Komenda v dosedanjem obdobju dobesedno zgled drugim na področju delovanja številnih društev in še posebno na področju skrbi in opreme ter usposobljenosti glede požarne varnosti.
Prav na tem področju imate veliko izkušenj. Boste pri razvoju
društev in še posebej gasilstva nadaljevali doseženo in cilje? Ste
lahko bolj konkretni?
Vsa društva in klubi, predvsem tista, ki se ukvarjajo z vzgojo mladih,
bodo deležna še naprej vse moje in občinske podpore. Za požarno varnost in varnost pred naravnimi nesrečami je odgovoren župan in vsa
gasilska društva bodo tudi v tem mandatu deležna moje podpore in finančne pomoči iz proračuna lokalne skupnosti za redno izobraževanje,
usposabljanje in obvezno opremo.
Kako ocenjujete Poslovno cono Komenda. Je ena najbolje urejenih med tremi v Sloveniji, ali ena najbolj problematičnih zaradi težav v sedanji krizi?
Območje Poslovne cone Žeje pri Komendi je prav gotovo ena od bolje
urejenih poslovnih con, a na žalost smo pri izgradnji infrastrukture za

drugi del tega območja nekaj let kasnili. Ne po lastni krivdi. In še gospodarska kriza je prišla, ki je prizadela tudi naše gospodarstvo. Zemljišča se
na žalost ne prodajajo po prvotnem terminskem planu, posamezne poslovne zgradbe se gradijo v skladu s finančnimi možnostmi posameznih
investitorjev, a komunalna infrastruktura je v celoti zgrajena in zahteva
celotno vzdrževanje, ne glede na to, koliko objektov je že zgrajenih in v
obratovanju. Statistični podatki o postopni rasti gospodarstva dajejo tudi
nam upanje, na čimprejšnjo zapolnitev celotne Poslovne cone Žeje pri
Komendi. S postopno oživitvijo gospodarstva pa obstajajo tudi upanja na
rešitev družbe PCK d.o.o., ki pa trenutno ni v zavidljivem položaju.
V prostem času ste najbrž z »dušo in srcem« gasilec. Boste ostali
še naprej, ker boste sedaj župan vsem društvom in klubom v občini
in vsem željam in potrebam ter težavam občanov?
Gasilec sem »z dušo in srcem«, a ne samo v prostem času. Še naprej se
bom poleg ostalega dela kot župan posvečal tudi gasilstvu v svojem matičnem društvu. Potrebe in želje vseh skupin občank in občanov bodo
deležne mojega posluha, a realizacija njihovih finančnih potreb bo ostala
v mejah zmožnosti lokalne skupnosti. Sredstev ni in ne bo na pretek, zato
jih bomo tudi v letu 2015 delili v skladu s sprejetimi pravili in programi.
Kakšno je vaše sporočilo vašim najožjim sodelavcem in vašim
občanom v vseh naseljih v občini?
Moji najožji sodelavci me že kar nekaj let poznajo, kakšen sem pri
delu in kakšne so moje dobre in tudi manj dobre lastnosti. Nobenega od
sodelavcev ne bom menjal, le kakšna dela in opravila se bodo naredila
kako drugače ali pri kakšni drugi osebi. Za občanke in občane pa zagotavljam, da bomo kot občinska uprava še naprej odprti za vse in vsakogar. Dobre navade in dela bomo ohranili, kakšne manj dobre pa bomo
poizkušali dopolniti in jih popraviti.
Andrej Žalar

Čestitke in objave v
decembrski Aplenci
Zadnji mesec leta 2014 bo Aplenca izšla 23. 12.
NAROČILA čestitk in oglasov ter drugo gradivo za objavo v decembrski Aplenci sprejemamo do vključno TORKA, 9. DECEMBRA, na: urednistvo.gok@komenda.si, urednik.gok@komenda.si in
andrej.zalar@siol.net
Informacije po telefonu 031 638 699.
Za DRUŠTVA so čestitke v velikosti vizitke (9 cm širina x 4 cm višina) - BREZPLAČNE.
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AKTUALNO

Dobrodelna tekma

Najboljši mladinci v Orientacijskem klubu
Komenda so se v soboto, 22. novembra, odločili, da pri Planinskem domu organizirajo dobrodelno orientacijsko tekmo. Izkupiček so
namenili mladim šolarjem iz moštva , ki so se
letos na državnem šolskem tekmovanju oktobra uvrstili na najzahtevnejše svetovno šolsko
tekmovanje, ki bo aprila prihodnje leto v Turčiji.

Predsednik Kluba
, ki deluje že deset
let, Nejc Zorman,
je na prireditvi po
končani tekmi povedal, da ima klub
okrog 100 članov in
da zadnja leta nenehno raste in dosega uspehe. »Kot
zanimivost lahko
povem, da je naša
članica tudi Jasmina
Neve iz Avstralije.
V Klubu pa smo se
odločili za zbiranje
denarja v okviru cele Gorenjske, saj smo ponosni na mlade, ki so se uvrstili na svetovno šolsko prvenstvo.
V soboto so v Družinski kategoriji bili
najboljši Jaka Blaž, 2. Jakob Kurinčič in 3. Jaka Seljak; v kategoriji C: 1. Benjamin Korelc,
2. Lara Zupan in 3. Romana Zupan; v kategoriji B: 1. Virgil Kos, 2. Zala Zavrl in 3. Iztok

VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE MENGEŠ
Vsako
leto
enkrat
Varstveno delovni
center
Ince
Mengeš
z
enoto INCE
ZU v Mostah
pripravi
za
starše in obiskovalce prireditev s prodajno razstavo
del gojencev
iz centra. V
petek, 21. novembra, so takšno tradicionalno
prireditev z razstavo pripravili tokrat prvič

Kavšek; v kategoriji A pa 1. Jernej Zorman, 2.
Jan Dovč in 3. Andrej Borštnik.
S pripravami bodo v klubu nadaljevali. Tako
bo že prihodnji mesec, 12. decembra, v Podgorju tekmovanje v 1. zimski ligi.
Prireditelji sobotnega tekmovanja v Komendi se zahvaljujejo podjetju Streha Sodnik d.o.o.
in Planinskemu domu za podporo. Veseli pa
bodo tudi dobrodelnih nakazil na TRR banka
NLB SI56 0230 1025 4639 904.
A. Žalar

Rožice Ane Poljšak

(doslej so bile razstave v enoti INCE
ZU v Mostah) v Koželjevi domačiji na
Gori pri Komendi, za kar se je direktorica Uprave INCE ob petkovem odprtju
še posebej zahvala Turističnemu društvu Komenda in Igorju Štebetu za
podporo pri pripravi razstave.
Tokrat se je s keramičnimi izdelki
predstavila gojenka Ana Poljšak in sicer
z deli Moje rožice. Kulturni program pa
so pripravili gojenci INCE. Po zares
zanimivi enotedenski razstavi s čudovitimi keramičnimi rožicami Ane Poljšak
pa bodo v INCE ZU v Mostah imeli 4.
in 5. decembra Dan odprtih vrat.
A. Ž.

Denarna pomoč občanom v hudi stiski
Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) bo
tudi letos denarno pomagala občanom Občine Komenda, ki so se znašli v hudi trenutni
denarni stiski (daljše ali trajne morajo reševati za to pristojne in odgovorne službe.)
Ustanova bo pri dodeljevanju denarne pomoči upoštevala le dokumentirane prošnje:
popolni osebni podatki, navedena huda socialna stiska, zadnje 3 mesečne bančne izpiske,
priporočilo za pomoč Centra za socialne zadeve Kamnik, Župnijske Karitas Komenda ali
krajevne organizacije Rdečega križa, (lahko
tudi podpisanih predlagateljev pomoči, ki vedo
za človeka v hudi stiski v svojem okolju, zaradi
verodostojnosti priporočila z vsemi potrebnimi
predlagateljevimi osebnimi podatki).
Ker so denarna sredstva zelo omejena (gre
za manjšo razpoložljivo vsoto), bo Ustanova

dala prednost pomoči resnično najbolj potrebnim ljudem, pred tem pa bodo za to odgovorne
osebe pri njej skrbno pregledale vsako prošnjo.
Denarna pomoč bo prednostno dodeljena v
obliki plačila položnic/računov, ki jih bodo
pred tem pregledale strokovne osebe.
Vloge oddajte z vsemi zahtevanimi pogoji
v pisni obliki do 12. decembra 2014 na sedež
ustanove UPPG, Zajčeva 23,1218 Komenda.
Na kuverto napišite: Odbor za dodeljevanje
socialne pomoči - POMOČ.
Številka: 1/2014 – socialna pomoč
Komenda, 17.11.2014
Predsednica uprave dr. Marta Ciraj
***
UPPG je tudi sklenila pogodbo z operaterji
za sms donacije.
OMOGOČITE ŠTIPENDIRANJE NA-

DARJENIH MLADIH in POMAGAJTE SOCIALNO OGROŽENIM OBČANOM KOMENDE.
Pošljite SMS s ključno besedo UPPG na
številko 1919 in prispevali boste 1 EUR.
Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, IZI mobila, Debitela
in Tušmobila. Telekom Slovenije d.d. se odpoveduje prihodkom iz naslova dohodnih, Tušmobil d.o.o. pa tudi iz naslova odhodnih SMS
sporočil v korist UPPG. Pogoji in navodila za
sodelovanje na spletni strani: www.uppg.si.
Akcija traja za uporabnike Telekoma
Slovenije do 31. 10. 2015, za uporabnike
Tušmobila do 1. 12. 2015.
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Jubilejni 10. koncert z domačimi talenti
Imeti talent ni nekaj samoumevnega. Je dar, ki nam je dan in ki si želi, da ga odkrijemo v sebi.

Dobrodelna Ustanova
Petra Pavla Glavarja je
bila ustanovljena 1999.
leta. Tako že petnajst
let z imenom tega velikega dobrotnika, moža,
čebelarja…, ki je s
svojim življenjem in z
deli, ki jih je opravil,
pustil neizbrisen pečat
v duhovni dediščini
(Glavarjeva knjižnica,
Martina Prezelj
knjiga duš – Status
Animarum) ter v kulturni dediščini (Beneficiat,
Glavarjeva bolnica, zgrajena iz njegove zapuščine
leta 1804, cerkev sv. Ane v Tunjicah). Ustanova z
njegovim imenom opravlja danes v občini pomembno socialno skrb in vlogo na področju pospeševanja izobraževan ja, razvoja talentov mladih, pomoči ostarelim ter drugim pomoči
potrebnim. Že od vsega začetka pa je pretežni del
dejavnosti te pomembne ustanove pospeševanje
izobraževanja in razvoja talentov mladih.
Od leta 2000 naprej je ustanova štipendirala
več kot 20 mladih. Hkrati pa je vsa leta tudi
pomagala ljudem v stiski, saj prav te potrebe iz
leta v leto naraščajo.
V kraju, v občini Komenda, pa je že deset let
poznana in iz leta v leto bolj priljubljena dejavnost v okviru ustanove Iskanje organiziranega
predstavljanja talentov na različnih področjih
dejavnosti. Minulo soboto, 22. novembra, je
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bila v dvorani OŠ Moste tako že deseta tovrstna
prireditev, na kateri je nastopilo v zanimivem
glasbenem oziroma instrumentalnem in tudi
govornem programu deset različnih generacij
nastopajočih talentov.
Kot je napovedala v pozdravnem uvodnem
nagovoru članica prireditelja Martina Prezelj, je
bil jubilejni koncert za nastopajoče zares priložnost za predstavitev, za tisto kar so v sebi odkrili in ne nazadnje tudi za pogum, da so razkrili,
kaj premorejo. In prav zato je bil za obiskovalce
v dvorani to izredno lep dogodek in hkrati poseben večer za dušo. Tako ga je v prispodobi
označil tudi novi župan občine Komenda Slavko
Poglajen, saj, da je »pokazal prav neverjetno
odkritje in spoznanje, koliko talentov ima občina
Komenda.« Seveda pa je že deset let za njihovo
vsakoletno predstavitev občinstvu zaslužna prav
Ustanova Petra Pavla Glavarja, ki ji predseduje
dr. Marta Ciraj s sodelavci oziroma sodelavkami
v upravi, za kar vsem velja posebna zahvala.
Nastopili so OFS AVRIKELJ s folklornimi
plesi, JAKA BLAŽ z diatonično harmoniko,
LUCIJA KAVČIČ s kitaro, VITA MARTA
CIRAJ z violino, EVA POGLAJEN s citrami,
LUCIJA in DOMEN JURKOVIČ z vokalno
instrumentalnim nastopom, VOKALNO INSTRUMENTALNA SKUPINA ŽABICE (Liza Novak, Sara Kokelj, Eva Lisec, Zala Erent,
Vita Marta Ciraj z violino, Erika Golob, Klara
Žlindra, Maja Lah) z vokalno instrumentalnim
nastopom, VOKALNO INSTRUMENTALNA

SKUPINA SKAVTINJE (Tia Skok,
Ana Štebe, Liza Novak, Polona Zotler,
Doroteja Petek) z
vokalno instrumentalnim
nastopom,
VANDA ANDOLŠEK z recitalom lastnih
pesmi
in
DRAMSKA SKUPINA DRUŠTVA dr. Marta Ciraj
UPOKOJENCEV
KOMENDA s skečem Zdrava prehrana (avtorica Ivica Ogorevc in nastopajoči Marija Kern,
Slavka Krmavnar, Alojz Zver).
Za prijeten večer se je na koncu dveurnega
programa zahvalila Martina Prezelj ravnateljici OŠ Komenda Moste prof. Miri Rek, vodji
enote šole v Mostah prof. Bernardi Hozjan,
podjetju Nektar natura, vsem članom Ustanove
in štipendistom, obiskovalcem, ki so s prisotnostjo pokazali, da je pot Ustanove prava in
seveda Darku Mavsarju, ki je tudi tokrat prispeval svoj povezovalni čar celotni prireditvi.
A. Žalar, slike A. Ž in Luka Karničnik

Pojasnilo in opravičilo
V številki 8-9 Aplence (septembra) na 3.
strani v ŽUPANOVI BESEDI se stavek v 5.
vrsti od spodaj navzgor v 3. stolpcu pravilno
glasi:
»… Nič manj boleča ni bila smrt svetnika
in soustanovitelja Aplence Baldomira
Kremžarja. … «
Soustanovitelj Aplence je bil namreč ob
Baldomiru Kremžarju tudi dr. Marko Žerovnik, tedanji predsednik krajevnega odbora SKD v občini Komenda.
Dr. Marku Žerovniku se za nenamerno
nepravilno informacijo iskreno opravičujemo.
Odgovorni urednik Aplence Andrej Žalar

Aplenca

GOSPODARSTVO

POSLOVNA CONA KOMENDA

Glasilo občine Komenda 11/2014

Z investicijami iz krize
Pogovor z Maticem Romšakom, direktorjem Poslovne cone Komenda
podlagi teh ukrepov povpraševanje bistveno
povečalo. Zaznavamo, da gospodarstvo diha,
da se kljub neugodnim razmeram skuša izviti
iz primežev recesije. Tako na primer do sredine
oziroma konca januarja 2015 načrtujemo podpis prodajnih pogodb s podjetji Reiswolf,
d.o.o. Terramar, d.o.o. in Profarm, d.o.o. Ob
tem pa se seveda poslužujemo ves čas predstavitvenih prijemov in medijskih ter marketinških oblik. Med njimi so na primer seznanjanja
s spremembami lokacijskega načrta, s čimer
bo možno združevanje in razdruževanje zemljišč, znižanje cen, odloženo plačilo in podobno.

Poslovna cona
Komenda d.o.o.
je podjetje, ki
se ukvarja z
upravljanjem in
trženjem nepremičnin na območju poslovne
cone, z njihovo
gradnjo in s
prodajo ter posredovanjem
Matic Romšak
nepremičnin v
najem. Zasnovana je bila, da bi uresničili razvoj usmerjenih
poslovnih sistemov in njihovih podjetniških
zamisli. Za projekt je bilo potrebno zagotoviti
in izdelati urbanistične in arhitektonske načrte,
geološke in geomehanske raziskave, pridobiti
projektno dokumentacijo in gradbena dovoljenja, obenem pa pripraviti pravne, finančne in
komunikacijske načrte. Jeseni 2006 so začeli
tržiti zemljišča na površini 750.000 m2. Že od
nastajanja naprej je Poslovna cona Komenda
poznana kot ena treh največjih in tudi najlepših
in urejenih con v državi. Zemljišča v njej ponujajo po konkurenčnih cenah vsem tržno, razvojno in ekološko usmerjenim poslovnim
sistemom.
Spoštovani gospod direktor, lani povpraševanj po nezazidanih stavbnih zemljiščih
za poslovno gradnjo skoraj ni bilo. Kako je
letos?
Letos opažamo glede zanimanja porast, kar
kažejo tako že sklenjene prodajne pogodbe,
kot tudi interes posameznih vlagateljev. Prodajne pogodbe smo letos sklenili z BIOTERA,
podjetje za ravnanje z organskimi odpadki,
d.o.o., s CEKO IN, podjetje za proizvodnjo in
storitve d.o.o., s KOMTEKS, zbiranje in odkup
sekundarnih surovin, d.o.o., s TEC CENTER
storitve d.o.o. in s TEROXAL, Inženiring,
storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o.. Še letos

pa predvidevamo podpis prodajnih pogodb s
podjetjema ECO PLUS d.o.o. in s PRIMUS R,
trgovina in storitve, d.o.o..
Kako pa se v Poslovni coni odzivate na
zaostrene razmere v gospodarstvu?
Pristopi so različni, vsi pa imajo isti cilj:
kako privabiti investitorje za nakup zemljišča.
Naj jih nekaj naštejem: znižanje cene zemljišč,
prilagojena plačilna dinamika,odlog plačila
komunalnega prispevka do pridobitve gradbenega dovoljenja, kritje stroškov geodetskih
storitev, posredovanje podatkov kvalitetnih izvajalcev gradbenih tehničnih in prostorskih
storitev, uvedba dodatnih ugodnosti (zagotovitev odlagalnih površin za odvečno zemljino
idr.)
In rezultati? Opažate, da se je povpraševanje na podlagi naštetih in podobnih
ukrepov kaj povečalo?
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da se je na

So med interesenti tudi tuji investitorji?
Ta mesec smo se pogovarjali z dansko-slovenskimi, izraelskimi, avstrijskimi investitorji,
ki ocenjujejo, da je prednost zemljišč v naši
coni v ugodni geografski legi, bližini avtoceste
in mednarodnega letališča. Pri prodaji tujim
vlagateljem sodelujemo tudi z agencijo SPIRIT
in upam, da nam bo še letos uspelo uresničiti
prvi skupni posel. Že leto dni se dogovarjamo
tudi z nizozemsko- češkim podjetjem, ki želi
kupiti kar 10 hektarov površine in na njej
zgraditi svoj poslovni center.
Kakšne pa so danes cene?
Končna cena je ob soglasju bank upnic 80
evrov za kvadratni meter z vključenim komunalnim prispevkom. Dodatna prednost pa je
možnost, da kupci z zamikom plačajo komunalni prispevek in sicer najkasneje do pridobitve gradbenega dovoljenja.
Hvala za pogovor. Želim vam še naprej
uspešne poslovne rezultate.
Andrej Žalar
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POLITIKA

Kongres N.Si
Nova Slovenija – Krščanski demokrati želimo vsem novoizvoljenim, tako svetnikom in
svetnicam in vsem, ki še bodo imenovani v odbore, to je v delovna telesa OS, veliko mero optimizma in delovne vneme za skupno dobro. Prav
tako novemu županu g. Slavku Poglajnu N.Si – Krščanski demokrati
čestitamo za izvolitev in želimo uspešno delo na vseh področjih.
Na zadnjo novembrsko soboto se Nova Slovenija odpravlja na kongres
stranke, ki je najvišji organ stranke in zaseda, za razliko od drugih političnih strank v Sloveniji, vsako leto. Letošnji kongres je volilne narave.
Naša poslanska skupina je v parlamentu kritična predvsem do treh
segmentov rebalansa proračuna za letošnje leto, in sicer do zmanjševanja sredstev na področju družinske politike, lokalne samouprave in
promocije turizma. Za ta področja so vloženi amandmaji, je na novinarski konferenci povedal Jožef Horvat.
»Včasih imam občutek, da se sindikati obnašajo kot, da je vse v redu.
Ampak razmere so daleč od takšnih kot jih opisujejo. Zgolj proračun
kaže, da država deset odstotkov več potroši, kot ji uspe pobrati davkov
in kar deset odstotkov proračuna namenimo zgolj za obresti. To pomeni,
da gre okoli milijarda evrov v neproduktivne stroške.« Je Matej Tonin
opisal temeljne težave sindikalnega razumevanja pri vprašanju, ali in
zakaj mora država varčevati ter nadaljeval: »Če upoštevamo sindikate,
ki nasprotujejo varčevanju, se bodo obresti še povečevale, manj bo denarja za javno šolstvo, zdravstvo in za plače v javnem sektorju. Politika,
ki jo vodijo sindikati, ogroža prav njihovo članstvo, saj s tem, ko ne
pristajajo na nič, krčijo sredstva v proračunu in zvišujejo obresti. Tako v
nedogled ne gre. Upam, da bodo spoznali, da so reforme potrebne.«
Glede poplavne ujme je N.Si zahtevala izredno sejo odbora za kmetijstvo in okolje kjer deluje in uspešno zagovarja interese podeželja poslanka Iva Dimic.
Danica Zmrzlikar
OO N.Si Komenda

Premišljeno
z zaletom
Občinski svet se je konstituiral in kmalu bodo na vrsti resne teme. Slovenija trenutno zamuja s pripravami za črpanje evropskih sredstev,
enako naša občina. Zato bo prva naloga župana in občinske uprave, da
vzpostavi mehanizme črpanja evropskih sredstev za občino, ter občanom in podjetjem v občini približa zavedanje, da gre za naš davkoplačevalski denar, ki ga lahko z dobrimi projekti pripeljemo nazaj domov.
Dopoldan (13.11.2014) sem bil na predstavitvi pridobivanja sredstev
EU na CAAP v Mariboru, kjer se že pripravljajo in spodbujajo pripravljanje projektov na zalogo. Poudarjajo, da lahko vse ideje, ki so v
skladu z javno objavljenimi strategijami EU pripravljamo v naprej, da
jih potem samo še »potegnemo iz predala«.
Spodbuditi je treba podjetnike, da vzamejo ideje »iz predala« in jih
pripravijo in izvedejo s pomočjo nepovratnih sredstev ter s tem pospešijo razvoj kraja. Potrebno jim je zagotoviti učinkovit dostop do informacij (www.eu-skladi.si) in sodelovanje s strokovnjaki za pridobivanje
sredstev, da bo svoj čas lahko namenil razvoju.
Podobno velja za občinske projekte, ki jih bo mogoče realizirati samo
dobro organizirano s sredstvi EU namenjenih prometu (za ceste, kjer
lahko občina spodbuja), izobraževanju in socialnemu vključevanju.
Do leta 2020, ko se sedanja finančna perspektiva zaključi, ni daleč.
Zato bo potrebno dobro premisliti, ter v strategiji občine določiti
prednostne naloge za naslednje desetletje, da ne bomo delali in gradili
samo z lastnimi sredstvi, ker so tudi sredstva EU naša, le da potujejo do
Bruslja in (če je vse po sreči) nazaj. Torej čim hitreje dobro premisliti.
Z veseljem sprejemamo vaše predloge na info@ListaVEZ.si, www.
ListaVEZ.si.
Za Listo VEZ, Izak Matej Ciraj
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Želja po
uravnoteženosti
Več kot dober mesec je že za nami, odkar smo bili izvoljeni svetniki
novega sklica občinskega sveta. Za nami je tudi že prva, konstitutivna
seja in dva kolegija, kjer smo se predstavniki list in strank dogovorili o
sestavi delovnih teles občinskega sveta. Prvi vtisi so dobri. Menim, da
bo delo potekalo v skupno dobro.
V DeSUS na volitvah sicer nismo podprli novo izvoljenega župana g.
Slavka Poglajna, kar pa še ne pomeni, da bomo apriori zavračali njegove predloge. Nasprotno. Vendar pa upamo, da bo tudi z njegove strani
izkazana volja za sodelovanje, za iskanje optimalnih rešitev, kajti samo
na takšen način bomo naši občini povrnili ugled, ki ga je že imela.
Sicer pa nas v začetku decembra čaka že prvo branje proračuna za
leto 2015 in s tem priložnost, da občinski svetniki pokažemo zrel in
kulturen način argumentiranja svojih predlogov in zmožnost sprejemanja kompromisov, kar pomeni, da ni ne poraženca in ne zmagovalca,
ampak da na račun tega, da nekaj dobimo, na drugi strani tudi nekaj izgubimo.
V naši stranki si bomo prizadevali predvsem ščititi interese starejših in
to v kontekstu medgeneracijskega sožitja, kar med drugim pomeni, da
pravice ene generacije ne smejo prizadeti pravic drugih dveh generacij.
Želimo si bolj uravnotežene porabe proračunskih sredstev med vsemi
tremi generacijami. Kajti zavedati se moramo tega, da je starost ravno
tako pomembno življenjsko obdobje, kot mladost in srednja leta, samo
drugačne možnosti in priložnosti ima.
Za OO DeSUS Viktorija Drolec

Smo in bomo
za usklajeno
delovanje
V Listi Trn so po zadnji konstitutivni seji občinskega sveta člani potrdili stališče, da si bomo s štirimi svetniškimi mandati v Občinskem
svetu in v ustrezni sestavi tudi v vseh odborih občinskega sveta odločno,
a hkrati predvsem tudi usklajeno, prizadevali za uresničevanje začrtanih
lastnih v Listi TRN in tudi v občinskem svetu demokratično sprejetih
programov in odločitev.
Na drugi seji Občinskega sveta, ki bo 4. decembra, bo na dnevnem
redu že tudi oblikovanje odborov. Naše stališče je in bo, da moramo
biti stranke in Liste prav tako tudi razumno zastopani v vseh, saj
bomo le tako tudi lahko demokratično usklajevali in uresničevali
posamezne projektne programe, ki so nam jih ob predstavitvah pred
volitvami z izvolitvijo zaupali volivke in volivci oziroma občanke in
občani. Prav tako bo sorazmeren volilnim rezultatom usklajen dogovor o sestavi v pomoč tudi županu pri uresničevanju občinskega
proračuna za prihodnje leto. Prve razprave o bodočem občinskem
proračunu se bodo začele že prihodnji mesec po izoblikovanju odborov.
Proračunska razmišljanja decembra o osnutku bodočega proračuna
pa bodo tudi že okvirna slika, kje smo, kako se bomo sporazumevali,
kaj in kako bomo opredelili in izražali posamezne želje in cilje, oziraje se pri tem na finančne možnosti in razmere, v katerih smo ta trenutek
v občini in tudi širše. Prepričani smo, da recimo morebitno prostorsko
ali vsebinsko nekorektno navijanje ne bo pravi način za programske
opredelitve. Potrebne bodo zares skrbno premišljene prave ocene in kot
smo zapisali v naslovu: V Listi TRN smo in bomo za usklajeno delovanje.
Člani Liste TRN

Aplenca
IZ POSLANSKE PISARNE

POLITIKA

Proračunske zdrahe

Matej Tonin
Rebalans proračuna za leto 2014 je bil, izraženo po gasilsko, suho vaja
pred glavno mokro vajo, to pa je rebalans proračuna za leto 2015. Takrat
se bo videlo, v kakšni formi je koalicija. Videli bomo ali lahko vzdrži
pod sindikalnimi pritiski. Iz televizijskih zaslonov lahko v zadnjem času
največkrat slišimo; »varčevanje je potrebno ustaviti«. Resničnost je žal
takšna, da Slovenija nima izbire. Vztrajno ponavljanje nekaterih, da je
dovolj varčevanja, se sicer sliši super, vendar manjka pa drugi del
zgodbe. Če pogledate številke zelo natančno, ugotovite, da so naši odhodki mnogo nad prihodki. Kar pomeni, da si je tisto, kar zmanjka, nekje
izposoditi. Tisto, kar si izposodimo, se nekje nalaga in za to je treba
plačati obresti.
Obresti v državnem proračunu predstavljajo že več kot desetino proračuna. Mi tako z lopato skozi okno mečemo desetino denarja samo
zato, ker iz leta v leto trošimo preko svojih zmožnosti. S tem se zmanjšujejo sredstva za ostale izdatke, kot so javno zdravstvo, javno šolstvo,
plače v javnem sektorju in ostalo. Moja kolumna je rahlo nenavadna za
opozicijskega poslanca, ker bi bilo v opoziciji zelo enostavno govoriti
lepe parole, ki bi šle ljudem dobro v uho, vendar od njih ne bi nič lažje

IZ MINISTRIČINE PISARNE
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živeli. Časi so takšni, da noben politik ne bi smel ustvarjati lažnih pričakovanj in bi moral ljudem predstavljati realno sliko. Najbrž me boste
vprašali, »kaj konkretno potem predlagaš«. Pri varčevanju je potrebno
jasno povedati, da je intenziteta varčevanja odvisna predvsem od proračunskih prihodkov. Višji kot bodo, manj bo potrebno zategovati pas.
Nanizal bi nekaj virov, kje bi lahko država v prihodnjih letih poiskala
dodatne vire za proračun in s zmanjšala pritisk po varčevanju. Nedavno
sem bil v Bruslju, kjer je tekla razprava, da mora nova Evropska komisija do konca leta pripraviti investicijski paket, vreden 300 milijard
evrov. V Sloveniji bi lahko iz tega paketa dobila vsaj kakšno milijardo
evrov, ki bi lahko pomembno prispevala za zagon gradbeništva. Poleg
teh 300 milijard evrov, ki se zdaj obetajo, niso pa še oprijemljive, so
pomemben in ključen vir slovenskega državnega proračuna tudi evropska sredstva, ki jih imamo na razpolago v finančni perspektivi 20142020. Žal je minilo že leto dni in Slovenija še vedno ni začela črpati 3,3
milijarde evrov, ki so nam na voljo do leta 2020. Naslednji pomemben
vir je turizem. Večkrat poudarjam primer, ki ga je predstavil Zdravko
Počivalšek, predsednik turistično gostinske zbornice. Dejal je, da slovenski turizem potrebuje približno 20 milijonov evrov, da ustvari 10.000
novih delovnih mest. Preračunano na celotni proračun je to mnogo manj
kot 1 % celotnega proračuna. Majhna investicija za 10.000 delovnih
mest. Počivalšek poudarja, da je bil ključen del turistične infrastrukture
zgrajen že v letih 2000 – 2008, ko se je ogromno vlagalo v objekte, v
hotele, v apartmaje, sedaj pa potrebujejo samo prepoznavnost Slovenije,
da zapolnijo celotno infrastrukturo. To je zgolj nekaj idej za bolj uravnotežen proračun in manjše zahteve po varčevanju.
Pri zagonu gospodarskega kolesja bo ključno poenostavitev poslovnega
okolja. Sledi reforma javnega sektorja, ki mora postati servis gospodarstva. Sedanji sistem je nesprejemljiv, saj so »garači« in »lenuhi« enako
nagrajeni. Potrebno po tudi popolnoma prenoviti prostorsko zakonodajo. Ključno pri prostorski zakonodaji je, odzivnost soglasodajalcev, ker
je od tega odvisno sprejemanje občinskih prostorskih načrtov, občinski
prostorski načrti pa so ključni za izdajanje gradbenih dovoljenj. Zapleti
v Poslovni coni Komenda so posledica nemogoče prostorske zakonodaje. Bistvo pri vsem je, da ne odkrivamo tople vode, ampak, da uporabimo
sisteme, ki delujejo.
MATEJ TONIN, poslanec

Tradicionalni slovenski zajtrk

Ministrica za kulturo v okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk na Osnovni šoli Frana Albrehta
v Kamniku.

Ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar je v okviru vseslovenskega projekta Tradicionalni slovenski zajtrk obiskala Osnovno šolo
Frana Albrehta v Kamniku. To šolo je ministrica Julijana Bizjak Mlakar
obiskovala tudi kot učenka.
Po zajtrku z učenci se je udeležila tudi nekaterih drugih aktivnosti, ki
so v sklopu kulturnega dne, potekale na šoli. Učenci so se med drugim
seznanili s pomenom lokalne prehrane, z zajtrki svetu in bontonom.
Ministrici mag. Bizjak Mlakarjevi pa so med njenim obiskom prikazali
tudi slikanje panjskih končnic.
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Aplenca

ORIENTACIJA

ŠOLSKI ORIENTACIJSKI TEK
Večkrat razmišljam, kaj v polni meri motivira
ljudi, športnike, učence. Živimo v času, ko
lahko dobimo praktično vse. Stvari so nam
dane preden se potrudimo, se čemu odrečemo,
pogosto še preden si jih sploh zaželimo. V takšnih okoliščinah smo pedagogi postavljeni v
težko situacijo. Izvleči iz mladih vsaj približek
njihovih maksimalnih sposobnosti je dostikrat
misija nemogoče. Toda ne vedno.
Medtem ko se večina najstnikov umskega,
še posebno pa fizičnega napora izogiba v širokem krogu, ga motivirani posamezniki dojemajo kot del poti k svojemu cilju. Udeležba na
svetovnem šolskem tekmovanju v orientacijskem teku je za nekatere učence OŠ Komenda
Moste cilj, za dosego katerega so se zadnjih
nekaj let pridno pripravljali.
Državno šolsko tekmovanje, ki je bilo v četrtek, 2.10, na strmih pobočjih Golovca v LjuZ zmago na državnem šolskem tekmovanju
oktobra v Ljubljani so se učenci OŠ Komenda Moste in člani Orientacijskega kluba
Komenda Matic Blaž, Žan Ravnikar in
Matjaž Kavčič uvrstili na najzahtevnejšo
svetovno šolsko tekmovanje, ki bo aprila
prihodnje leto v Antalyi v Turčiji.
Kot članica Slovenske osnovnošolske
reprezentance se bo tekmovanja udeležila
tudi učenka Zala Zavrl, v reprezentančni
ekipi srednješolk pa bosta nastopili še bivši
učenki šole Marjeta Lipužič in Monika
Ravnikar; vse članice Orientacijskega kluba
Komenda.

ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA
Komendčani smo uspeli sestaviti zmagovalno ekipo v mešanih šprint štafetah tako v
mladinski kot članski kategoriji. Med mladinci do 17 let so naslov državnih prvakov
osvojili Žan Ravnikar, Monika Ravnikar in
Matic Blaž, pri članih je zmagala štafeta
Zorman, Mirnik in Zmrzlikar.
Tekma mešanih štafet okrog Koseškega bajerja v Ljubljani je predzadnjo oktobrsko nede-

Zmagovalci- Fantje OŠ Komenda Moste
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Turčija, prihajamo!

bljani, ni bila samo običajna tekma, ampak
precej več, saj so se zmagovalne ekipe v kategoriji 8. in 9. razredov uvrstile na svetovno
šolsko tekmovanje. Ekipa OŠ Komenda Moste
se je udeležila z učenci in učenkami v vseh treh
starostnih kategorijah, skupno število vseh nastopajočih je bilo prek 400. Učenci in učenke
so samostojno s kompasom in karto odtekli
progo, dolgo med enim in tremi kilometri, pri
tem pa poiskali do 15 kontrolnih točk.
Pri najmlajših učencih do 5. razreda je medalja le za las ušla Nejcu Turku, ki je zasedel 4.
mesto. Med učenkami je bila 11. Paulina Tomažič, mesto za njo je pripadlo Tiji Omerzu,
Zala Mia Švigelj je dosegla 18. mesto. V kategoriji učenk od 6. do 7. razreda so se vse Komendčanke uvrstile med prvih 10. tekmovalk:
zmagala je Ana Pia Pogačar, 5. mesto je zasedla
Nika Ravnikar, 6. Maja Lah in 10. Tina Kern.
Njihovi sošolci so imeli, če bi želeli zasenčiti
dekleta, tako rekoč nemogočo nalogo. Kot se
za fante spodobi, se Domen Kavčič, Erik Gregorc in Anže Mirtič niso ustrašili in odtekli
odlično ter v skupnem seštevku šol v svoji ka-

tegoriji zasedli 2. mesto. Zala Zavrl je upravičila vlogo favoritinje in v kategoriji najstarejših
učenk in zelo izenačeni konkurenci dosegla 1.
mesto.
Zdi se mi, da najstarejši učenci v jutru pred
tekmovanjem niso bili razpoloženi kot običajno. Energije niso tratili z zabavanjem sošolk,
ampak so osredotočeno sprejeli vsak napotek,
ki sva jim ga dala z učiteljem Damjanom Kropivškom. Priprava pred štartom je bila več kot
uspešna, saj so fantje med 70 nastopajočimi
zasedli najvišja mesta: Žan Ravnikar je bil 1.,
Matic Blaž 2., Matjaž Kavčič 4. in Martin
Rode 8. V skupnem seštevku so tako osvojili
1. mesto in vstopnico za najzahtevnejše šolsko tekmovanje v orientacijskem teku: svetovno prvenstvo, ki bo aprila drugo leto v
Turčiji.
Veliko pohvalo namenjam vsem dobitnikom
kolajn, predvsem pa ostalim mladim zmagovalcem, ki so izpolnili svoj cilj, si upali samostojno v gozd in premagali progo in vse strahove, ki jih prinaša takšno tekmovanje.
Nejc Zorman

Državni prvaki v mešanih štafetah!
ljo uradno sklenila letošnjo sezono Slovenske
orienatcijske lige. Tovrstne štafete so novost v
orientacijskem teku; za Državno prvenstvo
Slovenije so bile izpeljane drugič, letos so
premierno potekale tudi na Svetovnem prvenstvu. Štafeto so sestavljali vsaj ena ženska in
dva moška predstavnika. Skupinskemu štartu
tekačev prve predaje je sledil nekaj več kot 2
km dolg tek, pri katerem so morali tekmovalci
poiskati do 16 kontrolnih točk. Nekatere so
bile za vse tekače skupne, druge različne, tako
da »šlepanje« ni prišlo v poštev. Po približno
15 minutah je sledil prihod najhitrejših v cilj in
štart tekačic, ki so tekle drugo predajo.
Obe komendski zmagovalni štafeti sta predali kot prvi, Monika in Jona v drugi predaji
sta tekli odlično in ohranili prednost. Pri članih
je prekaljeni Jure Zmrzlikar suvereno ohranil
vodstvo in klubu pritekel prvo zmago v tej disciplini. Pri mladincih je zadnjo etapo kljub
slabemu počutju odtekel Matic Blaž. Šlo je na
tesno; že po polovici ga je ujel in prehitel najboljši tekač ekipe OK Azimut. V zadnjem, za
orientacijo zahtevnejšem delu proge, je Matic
prešel v vodstvo in ga v silovitem ciljnem
šprintu uspel obdržati do konca.

Po tekmovanju je poleg razglasitve za Državno prvenstvo mešanih štafet sledila še podelitev priznanj najboljšim v skupnem seštevku
Slovenske orientacijske lige 2014. Zmagovalci lige so postali: Ana Pia Pogačar (Ž12),
Zala Zavrl (Ž14), Monika Ravnikar (Ž16),
Žan Ravnikar in Matic Blaž sta izenačena
na prvem mestu v kategoriji M14, Nejc
Zorman je bil prvi med člani. Na zmagovalni oder se je uspelo uvrstiti še Niki Ravnikar
(Ž12, 2. mesto), Ajdi Flašker (članice, 3.
mesto), Eriku Gregorcu (M12, 2. mesto),
Aljoši Pogačarju (M16, 3. mesto) in Jurtu
Zmrzlikarju (člani, 3. mesto).
Tudi v razvrstitvi klubov smo v letošnji sezoni stopili korak proti vrhu in na 2. mestu
prehiteli ljubljanski OK Polaris. Kot prvi je
končal OK Azimut iz Cerknega, a Komendčani
že v prihodnji sezoni napovedujemo napad na
sam vrh. Ali nam bo uspelo, boste obveščeni
že čez dobro leto, do takrat pa bomo nadvse
zavzeto trenirali. Prve priprave smo med jesenskimi počitnicami že opravili na Črnem
Vrhu nad Idrijo, v decembru pa nas čaka naslednji trening tabor na Pokljuki.
Blaž Kölner
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Dva izleta Društva stari traktor Moste

Bilo je v nedeljo po velikem šmarnu, 17.8., ko se
je kolona traktorjev starodobnikov s svojimi lastniki in za nas nenavadnih gostov odpravila na
Veliko planino. Kot običajno sta jih povabila v
goste direktor Velike planine Leon Keder in njihov član, član društva »Rigelj«, Alojz Kosec.
To je dan, ko se na Veliko planino zgrne velika množica obiskovalcev in vernikov. Enkratno lep in sončen dan pa sta število obiskovalcev še povečala.
13 starodobnikov je »grmelo« v koloni mimo Kamnika do Črnivca, nato pa krenila proti
Kranjskemu raku, pastirskemu naselju, in Zelenemu robu. Povsod so bili deležni velikega
zanimanja, predvsem zaradi svojih let, ki so jih
po zaslugi Društva stari traktor iz Most preživeli v dobri kondiciji, še vedno sposobni za vse
vrste voženj. Pa zloščeni so bili, kot se za parado in razkazovanje spodobi.
Radovednih, prijaznih pogledov pa so bili
deležni trije gostje – profesor in dve študentki iz
okolice Osake in Kiota na Japonskem, ki so iz
Italije, kjer so bivali več dni, obiskali prijatelja
Janka Žagarja iz naše fare. Pa naj še kdo trdi,
da prijateljstvo na daljavo ni mogoče!
Na vsakem postanku je skupino pričakalo
veliko radovednežev; posebno starejši obisko-

valci so obujali spomine na
čase, ko so
stroji v svojih
in
njihovih
mladih letih
bili
aktivni
pomočniki pri
vsakdanjem
delu. Mladi pa
so se čudili,
kaj in koliko ti
starodobniki
še zmorejo.
Obiskovalci iz Japonske – posebno še obe
dekleti, pa sta poželi vsesplošno navdušenje,
ko so jih slovenski fantje učili plesati slovensko polko in valček. Dobro, da njihov
spremljevalec,profesor, še sam mlad, ni bil
ljubosumen. Naslednji dan na vse zgodaj jih je
čakal povratek domov, kjer bodo še dolgo
obujali spomine in morda vadili »čudne« slovenske plese.
Pa krave na planini? Niso se dale motiti.
Gotovo so v mislih preračunavale strmino
bregov, kjer so se pasle in kjer po novih direktivah EU kmalu ne bodo več smele opravljati
svoje potrebe. Saj vemo, katere.
Minil je samo mesec in en dan,
ko so v petek, 18.9., zopet nakladali svoje starodobnike na kamion
in jih odpeljali na vseevropsko
srečanje starodobnih delovnih
strojev in traktorjev pod Veliki
Klek (Grossglockner). Prvi cilj je
bil na informacijski točki v
Brucku, kjer so se udeleženci prijavili in dobili vse potrebne informacije. Zaradi oblice dogodkov
se naši fantje vseh niso mogli
udeležiti, privoščili pa so si kratek

izlet v bližnji Kaprun. Ob 13.00 je bila prva
preizkušnja udeležencev na progi Bruck-Fusch. Od 12.00 do 24.00 je bila v mestu Fusch
organizirana velika zabava z živo glasbo, vmes
pa še slavnostno odprtje. Prevoz z avtobusi do
prenočišč v Brucku je bil brezplačen.
Naslednjega dne, v soboto, 20.9., so že ob
7.00 odpeljali prvi starodobniki izzivu višin
naproti, ob 7.30 pa se je začel množični »tekoči« štart vseh 500 udeležencev iz Fernleitna.
Cilj je bil visoko nad njimi – na parkirnem
prostoru pri Fuschertoerlu na višini 2.400 m.
Spodobna razdalja in visoki cilj pa je le enemu
staremu prijatelju »zakuhal« stroj – doliv vode
– pa veselo naprej.
Na cilj so do 10. ure pripeljali in prisopihali
vsi udeleženci. Zasluži priznanje tehnika ali
lastniki, ki znajo zanamcem ohranjati izročila
preteklosti in ohranjati materialno kulturo?
Verjetno slednji.
Pretežna večina se je po koncu krajše zabave
in spretnostne vožnje vrnila v dolino. Naših 7
pogumnih mož pa se je odpravilo proti domu
po južni strani Velikega Kleka. In naslednji
dan sredi popoldneva so že lahko pozdravili
svojce.
Tone Ogorevc

Štiri knjige o Rimljanih pisatelja Sivca
Pisatelj Ivan Sivec, naš rojak iz Most pri Komendi in pisec številnih del tudi z območja
naše sedanje občine, se je ob 2000-letnici
Emone (sedanje Ljubljane), ki jo praznujemo
letos, lotil izredno zahtevne snovi – prikaza
življenja na slovenskih tleh v času Rimljanov.
To je naredil na umetniški način, s peresom v
roki, napeto, privlačno in berljivo zgodbo, prej
pa preučil veliko zgodovinskih virov. Nastale
so kar štiri knjige, vse so izšle v zbirki Slovenska zgodovina s podnaslovom Rimljani na naših tleh. Prva – Zadnji keltski poglavar – govori o nam vse premalo znanih, a tolikokrat
omenjanih Keltih (Tavriskih), ki so prek našega ozemlja vzdrževali t. i. jantarjevo pot. Druga
– Usodna emonska lepotica – o gradnji Emone, sedanje Ljubljane, ter časa razcveta Rimljanov na naših tleh. Tretja – Burja nad
Mrzlo reko – o znani siloviti bitki med krščansko in pogansko vojsko leta 394 pri Vrhpolju

pri Vipavi, kjer je krščanski vojski do zmage
pomagala vipavska burja. Četrta – Atila, šiba
božja – o izjemnem hunskem vojskovodju, ki
je požigal in rušil tudi naše kraje za časa Rimljanov, med njimi Poetoviono, Celeio, Atrans
in Emono (Ptuj, Celje, Trojane in Emono). V
vse knjige je pisatelj umestil tudi ljubezenske
zaplete in razplete opisanih junakov.
Vse štiri knjige je predstavil 18. novembra
zvečer v Matični knjižnici Kamnik s svojo živahno besedo in sliko (dokumentarnim gradivom), v predstavitev pa je uvedla in jo zaključila direktorica te knjižnice mag. Breda Podbrežnik
Vukmir. Zelo zanimivega kulturnega večera se
je udeležilo veliko ljudi, med njimi tudi naši
občani. Upajmo, da bo pisatelj knjige predstavil
tudi v enoti omenjene knjižnice v Komendi. Pisatelja Sivca bomo temeljiteje predstavili v eni
izmed prihodnjih številk Aplence.
Jože Pavlič
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Zaključek kasaške sezone v Komendi

Zadnje prizorišče letošnje kasaške sezone je
bilo na komendskem hipodromu.
Prireditev, bila je 26. oktobra, sta pripravila
Konjeniški klub Komenda in Zveza društev kasaške centrale Slovenije. Prvič pa se je zgodilo,
da je Konjeniški klub Komenda prirejal zaključne dirke. Doslej se je to vedno dogajalo v Ljutomeru ali v Ljubljani. Prav to je bil dodaten razlog
in spodbuda organizatorju, da na najboljši možen način izpelje vseh osem kasaških dirk z
najboljšimi domačimi in tujimi konji kasači ter
njihovimi vozniki, trenerji, rejci in navijači.
V ospredju sta bili dve kasaški predstavi;
spominska dirka Franca Sršena, dolgoletnega
rejca in tekmovalca. Na 3200 metrih je bil to
Komendski maraton. Druga predstava pa je bilo
povratno srečanje konj in voznikov pobratenih
občin Komende in Križevcev. Prvo srečanje je
bilo na Ljutomerskem hipodromu, 7. septembra,
slavil Florko z Darkom Sodecem, drugi je bil
Dakot Milana Žana, tretji Jasa GL z Dušanom
Zorkom, četrti Arrived Dream z Jankom Sagajem, peta pa Jolly GJ z Romanom Jerovškom.

Prva dirka v kasaškem biltenu je bila za 3
do 6 letne slovenske kasače. Predstavilo se jih
je šest. Po štartu je vodstvo prevzela Jolanda,
kmalu se ji je v vodilnem paru pridružil še Leo
den, za njima pa so se razvrstili še ostali. Tak
vrstni red je obveljal vse do štiristo metrov
pred ciljem, ko se je za napad odločila Dona
BJ z Vitom Šadlom in slavila s časom 1.22,1.
Drugo mesto je pripadlo Salsa Viti z Jan Blažem Janom s časom 1.22,6, tretja pa je bila
Jolanda z Romanom Jerovškom (1.22,7).
Druga dirka je bila za najmlajše konje, za
dve letnike na 1800 metrov. V dirki se jih je
pomerilo pet »mladeničev na štirih nogah« z
izkušenimi vozniki. Najbolje štartal Top Ten
(IT) Milanom Žanom, ki je prednost povečeval
vse do cilja in suvereno slavil s časom 1.21,7.
Drugi je bil Deni Boy BJ z Matejem Osolnikom s časom 1.23,8, tretji Temmas (IT) z Jan
Miho Janom 1.27,6 , četrta je bila Doris NJ z
Jožetom Novakom s časom 1.27,9 , peti pa je
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bilo Apič z Janezom Štremfljem 1.29,2.
Tretja dirka je bila za 3 do 14-letne slovenske
kasače na 2200 metrov.
Pomerilo se je deset konj, najbolje pa je z
zunanje strani štartala Pussy Cat MP, za njo sta
bila Alpina M in Arbitra Vita, ki sta po galopu
vodečega prevzela vodstvo in bila prvi vodeči
par. Krog pred ciljem je Arbitra Vita z Andrejem Simončičem pospešila in potem slavila s
časom 1.21,6. Drugi je bil cilju Anakin z Robertom Horvatom s časom 1.22,1, tretji pa
Norwey z Mirkom Susmanom 1.22,1.
Četrta dirka za 3 do 6-letne francoske kobile na 2200 metrov je bila prvič na komendskem
hiodromu. Pokrovitelja dirke sta bila Tour trotteur Francias Slovenie 2014 in Zveza društev
kasaške centrale Slovenije. Predstavile so se le
štiri francoske »gospodične«; Uma Combo,
Anita, Volly de Ranes in Ultimate Action.
Štart je najbolje uspel Umi Combo. Lepo
prednost v vodstvu je držala vse do kroga pred
ciljem, ko se ji je v boju za zmago pridružila Ultimate Action. Nazadnje je več borbenosti pokazala Uma Combo s Tomažem Ostercem in slavila
časom 1.19,5 pred Ultimate Action Milana Žana
z 1.19,6. Tretje mesto pa je osvojila Volly de Ranes z Alenko Pirc 1.21,5. Uma Combo je postala
tudi skupna zmagovalka točkovanja francoskih
kobil v Sloveniji za leto 2014.
Peta dirka za 3 do 14-letne kasače na 2200
metrov. Najbolje je štartala prva štartna vrsta z
Jurkotom na čelu. Po tristo metrih so se razvrstili v pare. Na nasprotni ravnini je potem Dior
MS napadel Jurka in ga prehitel, vendar vodstvo ni trajalo dolgo. Voznih Jurka Andrej Arnol je v ciljni ravnini slavil z dvignjeno desnico
s časom 1.20,9. Drugi je bil Dior MS z Igorjem
Novakom in s časom 1.21,1, tretja pa je Candy
z Darjo Dolinšek Trontelj 1.21,1.
Šesta dirka je bilo povratno srečanje konj in
voznikov pobratenih občin Komende in Križevcev. Takoj po zamahu zastavice prvi šok za domačine; Dakot je zelo slabo štartal, je pa štartno
pozicijo najbolje izkoristila prva vrsta. Štart je
bil tako silovit in tekmovalci so potrebovali kar
precej časa, da so se razvrstili. Na čelu se je
znašel Lucky Boy, za njim Abo Den, sledila sta
Izmir in Rambo, za njima pa še Icona in Jolly
GJ. Jasa je po majhnih težavah nekoliko zaostala,
Dakot pa je odstopil. Krog pred ciljem se je Jolly
GJ odločila za podaljšan finiš in napadla vodečo
trojico. V nekaj metrih sta bila, z nogo ob nogi z
vodečim Lucky Boyem. V zadnjem zavoju je po
galopu Lucky Boya Jolly GJ prevzela vodstvo,

vendar ji je za vrat že dihala mlajša sestra Jasa
GL. V silovitem finišu je tokrat zmagala starejša
Jolly GJ z vajeti Romana Jerovška s časom
1.18,5 pred mlajšo Jaso GL z Dušanom Zorkom
in s časom 1.18,6. Tretji je bil Rambo z Brankom
Sršenom s časom 1.20,4. Jolly GJ je bila tudi
skupna zmagovalka obeh dvobojev pobratenih
občin. Dobila je pregrinjalo in veliki pokal, ki bo
krasil vitrino Jerovškovih.
Sedma dirka za 2 do 14-letne konje na 3200
metrov, tako imenovani Komendski maraton.
Dirka je bila posvečena velikemu ljubitelju,
rejcu in vozniku kasaških konj, Francu Sršenu.
Takoj po štartu so se za vodilno mesto potegovali trije: Vincennes, All Gerd in Angel Sirrius.
Slednji je po tristo metrih prevzel vodstvo in
narekoval tempo. Po odličnem finišu je dirko
dobil trinajstletni Angel Sirrius z Markom
Gorencem in s časom 1.21,2. Drugi je bil Vic
Attack (DE) z Jožekom Sagajem 1.21,3, ki je
»za konjsko dlako« prehitel tretjeuvrščenega
Canels n Caviar (US) z Milanom Žanom.

Osma, zadnja nedeljska dirka, je bila za 3
do 14-letne kasače na 2200 metrov.
Najbolje sta štart izkoristila Olivabe (IT) in
Ruffa Lux (IT), ki sta brez popuščanja nadaljevala dirko. Krog pred ciljem so ju zasledovalci
ujeli. Na nasprotni ravnini pred ciljnim zavojem
je Olivabe pospešila, za njo pa ste se iz ozadja
počasi približevala Libera in Wind Man. Trojica
je vstopila v ciljno ravnino. V hudem boju je
največ moči pokazala Libera z Branetom Bevcem in časom 1.22,5. Drugo mesto Olivabe (IT)
z Urošem Bernardičem 1.22,6, tretji pa je bil
Plito L z Igorjem Novakom in s časom 1.24,0.
Tako se je sklenila slovenska kasaška sezona
2014. Vsi veliki zmagovalci letošnjih rejskih
dirk in dirk posebnega pomena so se z zlatimi
črkami zapisali med kasaške dosežke Slovenije.
Tekmovanja pa se bodo sedaj še nadaljevala v v
Italiji, Avstriji, Madžarski in tudi v Nemčiji.
Hvala vsem - konjem, lastnikom, voznikom,
trenerjem in seveda navijačem in gledalcem za
odlične kasaške predstave na naših hipodromih.
Hacin Darko
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Delodajalec zamuja z izplačilom

Delodajalec mi
že 2 meseca ni
izplačal plače.
Obljublja jo
decembra, ko
dobi večji priliv. Kaj lahko
storim, če plače ne bo?
Delodajalec,
ki delavcu ne izplača plače za
Irena Hacin Kölner
opravljeno delo
ob dogovorjenem času, krši svoje obveznosti iz pogodbe o
zaposlitvi. Če se kršitve ponavljajo ali so posebno
hude, lahko delavec delodajalcu izredno odpove
pogodbo o zaposlitvi, če ob upoštevanju vseh
okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni
mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka
odpovednega roka oziroma do poteka časa, za

POD DROBNOGLEDOM

katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi.
Če pa delodajalec delavcu dvakrat zaporedoma
ali v obdobju 6 mesecev ni izplačal plače ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku
(111. člen ZDR-1), je to razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. V vašem primeru je
tako podan razlog za izredno odpoved.
Pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
morate delodajalca pisno opomniti na izpolnitev
obveznosti in hkrati o kršitvah pisno obvestiti
inšpektorat za delo. Svetujemo, da vsa pisanja
pošljete preko pošte priporočeno s povratnico
ali s pomočjo zasebnega vročevalca. Če delodajalec v roku treh delovnih dni po prejemu pisnega opomina ne bo izpolnil svoje obveznosti iz
delovnega razmerja, lahko izredno odpoveste
pogodbo o zaposlitvi v nadaljnjih tridesetih
dneh. Poleg zaostalih plač vam bo delodajalec
dolžan plačati tudi odpravnino, ki bi vam šla v
primeru, da bi vam delodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.

Obloge na jeziku

Jezik je mišičast organ v
ustih, s katerim
okušamo in si
pomagamo pri
žvečenju hrane,
pomembno vloga pa ima tudi
pri govoru. Na
njem se nahajajo številne okušalne čutnice, ki
Blaž Filipič
zaznavajo različne snovi v
naši hrani. Okušalni dražljaji se prenesejo v
posebno središče v možganih, s katerim razločamo med različnimi okusi. Okušamo le tiste
snovi, ki se raztopijo v slini in posledično
vzburijo okušalne čutnice na površini jezika.
Zato, ko hrano pogoltnemo, skupaj s slino izgi-

OLGIN KOTIČEK
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ne tudi večji del njenega okusa (čutnice jezika
niso več vzdražene).
Na jeziku se občasno pojavijo različne obloge. Nekatere izmed njih so posledica pravkar
zaužite hrane, spet druge pa se tam naložijo postopoma. Obloge ovirajo čutno sposobnost jezika, katere namen pa ni zgolj naš čutni užitek
med uživanjem hrane in pijače. Jezik kot čutilo
je namreč tudi v tesnem odnosu z našimi prebavili, saj jim pošilja signale, kakšne vrste hrano
bo potrebno v kratkem prebaviti. Od slednjega
je nato odvisna vrsta, razmerje in količina encimov ustvarjenih v naši prebavni cevi in ob njej.
Prej omenjene obloge predstavljajo odlično
gojišče za mikroorganizme, ki se nato skupaj s
slino izpirajo v požiralnik in od tam naprej v
želodec ter črevesje. Nekatere bakterije in
kvasovke v njih pa s svojimi presnovki škodljivo vplivajo na ustno votlino. Povzročajo denimo njeno zakisanje in tako rušijo kislinsko-

Delodajalec je dolžan delavcu do konca plačilnega dne izdati pisni obračun, iz katerega so razvidni podatki o plači, nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, do
katerih je delavec upravičen na podlagi zakona,
kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca
ali pogodbe o zaposlitvi, obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega obračuna morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu
in delodajalcu (135. člen ZDR-1). Pisni obračun
je verodostojna listina, na podlagi katere lahko
delavec predlaga sodno izvršbo. To pomeni, da
vam zato, da bi vam delodajalec plačal zaostale
plače ne bo potrebno vložiti tožbe, ampak boste
lahko vložili že predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Sodišče sklep o izvršbi izda v
nekaj dneh. Če delodajalec sklepu ne ugovarja,
postane pravnomočen. Nato se opravi izterjava z
izvršilnimi sredstvi, ki ste jih predlagali.
Odvetnica Irena Hacin Kölner, PC Komenda,
Pod javorji 6, Komenda, tel.: 059 082 030 ali
031 347 989, www.moj-odvetnik.si
bazično ravnovesje v ustih ter ustvarjajo
pogoje za rast škodljivih - patogenih mikrobov.
Med slednje spadajo tudi povzročitelji zobne
gnilobe ali kariesa. Obloge na jeziku so tudi
eden od krivcev neprijetnega vonja iz ust. Številne alternativne vrste medicine kot sta denimo Ayurveda in Kitajska tradicionalna medicina pa tovrstne obloge upoštevata tudi pri
diagnostiki. Zdravilci in zdravniki s tovrstnim
znanjem so vešči ob podrobnem pregledu jezika oceniti zdravstveno stanje pacienta.
Priporočljivo je, da dnevno preverjamo stanje našega jezika in v primeru oblog primerno
ukrepamo. V večini drogerij in lekarn je moč
kupiti plastično strgalo za jezik.
Blaž Filipič
INŠTRUKCIJE IN TUTORSTVO (matematika,
fizika, kemija) Izobraževanje Prem, Blaž
Filipič, uni. dipl. bioteh., Gmajnica 21, 1218
Komenda 031 361 305, www.prem.si

Živilo, ki krepi zaupanje

Bel kruh je imel v
preteklosti večjo
vrednost od črnega, saj je bil simbol
socialnega statusa
in blaginje. Danes
je črni kruh precej
dražji, mnogo bolj
zdrav in simbol
zdravega načina
življenja. Žal je
vedno več ljudi, ki
si težko privoščijo
Olga Hace
enega ali drugega.
Še vedno pa kruh velja za osnovno živilo. Je zmes
moke, vode, soli in kvasa, ki ga običajno umesimo
z rokami in spečemo. Osnovnim sestavinam danes dodajamo različna semena, začimbe in maščobo. Vendar kruha ne naredi moka, ampak roka.

Kakršna roka, takšen kruh! Vse več je ljudi, ki so
alergični na gluten. Največ ga vsebuje pšenična
moka. Tudi pira vsebuje gluten, vendar desetkrat
manj. Kupimo lahko več vrst kruha koruznega,
ajdovega, a vendar je bel kruh še vedno najbolj
rahel, saj samo bela moka vsebuje lepek.
Čeprav je vedno več revščine tudi pri nas,
smo do kruha zgubili spoštovanje. Marsikateri
ga brez slabe vesti vrže v smeti. Včasih je bil
bolj spoštovan, zavit v krpo in čaščen bolj kot
danes vse dobrote v potici. Stari ljudje so rekli:
če kruh pade ti na tla, poberi in poljubi ga! Kje
so tisti časi? Morda pa ponovno prihajajo.
Zakaj delamo in se trudimo vsak dan? Za ljubi
kruhek! Tudi dobesedno. Za spremembo ga specimo doma, da bo po njem dišala vsa hiša. Preizkusimo poseben recept za poseben limonin kruh, ki
ga postrežemo kot sladico ob toplem čaju ali kavi.
LIMONIN KRUH - Potrebujemo 2 limoni, 2

dcl mleka (kravje, sojino riževo) 40 dkg moke, 30
dkg kvasa, 10 dkg sladkorja, 1 dcl olivnega olja, 2
žlički soli, 15 dkg opranih in očiščenih rozin.
Iz 1 dcl mleka, kvasa, žličke sladkorja in žlice
moke naredimo kvasec. V skledo presejemo
moko, ob rob dodamo sol na sredino naredimo
jamico. Vanjo dodamo preostali sladkor, naribano
lupino obeh limon, sok ene limone in preostalo
mleko. Dodamo kvasec in zamesimo testo. Po
desetih minutah gnetenja dodamo še olje in rozine. Testo pokrijemo in pustimo da vzhaja eno
uro. Namažemo model in potresemo z moko.
Testo ponovno pregnetemo in preložimo v model.
Pustimo počivati pol ure. Segrejemo pečico na
200°C, pri čemer isto časno v pečici segrevamo
posodo z vodo, da se pečica orosi. Ko je pečica
segreta, posodo z vodo odstranimo. Temperaturo
znižamo na 180°C in kruh pečemo 45 minut.
NAJ VAM TEKNE!
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Pika na koncu
Četrtek, 30. oktobra 2014, ob 16. uri
To je bil za Občino Komenda več kot poseben trenutek, več kot poseben
dan. Bil je pravzaprav zgodovinski dan. Dan odprtja zadnjega županovega projekta.
Tomaž Drolec, ki je pred štirimi mandati postal prvi župan novoustanovljene občine, ki je potem dosegala številne razvojne uspehe in iz
dneva v dan, iz mandata v mandat potrjevala svojo utemeljeno odločitev
za samostojnost, a doživljala posebno v zadnjem, četrtem mandatu, tudi
pretrese in neuresničene cilje, želje, se je pred številnimi občani (na prste
ene roke bi jih lahko v šestnajstih letih našteli približno toliko na eni
prireditvi) z odprtjem 18. krožnega križišča v občini pod starodavno lipo
v Komendi poslovil od županovanja. Z obsežnim zahtevnim projektom
proti cerkvi in Gmajnici od novega krožnega križišča bo sedaj urejen
varen promet za pešce, za vse.
Prepričljivo in tudi tokrat, z njemu poznanimi besedami, brez dlake
na jeziku, je v nagovoru časovno orisal svoje županovanje. Nedvoumno
je ocenil, da so bili vsi uspehi rezultat trdnega sodelovanja, prepričanja
in odločnega skupnega dogovora za razvoj občine in za vse občane v
njej. Poudaril je, da je to lahko tudi edina prava pot za jutrišnje delovanje. In dokaz? Prav zadnji njegov županski mandat, ko takšnega sodelovanja, skupnih hotenj in možnosti zaradi različnih razlogov žal ni bilo.
In tudi zato je bilo četrtkovo slovesno odprtje krožnega krožišča pri
občinski stavbi kulturnega doma s petjem, z zahvalo pevcev Tomažu, z
godbo, mažoretkami in z njihovo posebno zahvalo, z vsemi drugimi
zahvalami, s plaketami in s prepričanjem številnih občank in občanov,
zgodovinski dogodek. Komenda ima namreč od tistega četrtka, 30. oktobra 2014, zares lepo križišče in v prihodnje oblikovno središče. Ima
nov okoljski pogled in hkrati pomembno rešitev za varnejši promet.
In za župana Tomaža? Zanj, za Tomaža Drolca, pa je to zasluženo
nadvse lepa, in zato tudi upravičeno prava velika zahvala vseh zahval za
vsa njegova županska leta. Dan s slovesnim odprtjem, s pozornostjo do
občank in občanov in z uresničitvijo prav njim napovedane obljube v
času županovanja, je bil zato nedvomno Tomaževa najlepša PIKA NA
KONCU.
Andrej Žalar

Iz včeraj za danes in jutri
Meditacija o Komendi ob odprtju krožišča in dnevu spomina na nam drage
umrle
Komenda ima vse, kar potrebuješ za človeka
vredno življenje. Slavno preteklost, imenitne
može, krasno župnijsko cerkev sv. Petra na
vrhu vzpetine, da se poleti že malce preznojiš
na poti do nje, pozimi pa ravno prav zadihaš
in ogreješ, kar tri lipe v bližini cerkve, pa še
četrto sredi novega krožišča, od koder se blizu
spoštljivega spomina na graditelje in ogleda
vredne občinske stavbe poženeš v klanec.
Sredi njega te ustavi Peter Pavel Glavar:
»Kam tako hitro? Malo si odpočij, stopi v
stavbi na desni in na levi, poprej pa se v mislih
odžejaj pri obzidanem vodnjaku, ki je nekdaj
dajal dobro pitno vodo; tudi moj ti je pri Šmidovi graščini ne daje več, pa bi jo lahko. Stavbo
na desni sem zgradil zate, ko se boš postaral,
da ti ne bo treba predaleč od doma, ono na levi
pa predvsem za 'ta mlade', da se bodo naučili
življenja iz knjig, v praksi – pridnosti – pa od
od čebelic v čebelnjaku.«
Za Glavarjem se oglasi Ivan Selan: »Pa še
pri meni v spominskih sobah se malo ustavi,
poglej moje zemljevide, komendske in druge,
da boš vedel vse pomembne poti in kam iti; v
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zgodovino te je tako že popeljal Glavar.«
Za njima z ene od svojih mnogih poti in
opravkov prisope večno mladi nekdanji župan
Tomaž Drolec, za njim pa še soproga Viktorija
s teka na Šenturško Goro: »Tudi mi na občini
smo dali tej stavbi svoj delež, nadaljujemo, kar
sta začela vidva (Glavar in Selan) in drugi,
družno 'ta mladi' in 'ta stari', saj mladost je norost, ko se umiri, začne dajati sadove, kot Šmidov sadovnjak v bližini. Krvave so dali že tile,
napisani na obelisku v vznožju vzpetine, ko so
se bili za domovino s sovragi; teh je bilo vse
preveč v Komendi. Pa bolezni in smrti, saj
skorajda nimamo več kam z mrliči, pokopališče
smo morali raztegniti; po spomenikih, svečah
in rožah vidiš, koliko jih počiva tu gori.«
Čisto na vrhu duhovniki, komendski in drugi,
pa Apfaltrerni s Kriškega gradu. Le Glavar nam
še manjka, a nam ga Dolenjci ne dajo. Saj jih
razumemo, lepo, da ga tako spoštujejo! Posebej
čebelarji. Zato pa imamo poleg cerkve v kapeli
Matere božje drugega glavarja – prejšnjega župnika in malteškega viteza Nikolaja Pavliča.
Posebej nam je drag, ker je bil dober do nas. Vsi
smo ga dobro poznali, on pa nas. Tudi številni
druge, ki počivajo tu. Kot da bi znova vstali,
nam zažarijo v spominu, se vračajo v delih.

Vredni spomina, mi pa opomina: Pridete za nami! Delajte dobro, varujte se hudega! Spreobrnite se in sveto živite, kot nam je na vse svete
naročil naš sedanji župnik Zdravko Žagar. Le
dva dneva prej pa dobrohotno ganjeni prejšnji
župan Tomaž, ki je sklenil svoj četrti mandat z
imenitnim krožiščem in ureditvijo klanca do
vrha Komende. Steklo je imelo za kaj zazveneti
in vino v čašah steči po grlu; vsa Komenda in
skorajda pol občine je prihitelo na slavje. Vsi
polni pohvale, prej pa tudi kritike, dvoma, očitka, ali ni škoda denarja za to. Za marsikaj ga je
res bilo, vsi pa se z veseljem zapeljejo po novem
asfaltu, zaokrožijo enkrat dvakrat v krožišču,
tudi napovedovalec Darko Mavsar je s svojo
slikovito besedo pri njegovi otvoritvi. Pa gospod
župnik na vse svete v homiliji, že prej pa v dejanjih. Sam je očistil gotski svetilnik, kjer naj bi
stala prednica gotskega svetišča v Komendi,
prej pa kapela, odslej le ime vasi pod Komendo
spominja na to – Kaplja vas, pravilno Kapela
vas. In sezidal dve stavbi, da bo prostora za novo, grajeno na starem, rastoče iz spomina in izročila, kar lahko prebereš na vklesanih pomnikih
na pokopališču, v zidovju cerkve, najstarejšega
zapisa na rimskem kamnu, če zmoreš razbrati
tisto pisavo. Glavar jo je znal, prav tako veliki
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župnik Viktorijan Demšar, ki je Glavarja s peresom »spravil« v zgodovino, Komendo pa tudi.
Za njima pisatelji France Pibernik, Ivan Sivec in
Ivo Zorman, sledniki po Glavarjevi poti in ubiralca lastnih poti. Veliko jih je še pomembnih, ki
počivajo pod križi pokopališča: Janez Štrcin,
Boštjan Belcijan, Franc Štebe …, pa novejši:
Mihael Žnidar, Milan Šinkovec, Baldomir
Kremžar, Janez Kimovec ….
Nazadnje se ustaviš pred cerkvijo. Že trg
pred njo ti ima kaj ponuditi. Največ veliki arhitekt Jože Plečnik z zvonom opomina na spomeniku žrtvam prve svetovne vojne in vseh vojn v
Komendi in na Slovenskem ter počastitvijo
Kralja večnega kraljestva z njemu primernim
pomnikom. Tudi imena padlih v vsiljeno oblečeni nemški vojaški uniformi, pa v Rogu in
drugje pobitih domobrancev, prej zamolčana, a
vsaj tukaj napisana na ploščah na zidu pokopališča – nikakor ne pozabimo in spreglejmo padlih partizanov, zapisanih na obelisku pod
klancem – so vredna, da se prikloniš pred njimi,
pokrižaš in zmoliš za te žrtve vsaj en očenaš.
Nato pa, če tako čutiš, te potegne, vstopiš v samo svetišče, da si nabereš moči iz Vira moči za
novi dan, dneve, za nazaj pa dobiš odpuščanje.
Le slaboten človek si, začutiš. Potreben pomoči
in tolažbe, dobre besede in dobrega dejanja,
spoštovanja pa tudi pohvale in spodbude, ne le

kritike, brc in napadov. Ti, ki te zrejo s kipov,
podob, to dobro vedo, so vse to že »skoz' dali«.
Najbolj Tisti, zaradi katerega je bila zgrajena ta
cerkev, pa tudi prvi med apostoli, po katerem je
poimenovana. Vsa družba svetih in blaženih in
umetnikov, ki so ustvarili to lepoto, pa tudi tistih, ki so jo postavili. Župniki, živeči v stavbi
pod njo in kaplani v zgradbi vštric nje, so to
dobro vedeli, iz roda v rod vcepljali ljudem v
spomin in zavest, kaplan Janez Berce otrokom
v redni dnevni šoli v nekdanji kaplaniji, najbolj
pa Glavar v svoji šoli; po drugi svetovni vojni
učitelji v prostorih, zgrajenih z njegovim denarjem, namenjenih najprej revnim in onemoglim ter bolnim starejšim; Šola za vrednote in
življenje po njem poimenovane ustanove nadaljuje plemenito nalogo v novih časih, razmerah.
Pa tudi Medgeneracijsko društvo za kakovostno
starost Komenda.
Za cerkvijo je še grad, vidno potrdilo, kako
sta si bila Cerkev in plemstvo nekdaj z roko v
roki, kdaj pa tudi navkriž, vedno pa ena ob
drugem, prva z besedo Boga, druga pa tudi šibe, temnice in meča. Obema si moral biti pokoren, sicer ti je trda predla. Koliko oblastnikov
in prišlekov, od rimskih do slovanskih, si je
lastilo to zemljo, te kraje, celo vitezi z Malte;
še Turki so kradli, požigali in morili. Nazadnje
nemški škorenj in pozdrav: »Heil …!« Komu-
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nističnega kdo še kje hrani.
Vse to je minilo, ostala sta cerkev in grad in
številni pomniki, do katerih bo odslej laže priti,
a se bo vseeno treba potruditi do njih. Kot do
vsega, kar je kaj vrednega in za kar živimo v
Komendi. Za to smo 30. oktobra ponosno dvignili čaše s starim županom Tomažem in novim
Slavkom Poglajnom, na vse svete in dneva
spomina na naše rajne pa se spomnili vseh tistih, ki počivajo sredi med nami, vredni vsaj
besede, spomina, zahvale. Naj jim tale zapis
vsaj skromno priznanje, živim pa tudi izpraševanje: Kaj pa bom jaz prinesel s seboj na ta
hrib, kjer bom počival nekoč? Ali svoje svetništvo, kot je na vse svete popoldne v duhovnem
nagovoru opozoril naš rojak p. Andrej Benda,
ali duhovno siromaštvo? Ali pa kaj drugega,
vrednega, da se me bodo spominjali. In kaj
bodo prinesli sorodniki na moj grob? Molitev,
več vredno od na tone sveč in še tako lepo
aranžirane ikebane, kot je na vernih duš dan
dejal v pridigi naš diakon Bogdan. Pa tudi
svečka in lepa rožica sta lahko več kot zgolj
okras, ali ne? Najbolj pa hvaležen spomin na
nam drage rajne in življenje iz njih, njihovega
zgleda, besede. Številni obiskovalci pokopališča na dan mrtvih (za nas še vedno živih!) in
lepo urejeni grobovi so potrdili, da je tako.
Jože Pavlič
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Opremljenost, strokovnost in skrb za mlade

višin s pomočjo vitla in reševanje v nesreči poškodovanih pri
trčenju vozil. V tem prikazu so
mošanski gasilci pokazali reševanje ponesrečenih in zmečkane
pločevine z novim kombiniranim orodjem.
V torek, 28. oktobra, pa so
gasilce v Mostah obiskali tudi

Osrednja gasilska vaja v Komendi
V Komendi je bila v soboto, 8. novembra, popoldne v naselju Šmidov
log velika reševalna akcija. Sodelovalo je 66 gasilcev, ki so v prostovoljnih
gasilskih društvih Komenda, Križ in Moste vključeni v Gasilsko zvezo
Komenda. Delovna nesreča in požar v še nedokončanem stanovanjskem
objektu je bila tokrat samo reševalna vaja, ki je bila sicer načrtovana že
konec oktobra v okviru meseca požarne varnosti. Reševanje in iskanje
ponesrečenih ter gašenje je bil preizkus za hitro in učinkovito reševanje.
Organizator vaje je bilo PGD Komenda. Vaja in njena ocena bosta služila
za analizo, kaj morajo v podobnih skupnih reševalnih akcijah gasilci upoštevati pri vodenju in ukrepanju in izboljšati za učinkovito reševanje.
Ogledal si jo je tudi novi župan občine Komenda Slavko Poglajen, ki
je tudi gasilec in ima izkušnje tudi na tem področju; tudi kot sodnik v
gasilskih vrstah.

najmlajši iz štirih
oddelkov
vrtca
Moste in iz enega
oddelka vrtca Komenda. Gasilci so
jim
predstavili
opremo in vozila,
gasilski dom, gašenje začetnih požarov, kjer so se preizkusile
vse vzgojiteljice, gašenje z
vedrovko in z gasilsko peno.
Nazadnje pa so jim pokazali
še hidravlično orodje za reševanje iz vozil v prometnih
nesrečah.
***
Gasilska društva v občini
Komenda, ki deluje v okviru
Gasilske zveze Komenda so
tako tudi letos v Mesecu

Dan odprtih vrat PGD Moste
Zadnjo soboto v oktobru so v dnevu odprtih vrat gasilci PGD Moste
dopoldne krajanom predstavili dom in vozila, popoldne pa zelo zahtevno in zanimivo vajo v okviru Mesecu požarne varnosti.
Pionirji so popoldne najprej prikazali vajo s curki v tarčo, mladinci
priključevanje na
hidrant, člani pa
gašenje gorečega
olja, ko so se lahko
preizkusili
tudi
gledalci, ki so bili
tokrat precej številni. V zadnjem
delu prikazov pa je
bilo reševanje iz

MLADINSKI KVIZ GZS REGIJE LJUBLJANA III

požarne varnosti pokazala in potrdila dobro tehnično
opremljenost,
strokovno usposobljenost
in še posebno tudi skrb
za podmladek in bodoče
člane v svojih društvih.
A. Žalar

Tekmovanje v Komendi

V okviru delovnega program gasilske mladinske komisije GZ Regije
Ljubljana III je bil v soboto, 15. novembra, v prostorih gasilskega doma
Komenda kviz gasilske mladine. Tekmovali so mladi gasilci, ki so v
svojih gasilskih zvezah osvojili prvo in drugo mesto. Iz Gasilske zveze
Komenda sta tekmovali ekipi pionirjev iz PGD Komenda in dve ekipi
mladincev iz PGD Križ.
Mlade gasilke in gasilci so tekmovali v poznavanju požarne preventive, prve pomoči, navezave gasilskega orodja, poznavanja orodja in
praktičnega prikaza veščin. Prvi dve ekipi sta uvrstili na državno tekmo-

vanje v kvizu, ki bo 21. novembra v GZ Črenšovci. Tekmovalce in
mentorje so pozdravili predsednik GZS Regije Ljubljana III Slavko Jalovec, predsednik GZ Komenda Jože Sušnik in župan občine Komenda
Slavko Poglajen.
Rezultati - pionirji: 1. PGD Polšnik GZ Litija, 2. PGD Sava GZ Litija, 3. PGD Šmarca GZ Kamnik, 10. PGD Komenda 1, 11. PGD Komenda 2; mladinci: 1. PGD Kostrevnica GZ Šmartno, 2. PGD Žeje–Sv.
Trojica GZ Domžale, 3. PGD Šmarca GZ Kamnik, 10. PGD Križ 1, 16.
PGD Križ 2; pripravniki: 1. PGD Kostrevnica GZ Šmartno, 2. PGD
Žeje–Sv. Trojica GZ Domžale, 3. PGD Homec GZ Domžale.
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Glasilo občine Komenda 11/2014
Do stopničk zmanjkalo
0,15
sekunde

Matic Zupan, PGD Moste iz občine Komenda, član prestižnega svetovnega kluba Lions Den (najhitrejši z manj kot 100 sekund).

Matic Zupan, član Lions Den
Letošnje svetovno prvenstvo v tekmovanju Firefighter Combat Challenge je bilo od 3. do 9. novembra v ZDA in sicer v Phoenixu v Arizoni.
Prvi štirje kvalifikacijski dnevi so bili v središču Phonenixa dobesedno
pred vrati US Airways centra oziroma domače dvorane Phoenix Sunsev,
kjer igrata tudi brata Dragič. Zadnja dva finalna dneva pa se je karavana
preselila na oval, kjer je bila finalna dirka z Nascar avtomobili.
Tokrat se je svetovnega prvenstva udeležila celotna Slovenska ekipa.
»Tekmovali smo posamezno, v tandemih ter ekipno in štafetno. Teden
je bil res naporen, saj smo bili ekipa z največ nastopi skozi celoten teden. V ponedeljek smo nastopili posamezno, torek je bil namenjen
tandemom in štafetam, sreda zopet posamezno, četrtek tandemi in
štafete, v petek pa smo si vzeli dan za počitek pred velikim finalom, ki
je bil v soboto in nedeljo.

Lions Den tudi Maticu

Po prihodu na letališče na Brniku so jim zares slovesen sprejem pripravili v Begunjah na Gorenjskem.
Petek pa je bil tudi dan, ko je bila slavnostna podelitev Lions Den,
katere sem bil letos deležen tudi sam. Priti v ta klub je posebna čast,
saj članstvo pripada le najhitrejšim, ki dosežejo čas pod minuto in
štirideset sekund,« je ob vrnitvi na slovesnem sprejemu v Begunjah na
Gorenjskem povedal Matic Zupan.
Prav posebna atmosfera je bila v soboto in nedeljo med finalom posameznikov, tandemov in štafet. Tekmovati ob hrumenju Nascar dirkalnikov in preletavanju ameriških lovcev je nedvomno nekaj posebnega in
nepozabnega.
»To hrumenje me je napolnilo z adrenalinom,« se spominja Matic,
»saj sem v svojem finalnem nastopu presegel magično mejo minute in
trideset sekund s časom 1:29; vendar sem storil napako (za 5 centimetrov premalo stolkel klado) in dobil pribitek 4 sekunde. Tako je bil moj
končni čas 1:33 sekunde, kar me je uvrstilo na 42. mesto od 592 tekmovalcev. Ker so tudi ostali fantje iz naše ekipe naredili dobre čase,
smo za slabih 15 stotink sekunde zgrešili tretje mesto med vsemi ekipami, kar je seštevek časev najhitrejših treh tekmovalcev iz posameznih
ekip. Samo za občutek naj povem, da je bilo med najhitrejšimi desetimi
ekipami 9 kanadskih, Slovenci in 2 ameriški ekipi.«
V nedeljo je bilo finale tandemov in štafet. V tandemu sta Matic
Zupan in Domen Pavlič dosegla nov Evropski rekord, ki je sedaj 1:13.
Štafete pa se niso izšle po načrtih, saj so zaradi hrbtne poškodbe sotekmovalca izpadli v malem finalu in končali na šestem mestu.
Največje presenečenje, so povedali, pa jih je čakalo ob prihodu v
Slovenijo, ko so jim prijatelji priredili neverjeten sprejem.
»Ostal nam bo še dolgo v spominu. Zato še enkrat najlepša hvala
vsem, ki ste z nami sočustvovali in trpeli, se smejali in nas spodbujali ter podpirali celo sezono!«
A. Ž. - Matic Zupan

Vrnitev slovenske reprezentance domov in veličasten sprejem na Brniku
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IZ KRUŠNE PEČI, MALICE, KOSILA,
DOSTAVA HRANE PIZZE
JEDI Z ŽARA, JEDI PO NAROČILU
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PIZZE IZ KRUŠNE PEČI
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S ŠOLSKIH KLOPI

MOJE POČITNICE
Med počitnicami smo z družino obiskovali
grobove. Na njih smo prižgali po eno ali dve
sveči. Najlepša mi je bila ikebana mame Dragice, saj jo je izdelala sama. Še isti dan smo šli
v Kamnik na merico kostanja. Ko smo že odhajali domov, smo sredi mesta zagledali čarovnico, ki nas je vabila na delavnice. Z Ajdo sva
na njih izdelala duhca in lonček za svečo.
Zvečer smo doma izrezali dve buči in jih postavili pred vhodna vrata.
Matevž Hribar, 3. b

BILI SMO V BIT – CENTRU
1. razred se je na športni dan odpravil v ljubljanski v BIT-center. Učence smo povprašali,
kaj jim je bilo na športnem dnevu najbolj
všeč.
Všeč mi je bilo tekanje in skakanje s sošolkami.
Hana Bertoncelj, 1. c
Bilo mi je všeč, ko smo tekli.
Ula Jagarinec, 1. c
Najbolj mi je bilo všeč plezanje po steni in
igranje hokeja
Naja Lončar, 1. c
Dobra je bila fitnes soba in ko smo delali vaje
za roke in noge.
Tomaž Petrič, 1. c

utrdili znanje, kako ravnati v primeru požara in
kako zapustiti prostor, če bi v resnici gorelo.

SPUHLJA PRI PTUJU – PROJEKTNI
TEDEN SEDMOŠOLCEV
Učenci smo se zbrali v telovadnici. Učitelj
je rekel, da bomo najprej plezala dekleta. Fantje so odšli igrat odbojko, košarko in druge igre
z žogo. Tam se je vse začelo.
Razporedile smo se po velikosti. Vse nas je
bilo malo strah, razen Tinkare, ki plezanje trenira in ji gre dobro od rok. Ona je šla prva,
nato pa ostale: Kaja, Anja, Dolores … Kmalu
sem prišla na vrsto tudi jaz. Roke sem pomočila v bel prah, da mi ne bi preveč drselo, in
povzpela sem se. Za začetek mi je šlo kar dobro, ampak vrha nisem dosegla. Najhujše je
bilo spuščanje proti tlom. Bil si privezan in si
se moral kar usesti nazaj, nato pa te je učitelj
spuščal, ti pa si se moral z nogami odrivati od
stene. Ko sem stala spodaj, strahu ni bilo več.
Plezanje se mi sploh ni zdelo več tako grozno.
Čez dva dneva sem ponovno poskusila. Roke sem pomočila v bel prah in začela. Plezala
sem in plezala … in kar naenkrat sem dosegla
vrh. Uspelo mi je! Spustila sem se in kmalu
sem bila znova v steni. Tokrat sem se vzpenjala samo po zelenih oprimkih. Na vrhu sem pozvončkljala in se spet spustila. Nato smo nehali plezati.
Zelo mi je bilo všeč in mislim, da bom še
kdaj plezala.
Katja Šarlija, 7. c

EVAKUACIJSKA VAJA V MOSTAH
V oktobru, mesecu varstva pred požari, smo
v Mostah izvedli evakuacijsko vajo. Bila je
nenapovedana, zato so jo nekateri učenci
opravili neresno, spet drugi smrtno resno. Kakšni so njihovi vtisi, so nam povedali v 2. a
razredu.
Mislila sem, da gre zares.
Patricija Kern, 2. a
Ko je v razred stopil hišnik Mirko in nam naznanil, da na podstrešju gori, sem se zelo prestrašil.
Maj Čuk, 2. a

Zjutraj smo prezgodaj vstali. Hitro smo se uredili in odšli na jutranjo rekreacijo. Po zajtrku
smo odšli na kolesarjenje. Prekolesarili smo 25
kilometrov in to v eni uri in 45 minutah. Zelo
sem bila vesela, ko smo prišli na cilj. Po kosilu
smo imeli zunanje dejavnosti in odmor. Delali
smo ptičje kletke. Tisti čas, ki nam je ostal, smo
porabili za igro med dvema ognjema.
Maja Uranič, 7. b
Ko smo bili v sredo še v domu, sem mislila, da
gremo samo na Ptujski grad. Izkazalo se je, da
si bomo ogledali celo mesto Ptuj in se šele na
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koncu povzpeli na grad. Izvedeli smo veliko
zanimivega, npr. da je Ptuj najstarejše mesto v
Sloveniji. Ali pa, da se je v rimskih časih imenoval Poetovio. Ko smo se sprehajali ob Dravi,
smo si čisto od blizu ogledovali labode. Po
zgodbi o največjem nagrobniku iz enega kosa
v Evropi smo se po srednjeveških ulicah napotili proti gradu. V njem je je bilo veliko zbirk,
sprehodili smo se tudi po prostorih, v katerih
so bivali graščaki z družino. Na Ptujskem gradu smo si lahko tudi kupili spominke (jaz sem
si ogrlico, na kateri je obesek v obliki kače).
Ogled mi je bil zelo zanimiv.
zabela Seršen, 7. b

LAND ART V GALERIJI BOŽIDARJA
JAKCA
V soboto smo se učenci izbirnega predmeta
likovno snovanje II in III odpravili na ekskurzijo v Kostanjevico na Krki, v galerijo Božidarja Jakca. Imeli smo dve delavnici – land art
in grafika s suho iglo. Ogledali smo si tudi slike
Božidarja Jakca.
Najbolj mi je bila všeč delavnica land arta,
saj smo lahko sami izdelovali, kar smo hoteli.
Sam si si izbral motiv in material. S še tremi
sošolkami smo delale skupaj. Najprej smo
oblikovale idejo, kar je bilo najtežje. Sklenile
smo, da bomo izdelale majhno sovico. Šle smo
nabirat material; barvne listke za perje, vejice
za 'ogrodje trebuščkov', nekakšne jagode za
oči, mah, suho travo za glavo …
Končno smo začele ustvarjati. Najprej smo
iz lesenih vejic naredile osnovo za trup. To je
trajalo kar nekaj časa, saj smo morale paziti, da
se nam ni vse podrlo. Ko smo s trupom končale, smo iz suhe trave oblikovale kroglo za glavo. Kasneje smo z barvnimi listi obložile sovji
trebušček. Za peruti smo uporabile kose maha,
na katere smo položile rumene liste. Lotile
smo se podrobnosti. V glavo smo zapičile
ušesa in oči. Oči pa so kmalu odpadle, zato
smo iskale drug način, kako bi pritrdile oči na
glavo. To sploh ni bilo lahko. Jagodo je bilo
težko pritrditi na vejico, a nam je le uspelo.
Nemalo težav smo imele tudi s kljunom, ki je
bil narejen iz rumenega lista. Če ti ga je po

Malo sem gledala učiteljico, kaj bo naredila,
nato pa smo vsi skupaj odhiteli iz razreda. Vse
smo pustili v razredu.
Sara Osredkar, 2. a
Kadar gori, so ljudje po navadi zelo vznemirjeni in glasni. Tokrat ni bilo tako. Zato sem vedel,
da gre za vajo.
Luka Švigelj, 2. a
Ni bilo nobene sirene, zato sem vedel, da gre
za vajo.
Luka Kern, 2. a
Zbrali smo se na igrišču pred šolo, kjer je bilo
treba povedati, koliko otrok v vsakem razredu.
Ko se je stvar umirila in ko smo bili vsi zunaj,
smo se odpravili nazaj k pouku. Učenci so
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S ŠOLSKIH KLOPI, SKAVTI
o genetiki. Čeprav sta
obe zveneli zelo privlačno, sem se odločila za
genetiko. Na koncu sem
izbrala še predavanje o
pajkih. Tu smo se poučili
o različnih vrstah pajkov,
kako opojne substance
vplivajo na pletenje mrež
in o razmnoževanju pajkov.
Ob dveh smo se odpeljali domov. Ker je festival znanosti namenjen
tudi srednjim šolam,
upam, da ga bom lahko
obiskala še kdaj, saj je
zelo poučna in tudi zabavna prireditev.
Pia Veronika Petrovič,
9. a
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Jesenovanje
Čete korajžnih 5

NA LJUBLJANSKEM
MARATONU

čudežu uspelo pritrditi na palčko, se ti je list
strgal, ko si ga dajal na glavo, ali pa se ti je
glava razdrla. A vseeno nam je uspelo.
Ampak … najboljši del dneva je bilo kosilo.
V piceriji so imeli zelo dobre pice. Po okusnem
kosilu pa smo se vrnili v galerijo.
Sara Maleš, 8. a

FESTIVAL ZNANOSTI
Prejšnji četrtek, 9. oktobra, so v Ljubljani
priredili letni festival znanosti. Tako kot lansko
leto se je dogodek odvijal v Koloseju. Tisti dan
niso predvajali nobenih filmov, v dvorane pa
so postavili opremo, ki so jo potrebovali predavatelji.
Prireditev se je začela ob devetih. Čeprav so
vsako leto predavanja drugačna, je vedno na
začetku sejem eksperimentov. Letos so nam
predstavili kopico preizkusov, povezanih z
vodo in magnetizmom.
Zelo zanimiv poskus se mi je zdel, ko so v
pločevinke nalili nekaj kapljic vode, jo zavreli,
in nato pločevinke vrgli v mrzlo vodo. Te so se
stisnile, saj ima vodna para večjo prostornino
kot tekoča voda, zato se pločevinka skrči.
Na naslednjem predavanju smo si ogledali
preizkus s suhim ledom. To predavanje mi je
bilo najbolj všeč, saj niso le razlagali, temveč
so ves čas delali poskuse. Za primer, če drevesni list pomočim v suhi led, postane list trd in
drobljiv.
Naslednje predavanje je govorilo o načrtni
dostavi zdravil. To pomeni, da imajo taka
zdravila namen doseči določen cilj – oskrbeti
morajo točno določen del telesa.
Sledili sta še dve uri predavanj. Ker sta bili
vsako uro prirejeni dve, je bilo tokrat treba izbirati. Najprej smo se odločali med predavanjem o velikih znanstvenicah in predavanjem
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Zaslišal se je glasen
pok. Dekleta iz osmih
razredov so startala.
Fantje devetih razredov,
med njimi sva bila tudi
David in jaz, pa smo se še pripravljali na začetek dvokilometrske preizkušnje Ljubljanskega
maratona. Za letošnji cilj sem si zastavil čas
pod 7.25 (torej izboljšati svoj osebni rekord).
Osebje nas je spustilo v zadnji koridor. Naredil sem še nekaj poskokov, napetost v meni
je rasla … Končno. Pok pištole je oznanil začetek teka. Gneča v prvih vrstah je bila strašna.
Nekaj fantov se je zapletlo in so padli. Najbolj
'zagrebeni' spredaj so se zagnali, kot bi jih izstrelili, pametnejši pa smo začeli s počasnejšim
tempom.
Prva polovica teka je v trenutku minila. Pogledal sem na uro, ki je kazala čas 3.05. Utrujenosti še nisem čutil, zato sem malo pospešil.
Sam sebe sem spodbujal: Odlično, prehiti še
nekaj fantov in končaj med najboljšimi 30.
V zadnjem kilometru je bilo ob poti veliko
gledalcev in navijačev. Zaslišal sem: »Dajmo,
Žan. Stisni še malo!« Stisnil sem zobe in še
malo pospešil. Zbral sem vse moči za ciljni tek
in kolikor hitro sem mogel, sem pritekel v zadnji zavoj. Za seboj sem slišal korake. Porabil
sem še zadnje atome energije in prečkal ciljno
črto. Pogledal sem na tablo z rezultati in zagledal svoje ime ter ob njem čas 7.16.
V sebi sem začutil zadovoljstvo in čestital
sem si za nov osebni rekord. Kmalu je na cilj
pritekel še drugi predstavnik naše šole – David.
V parku Zvezda so naju čakali starši, prijatelji
in moj trener Nejc. Vsi so nama čestitali za lep
dosežek. Oči mi je povedal, da sem zasedel 26.
mesto.
Skupaj smo odšli navijat še za srednješolce.
Naslednje leto – na jubilejnem 20. Ljubljanskem maratonu – bom tudi jaz startal kot srednješolec.
Žan Ravnikar, 9. a

Kaj pomenijo
naše barve?
Modra - barva izhaja predvsem iz naše tradicije. Modra barva je bila barva leta 1936
ustanovljenih katoliških skavtov v Sloveniji.
Modra poudarja predvsem svobodo. Svobodo
božjih otrok in svobodo, ki jo le-ti ohranjajo
z modrostjo, sproščenostjo in predanostjo
Gospodu - zaupanjem in vero. Za obe obliki
svobode imamo simbola - globino morja, mir
in notranjo uravnoteženost ter sinje prostrano
nebo - kot ptice pod nebom. Svoboda za in ne
od nečesa!
Opečnato oranžna - naša Kranjska Lilija
(Lilium Carniolicum) je oranžne barve. Izraža našo samobitnost, posebnost, slovenstvo
in neposredno povezanost z naravo in stvarstvom - še posebej tistim, ki je zapostavljeno
in kako drugače prizadeto. Barva kranjske
lilije nam hkrati daje tudi navdih, da lahko
tudi v težkih razmerah “gorskega” sveta zraste prekrasen cvet. Redek in iskan in zato toliko bolj žlahten - prav tak kot želimo skavti
tudi biti.
Zakaj opečnato oranžna? Želeli smo, da v
naših krojih vidimo tudi simbol opeke, gradbeni element. Skavti kot gradniki družbe.
Bela - izraža čistost, iskrenost in preprostost.

KAJ POMENI NAŠ SIMBOL?
Lilija (Fleur-de-lis)
Lilijo si je naš ustanovitelj, Robert BadenPowell izbral za simbol skavtstva že v samem

Aplenca
Četa se je 8. in 9. novembra odpravila na jesenovanje v Cerklje na Gorenjskem. Na pot smo
se podali kar peš in tako na cilj prispeli šele
okoli 16. ure. Čeprav se je že delala noč, smo
se odpravili na igrišče, kjer so se, ob rosenju
dežja, odvijale športne igre. Klanovci so nam
predstavili tudi (vsaj za nas) novo igro, ki smo
jo poimenovali ''bbb'' (beri: bbb in ne: bebebe).
Ko drug drugega nismo več videli, smo se
prestavili v notranjost, kjer so se igre razvile
do konca. Po okusni večerji smo imeli še zabavni večer in tako medse sprejeli nekaj novincev, toda najprej so jih čakali izzivi. Ko so se
le-ti končali, so na vrsto prišle predstavitve
vodov, ki so nas predvsem nasmejale. Za konec
zabavnega večera smo se šli še morilca, ki se je
izkazal za zelo zanimivo in kar precej glasno
igro. Ko smo si umili zobe, smo prebrali še
pravljico in zmolili ter potonili v spanec. Nedeljsko jutro se je pričelo z budnico in s katehezo o Sv. Juriju, zavetniku čete. Odšli smo
tudi k maši, se šli buldoge in nato imeli debato.
Razdelili smo se v dve skupini. Ena je temo
zagovarjala, druga pa ne (teme: doping v
športu bi moral biti dovoljen, ples bi moral
postati obvezen šolski predmet, predmetov

SKAVTI
LUM, GUM in ŠPO se ne bi smelo ocenjevati).
Po kosilu je sledilo obilo prostega časa, ki smo
ga preživeli na različne načine. Nekateri s petjem, drugi z igranjem nogometa, pogovorom,
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igranjem kitare,… Končali smo s preverbo in
kvadratom ter se utrujeni, pa vendar zadovoljni
odpravili domov.
Monika Lah, zavzeta gazela

uskladiti želje, sposobnosti in potrebe ter preudarno usmeriti naše energije v pravo smer.
Obroč predstavlja bratstvo in enotnost.

Kompasova igla in dve zvezdici

začetku. Za fante na prvem taboru na otoku
Brownsea je izdelal medeninaste značke z lilijo
in jih učil, da lilija kot motiv puščice za oznako
severa na zemljevidih in kompasih predstavlja
skavte, ki naj bi s svojim zgledom, služenjem
in dobrimi deli kazali ta sever, to pravo pot.
Stilizirana lilija predstavlja moške lastnosti
in je simbol svetovne skavtske organizacije
WOSM.
Predstavlja skavtsko tradicijo, točnost, natančnost in pravila.
Lilija s svojo trojnostjo predstavlja tri skavtske kreposti (odkritosrčnost, požrtvovalnost,
čistost).

Deteljica (Trefoil)
Stilizirana deteljica nosi vsebino ženske vloge
v Združenju in je osnova znaka svetovne
skavtske organizacije WAGGGS, katere člani
smo tudi slovenski skavti. Oblika deteljice s
tremi listi je že od nekdaj tesno povezana tudi
s krščansko simboliko - sveta trojica, oblika
gradnje cerkva.
Skavti v deteljici prepoznavamo tri dele
skavtske obljube, 1) služiti Bogu in domovini,

2) pomoč bližnjemu in 3)
spoštovanje
skavtskih zakonov. O tem
je govoril že
Baden-Powell,
danes pa svoj
simbol
tako
razlaga
tudi
WAGGGS.

Povezanost simbolov lilije in deteljice
Fantje (lilija) in dekleta (deteljica) so v simbolu ZSKSS združeni v eno obliko, v eno “črto”,
v eno “enoto”.
Predstavlja naše sodelovanje v skupni organizaciji. Preko sovzgoje delujemo in črpamo iz
skupnih temeljev, skupnih vrednot, toda hkrati
ostajamo posebni v svojih ženskih in moških
različnostih in identitetah.
Sobivanje dveh tako različnih svetov, kot sta
moški in ženski, nam omogočata celostneje
zaživeti in razumeti svet, svojo vlogo v njem,

Magnetna igla je simbol našega stvarnika in
Očeta. Je simbol obljube in prave poti.
Dve zvezdici predstavljata srčnost in odgovornost, ki se skrivata v našem osnovnem poslanstvu “kar najbolje biti pripravljen služiti”,
kar lahko skrajšamo na naš osnovni moto “bodi
pripravljen”.
10 krakov na zvezdicah označuje deset
skavtskih zakonov.
Skavti smo organizirani tudi na državni
ravni. Ste že kdaj videli kratico ZSKSS –
Združenje slovenskih katoliških skavtinj
in skavtov?
Drugi vikend v novembru smo se trije
komendski voditelji potikali po Ankaranu,
na Svetu Združenja, kjer smo glasovali o
pomembni spremembi za naše Združenje.
Ker želimo iti v korak s časom, biti še
bolj prepoznavni navzven in posledi čno še
boljše delati tisto, kar znamo najbolje, smo
delegati (člani stega z glasovalno pravico)
iz cele Slovenije s prepričljivo večino izglasovali spremembo našega simbola in logotipa. Sedaj se bomo v javnosti pojavljali z
logotipom Skavti in prenovljenim simbolom, katerega pomen si lahko preberete
spodaj.
Bodite pripravljeni!
Andreja Grkman, Optimistična orka
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Šahovski utrinki

2. turnir mladih 2014-2015
EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH Tekmovanje je bilo v Batumiju v Gruziji od
19. do 28. 10. 2014. V konkurenci deklet do 16
let je Teja Vidic osvojila 5,5 točke in 13. mesto.
V konkurenci dečkov do 10 let je Jan Šubelj
osvojil 5 točk in zasedel 45. mesto. Zahvaljujemo se tudi Občini Komenda in sponzorjem za
njihov prispevek k temu uspehu.
2. ČLANSKA LIGA ZAHOD 2014 - Tekmovanje je bilo v Ljubljani od 17. 10. 2014 do
9. 11. 2014. Uspešno je nastopila mlada ekipa
ŠK Komenda (v postavi: Sebastijan Markoja,
Tilen Lučovnik, Samo Kralj, Caterina Leonardi, Andrej Kobold, Alja Bernik, Alenka Trpin,
Maj Markošek, Jan Unuk), ki je osvojila 4.
mesto.
I. ŽENSKA LIGA 2014 je bila v Strunjanu
od 11. in 12. 10. 2014. Ekipa ŠK Komenda (v
postavi: Alenka Trpin, Klara Vidmar) je osvojila 15. mesto.
Liga mladih Slovenije 2014/2015. Prvi turnir
je bil v Ljubljani 10. 10. 2014. Osvojili smo 2.
mesto Jan Šubelj, 6. mesto Filip Trplan, 12.
mesto Katarina Mazzini, 15. mesto Janez Paternoster itd.
8. TURNIR NAJMLAJŠIH 2014 v Lju-

I. ženska liga 2014-ŠK Komenda
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bljani 21. 10. 2014.
II. liga zahod 2014-ŠK Komenda
Osvojili smo 2. mesto
Jan Marn, 7. mesto
Vesna Mihelič, 11. mesto Ana Pibernik, 12. Laura Unuk, Vesna Mihelič, Caterina Leonardi
mesto Janez Paternoster, 36. mesto Tilen Pi- in Janez Paternoster je v petek 7.11.2014
sprejel župan Mestne občine Ljubljana g. Janbernik itd.
2. TURNIR MLADIH 2014 je bil v Mengšu kovič.
Člani ŠK Komenda uspešno igrajo v Osre24. 10. 2014. Osvojili smo 1. mesto Maj
Markošek, 6. mesto Jan Marn, 13. mesto Staš dnji slovenski ligi in Državni članski ligi.
Franc POGLAJEN
Ahtik, 15. mesto Jan Unuk, 17. mesto Vesna
Mihelič, 18. mesto Filip
Trplan, 19. mesto Gal Založnik, 20. mesto Ana Pibernik, itd.
LIGA
MLADIH
SLOVENIJE 2014/2015.
Drugi turnir je bil v Ljubljani 7. 11. 2014. Osvojili smo 1. mesto Jan Šubelj, 6. mesto Vesna
Mihelič, 7. mesto Katarina
Mazzini, 8. mesto Filip
Trplan, itd.
Mlade udeležence svetovnega prvenstva mladih
– člane ŠK Komenda:
II. liga zahod 2014-ŠK Komenda

Sprejem pri županu MOL 2014

Aplenca

ZANIMIVOSTI, OBJAVA

Glasilo občine Komenda 11/2014

Tečaj samoobrambe

Društvo borilnih veščin Komenda v Kamniku
v soboto, 18.10. 2014, v centru Pinela prvič
potekal štiriurni tečaj samoobrambe za ženske.
Tečaja se je udeležilo 10 predstavnic nežnejše-

ga spola, od osnovnošolk do dam.
Vodila sta ga Boštjan Veinhandl in
Bojan Popovič, profesionalna policijska inštruktorja in izkušena trenerja
borilnih veščin kot sta judo ter ju jitsu.
Pokazala sta pravilne padce ki, ne
boste verjeli, sploh ne bolijo. Udeleženke so pridobile znanje, kako si zaščititi glavo in druge vitalne dele telesa, kot so jetra, ledvica, pleksus in
brada, ki ob močnem udarcu najhitreje
povzročijo izgubo zavesti. Naučile so
se tudi osnovnih boksarskih udarcev,
obrambe ob oboroženem napadu in
primeru davljenja, inštruktorja sta
prikazala pravilen pritisk na živčne točke, ki
takoj onemogočijo napadalca in še mnogo več.
Tečaj so popestrili tudi pripomočki kot sta gumijasta pištola in oblazinjena palica. Organizi-

Judoisti osvojili šest zlatih medalj
Na tekmovanju pri Ljubljanskem GOLOVCU
so kamniški judoisti in judoisti Društva borilnih veščin Komenda prav blesteli. Osvojili so
6 zlatih in 12 bronastih odličij. Sodelovalo je
10 slovenskih klubov v starostnih kategorijah
od 2.- 8. razreda osnovne šole, Kamničani in
Komendčani pa so pustili velik pečat na tekmovanju. Pohvale so prihajale s strani trenerjev
ostalih klubov.
Zlata odličja so osvojili:(2.-3.r) Nik Špoljarič in Luka Žagar, (4.-5.r) Enja Mijovski,
Margit Kosirnik, Jakob Plantarič in Maks
Sheikha

Velik napredek je bil prav pri vseh naših
tekmovalcih.
Boštjan Veinhandl

rala sta ga Društvo borilnih veščin Komenda in
JUDO klub Kamnik. Udeleženke so izjemno
zadovoljne in se bodo v primeru napada prav
gotovo dobro znašle. Nikar ne zamudite naslednjega termina tečaja samoobrambe, ki vam
pomaga premagati strah in vas navda s samozavestjo, pridobljeno znanje pa vam v skrajnih
okoliščinah lahko celo reši življenje.
Boštjan Veinhandl

31. Slovenija
kickboxing
Bilo je v Zagorju ob Savi 8.novembra12014.
Na njem je sodelovalo kar 552 tekmovalcev iz
9 držav. Nekaj tekmovalcev Kluba borilnih
veščin Domžale se je udeležilo mednarodnega
turnirja. Andrej Repnik iz Kamnika je dosegel
1. mesto med člani v disciplini kick light - 69
kg s tremi zmagami 3:0. Hana Mihelčič iz
Komende starejša kadetinja je dosegla 3. mesto
med kadetinjami pod 16. let v disciplini light
contact -46 kg in Franci Pavlič iz Buč pri Lazah je dosegel 3. mesto člani v disciplini kick
light -79 kg.

Pravilno kurjenje z drvmi v lokalnih kurilnih napravah
Les je obnovljivi vir energije in z zgorevanjem
v kurilnih napravah ne povečuje izpuste toplogrednih plinov, kar pomeni, da je z vidika CO2
nevtralno gorivo. Pri zgorevanju lesa žal nastajajo tudi delci, ki so manjši kot 10 mikronov
(PM10) in predstavljajo nevarnost za zdravje
ljudi. Za male kurilne naprave je značilno, da
imajo več kot 90 % mase delcev v izpustih
manjših od 10 mikronov. Za doseganje pričakovane kakovosti zraka je treba znižati tudi
izpuste PM10 iz kurilnih naprav. To še posebej
velja v gosto poseljenih območjih, kjer so v
celinskem delu Slovenije, koncentracije delcev
v času kurilne sezone pogosto previsoke.
Učinkoviti ukrepi za zmanjšanje emisij delcev PM10 so, poleg vgradnje primerne kurilne
naprave z visokim izkoristkom, predvsem
uporaba zračno suhih drv s primerno velikostjo
polen, pravilna zakuritev in dodajanje drv v
kurišče, pravilna regulacija zgorevalnega zraka
in redno vzdrževanje kurilnih naprav.
Pri specialnih kurilnih napravah pa je treba
paziti, da se z nepravilnim kurjenjem, ne povečuje emisije dimnih plinov in s tem tudi ne izpustov delcev. Z nepravilnim kurjenjem se namreč lahko emisije CO in delcev povečajo tudi

do dvajsetkrat. Prav tako se lahko zaradi nepravilnega kurjenja prepolovi izkoristek kurjenja in doseže vrednosti zgolj 40 %, pri kurilnih
napravah z odprtimi kurišči pa tudi, kar ni v
interesu uporabnika, niti ni v javno korist.

PRIPRAVA DRV ZA KURJENJE
V kurilnih napravah se lahko kuri le zračno
suha drva, polena morajo biti primerne velikosti, kar dosežemo z naslednjimi ukrepi:
Podiranje dreves in sekanje drv naj se opravi
decembra ali najkasneje januarja, ko je vsebnost vlage v lesu najnižja.
Najbolj primerna oblika polena je trikotnega
preseka s stranicami približno 7 – 9 cm, oziroma z obsegom polena približno 21 – 25 cm. V
primeru zelo malih kurišč kot so npr. v štedilnikih, se lahko velikost polena zmanjša in prilagodi kurišču. Tudi dolžina polen se prilagodi
kurišču. Sicer pa se glede velikosti polen upošteva navodila proizvajalca kurilne naprave.
Nasekana drva se zloži na podstavek, ki zagotavlja nemoteno gibanje zraka okoli drv, sušenje naj bo na sončni legi, drva naj bodo pokrita.
- Priporočljiv čas sušenja drv iz smreke in topola je približno 1 leto, iz jelše, lipe, breze

približno 1, 5 leta, iz bukve, gabra, sadnega
drevja približno 2 leti, hrasta pa 2 do 3 leta.
- Drva razen, nekaterih vrst lesa, se lahko v
dobrih pogojih sušenja, posušijo tudi v obdobju
enega leta, vendar je priporočljivo, da se tem
primeru vlažnost drv pred kurjenjem v preveri
z merilnikom vlage.
- Primeren delež vlage je med 8 in 17 %,
idealna so drva z vlažnostjo približno 10 %,
vlažnost drv nad 20 % je previsoka.
- Z dodajanjem bolj drobnih polen v kurišče
se povprečna intenziteta zgorevanja in s tem
toplotna moč kurilne naprave, z dodajanjem
debelejših polen pa znižuje. -Tako predrobna
kot tudi predebela polena pomenijo višje emisije dimnih plinov.
-Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in
srednjih kurilnih naprav določa, da se v malih
kurilnih napravah v bistvu lahko kuri le mehansko obdelan les.
- V malih kurilnih napravah je tako prepovedano kuriti prebarvan les (npr. stavbno pohištvo,
pohištvo, izdelki iz iverke), kot tudi embalažo
iz lesa (npr. zaboji za sadje, zelenjavo), papir
(npr. karton, časopisi, pisarniški papir), embalaža pijač in hrane (npr. plastenke, vrečke, za-
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Balinarji končujejo sezono

Konec septembra se običajno končuje lepo
vreme, primerno za športne dejavnosti na prostem. No- letos lepega vremena skoraj ni bilo.
Pa to ni oviralo balinarjev naše sekcije, da bi
včasih celo ob rosenju ne igrali in si krepili
zdrav duh v zdravem telesu, pa še vedrino so si
ohranili vremenu navkljub.
V drugi polovici septembra so nekoliko pohiteli in imeli kar dve odmevni tekmovanji.
Memorialni turnir v spomin na preminule
člane sekcije in ostale člane DU, so organizirali 17.9. Poleg domačih igralcev so se tega turnirja udeležile tudi ekipe iz Mengša, Kamnika,
Cerkelj in z Duplice. Vseh igralcev je bilo 32
– 16 ekip-dvojic.
maščen papir) ali drugi gorljivi materiali (npr.
blago, čevlji, plastika). Z kurjenjem prepovedanih snovi se lahko močno poveča vsebnost toksičnih snovi, tudi dioksinov v delcih.

ZAKAJ JE LES ZAHTEVEN ZA KURJENJE?
Pri kurjenju lesa je ključnega pomena upoštevati, da je večina gorljivih sestavin hlapnih,
praviloma nad 60 %. Če les izpostavimo temperaturam zgorevanja, te hlapne sestavine izhlapijo, zato je treba zagotoviti, da tudi zgorijo.
Zgorevanje hlapnih sestavin je vidno kot plamen. V kolikor te hlapne sestavine ne zgorijo
(CO, CxHy), gredo z dimnimi plini skozi dimnik
v okolico, kar pomeni zniževanje izkoristka pri
energetski izrabi lesa in tudi škodljive emisije,
tudi delcev manjših od deset mikronov.
Povprečna sestava zračno suhega lesa – polen je C ≅ 40 %, H ≅ 5 %, O ≅ 35 %, W < 18
%, P < 1 %, ostalo < 1 %. Kurilnost zračno
suhega lesa je približno 14 - 15 MJ/kg oziroma
približno 3,8 do 4,2 kWh/kg.
Osnovno pravilo pravilnega kurjenja drv je,
da se v kurišču doda le toliko polen, kot jih je
potrebno za pokrivanje trenutne toplotne moči
kurilne naprave. S tem se zagotovi, tako kot v
primeru kurilnih naprav na pelete in sekance,
da zgorijo tudi hlapne gorljive sestavine lesa.

PRIPRAVA KURIŠČA NA ZAKURITEV
Iz kurišča in pepelišča, če ga kurilna naprava
ima, je treba pred ponovno zakuritvijo odstra-
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Turnir je potekal
mirno in brez zapletov,
včasih so o točkah odločali centimetri. Prijetno razpoloženi tekmovalci, ki so bili prosti,so
sestavljali
celostno
ekipo glasnih navijačev.
Končni rezultati so
pokazali, daje prvo
mesto zasedla ekipa z
Duplice (Jože Grželj,
Franc Oražem). Drugi
so bili domačini (Jože
Dodik, Dušan Bostič), tudi tretje mesto je bilo rezervirano za
domačine ( Rojko Andreja,
Ivan Hafner), ki je postal tudi
najbližalec tekmovanja. Vodja
tekmovanja in sodnik je bil
Tomaž Hacin.
Dober teden pozneje, 25.9.,
so domačini odigrali veliki finale tekmovanja za prvenstvo članov DU Komenda. Tekme so se
vrstile čez celo sezono; ta dan
pa je bil finalni obračun in slovesen zaključek sezone. Dopoldne dež – tekmovanje so začeli

ob 15.30 in končali še v času dnevne svetlobe.
Društveni prvak je postal Anton Zarnik, za
njim se je uvrstila Ivanka Žulič, tretje mesto pa
je osvojil Drago Oblak.
Pokale na Memorialnem turnirju je podelil
predsednik DU Komenda Janez Čebulj, tekmovalcem – najboljšim v letu 2014 pa podpredsednik DU Avgust Sodnik.
Ob prigrizku in požirku po koncu tekmovanja pa naši člani nebi bili pravi balinarji, če ne
bi sklenili, da bo tudi v decembru( če bo vreme
primerno) odigran še Miklavžev, božični ali
novoletni turnir. Tudi redni treningi dokler ne
bo sneg, ne bodo odpadli.
Tone Ogorevc

niti pepel in morebitne druge ostanke zgorevanja. Še posebej je pomembno, da se očisti rešetka in reže za dovod zgorevalnega zraka.
Pred zakuritvijo se odpre loputa za dovod
zgorevalnega zraka, praviloma na maksimum.
Preveri se tudi ali je zagotovljen dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov.

rdeče ali celo temno rdeče s odtenki črne barve
niti v posameznih delih plamena. Če je plamen
neprimerne barve ali ga celo ni, je treba odpraviti razloge za slabo zgorevanje. Če nam to ne
uspe, se je treba posvetovati s strokovnjakom.
Zapiranje dovoda zgorevalnega zraka se opravi
le v primeru, če je nujno potrebno omejiti toplotno moč oziroma temperaturo kurilne naprave. V
primeru avtomatskega dovoda zgorevalnega
zraka to opravi regulator zgorevalnega zraka.

ZAKURITEV NA NALOŽENIH DRVEH –
ZGORNJE ODGOREVANJE
V primeru lokalnih kurilnih naprav kot so
peči, kamini ipd., če proizvajalec ne določi
drugače, v kurišče ali na rešetko kurišča najprej
naložite zračno suha polena. Naloži se od dva
do štiri polena, več le v primeru, če to priporoča proizvajalec kurilne naprave. Polena naj
bodo naložena križno posebno še, če gre za
kurišče brez rešetke in to kurišče omogoča. Če
proizvajalec kurilne naprave priporoča vzporedno naložitev polen ali tudi večjega števila
polen, je to v primeru kurišča z delitvijo zgorevalnega zraka na primarni in sekundarni del ali
večje kurilne naprave, npr. krušna peč.
Na ta polena se križno doda najmanj štiri
drobna polena dimenzij približno 3 cm x 3 cm
in dolžine približno 20 cm ter lesno volno za
podžig teh drobnih polen. Tako naložena drva
se zakuri s prižigom lesne volne z vžigalico ali
plinskim vžigalnikom.
Tako zakuritev imenujemo zgornje odgorevanje ali vžig na vrhu naloženih drv.
Zgorevanje je primerno, če je plamen svetle
barve, v nobenem primeru naj ne bo temno

ZAKURITEV POD DRVMI – SPODNJE
ODGOREVANJE
Drugi način zakuritve, ki je v praksi bistveno
bolj uveljavljen je, da se na rešetko oziroma
kurišču najprej pripravi drobna drva za zakuritev in lesno volno za podžig in na naloži polena
za kurjenje. Število polen za kurjenje naj bo
čim manjše, vsekakor pa ne polno kurišče, če
gre za večje kurišče.
V tem primeru se po zakuritvi plamen in dimni plini vodeni skozi naložena drva, zato se v
zelo kratkem času vžge vsa naložena količina
drv. V kolikor je količina drv večja, praviloma
zmanjka zgorevalnega zraka za zgorevanje tudi
hlapnih snovi, kar pomeni, da hlapne gorljive
snovi izhajajo iz kurišča skozi dimnik v okolico, ne da bi zgorele. V tem primeru gre ob
slabem energetskem izkoristku tudi za povečano vsebnost CO, delcev itd.
Edina prednost takega načina kurjenja je, da
se naložena drva zelo hitro vžgejo, in s tem

Aplenca

Glasilo občine Komenda 11/2014

OBJAVE

Pomlad bo na tvoj vrt prišla in čakala,
da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla in jokala, ker te
ni.

Je čas, ki da, je čas,
ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je zapustil mož, oče, dedek in brat

V 92. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica

PETER PANGERŠIČ

IVANKA PETERC

IZ SUHADOL

iz Gmajnice
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom
za izrečeno sožalje, sveče ter rože. Prav tako se zahvaljujemo župniku Zdravku Žagarju za lep obred ter vsem, ki so Petra pospremili na
njegovi zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom in sosedom za pomoč, Domu
starejših občanov Kamnik, za skrbno nego in vsem, ki so jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njegovi

Žalujoči svojci

doseže ogrevanje v najkrajšem možnem času,
zaradi tega je tudi višja povprečna toplotna
moč kurilne naprave.
Za izboljšanje takega načina kurjenje je priporočljivo, da se v kurišče nalaga le ena vrsta
polen, oziroma eno ali dve poleni, več le v
primeru večjih kurilnih naprav.

KOLIKO DRV IN KAKO PONOVNO NALOŽITI V KURIŠČE
Ponovna naložitev drv po pogoreli naložitvi
v takih kuriščih, ne glede na način odgorevnaja
predhodne naložitve, je praktično sprejemljiv
le na žerjavico, ki je že v kurišču, kar pomeni,
da naslednja naložitev odgoreva po principu
pregorevanja.
Ker je tak način tako z energetskega, okoljskega pa tudi finančnega razloga najmanj
sprejemljiv, naj se za izboljšanje takega načina
zgorevanja naloži v kurišče le toliko polen, kot
je to potrebno za pokrivanje trenutne toplotne
moči kurilne naprave, tudi v tem primeru eno
ali dve poleni, oziroma največ eno vrsto polen,
če gre za večje kurišče.
Zapiranje dovoda zraka se izvede le v primeru, če je treba znižati ali omejiti toplotno
moč kurilne naprave, sicer je priporočljivo, da
se toplotna moč regulira s količino dodanega
goriva.

KAKO RAVNATI S KURILNO NAPRAVO
PO KONČANEM KURJENJU?
Po pogoreli naloženi količini goriva, je pri-

merno, da se zapre dovod zgorevalnega zraka
in tako prepreči ohlajevanje kurilne naprave,
posebno še, če gre za akumulacijsko kurilno
napravo, kot je npr. krušna ali lončena peč.
Dovod zgorevalnega zraka v kurilno napravo, ko se le-ta ne kuri, naj bo zaprt, da se prepreči ohlajanje bivalnih prostorov in zniževanje
bivalnega ugodja ter energetske učinkovitosti
stavbe, posebno, če gre za kurilno napravo
odvisno od zraka v prostoru.

VIZUALNA PRESOJA
ZGOREVANJA

KAKOVOSTI

Kakovost zgorevanja se lahko strokovno
določi le z meritvami (O2, CO, NOx, delci, tdpl.,
qdpl. itd.). Ker pa v praksi ni mogoče pričakovati stalne meritve kakovosti zgorevanja, lahko
uporabnik primernost kurjenja oceni vizualno
in sicer naslednji način:
● z barvo plamena (primeren je svetel plamen, brez rdečih ali temnih delov),
● s sivostjo dima na izstopu iz dimnika
(dim, ki je viden, razen pare, je neprimeren),
● z vsebnostjo goriva v pepelu (pepel naj
bo svetlo siv, čim manj delcev oglja),
● z oblogami kurišča (kurišče, tudi morebitna šipa na vratih, naj bo svetlo brez saj ali
smol),
● z oblogami ostalih površin kurilne naprave in dimnika (brez saj in smol, malo pepela, ki naj bole sivo-bele barve),
● katranske obloge v dimniku in posledično
celo dimniški požar, so posledica popolno-

ma nesprejemljivega zgorevanja.

REDNO VZDRŽEVANJE KURILNIH IN
DIMOVODNIH NAPRAV
Za čim boljše zgorevanje je treba kurilno
napravo redno vzdrževati. Med ta dela štejemo:
● odstranjevanje pepela iz pepelišča in kurišča,
● redno čiščenje površin kurilne naprave, ki
pridejo v stik z dimnimi plini, dimniškega
priključka, dimnika in po potrebi zračnika
(storitve javne dimnikarske službe),
● zamenjava morebitnih iztrošenih ali poškodovanih delov (kot npr. tesnila vrat, rešetka, šamotne obloge),
● zamenjava ostale morebitno poškodovane
dele kurilne naprave.

DODATNE INFORMACIJE O KURJENJU
Dodatne informacij o kurjenju lesa, kurjenju v drugih vrstah kurilnih naprav, predvpisih
o dovoljenih emisijah iz kurilnih naprav,
omejitvah uporabe trdnih goriv, izvajanju
storitev javne dimnikarske službe itd., so dostopne na spletnih straneh Ministrstva za
okolje in prostor www.mop.gov.si/. Informacije o pravilnem kurjenju so dostopne, tako
tekstualno kot tudi z video posnetki, na spletnih straneh posameznih proizvajalcev kurilnih naprav in domačih ter tujih združenjih s
tega področja.
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Vreme in lumpi ne
prizanašajo
Kislo vreme v oktobru ni oviralo nepridipravov, da se ne bi odpravili na svoje nepoštene pohode in vznemirjali naših občanov in policiji povzročili kar precej preglavic in dela.
»Opravili« so dva vloma. 15.10 je bilo vlomljeno v prodajni prostor
v Komendi, kjer so si tatovi zagotovili nekaj toplote za mrzle zimske
dni. Ukradli so nekaj plinskih jeklenk, ki verjetno niso bile prazne. Še
bolj so bili prizadeti stanovalci hiše v Suhadolah, kjer so si vlomilci
17.10. »postregli« z zlatnino in gotovino. Neznano kam je 15.10 »izginil« denar iz stanovanjske hiše v Suhadolah; gradbeni material pa so si
za nedoločen čas »sposodili« tatovi v PC v Žejah.
Najbrž je nekdo nekomu nekaj zameril in si je užaljenec zamero
»odmeril« kar sam. Žalitelju je 4.10. poškodoval osebni avto. Nekako
pod isto vrsto kaznivih dejanj spada tudi krivolov. Nič hudega pasoča
se srna je prišla »na muho« 13.10. na Drnovem vnetemu ljubitelju divjačine in končala – no, ve se kje.
Razmeroma pogosto poroča policija o sporih in pretepih. Dogajajo se
med štirimi stenami ali na javnih prireditvah. Tako so se 18.10. sprli in stepli
udeleženci na javni prireditvi v Komendi. 27.10. je prišlo do sosedskega
spora v Podborštu in v Nasovčah, 31.10. pa je nastal spor in pretep na
Mlaki. Menim, da ljudje premalokrat preberejo, še manj pa upoštevajo napis
na spomeniku pred farno cerkvijo, ki pravi : »Molimo za zdravo pamet«.
Zgodile so se tudi tri prometne nesreče. V petek, 10.10., ob 14.22,
Kako srčno si ti želela, da še
med nami bi živela.
A smrt tega ni hotela, prezgodaj, mami, te je vzela.
Je konec trpljenja, bolečin in
skrbi, miru ti Bog naj podari.
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sta se v križišču pri Kralju v Mostah oplazila dva avtomobila; najbrž sta
voznika napačno ocenila širino in dolžino svojih vozil. V torek, 14.10.,ob
8.35, se je zaradi izsiljevanja prednosti na Glavarjevi ulici (pri šoli)
zgodila prometna nesreča, kjer je bil poškodovan en udeleženec. Nepravilno prehitevanje pa je bilo vzrok prometni nesreči na cesti MosteMengeš 21.10., ob 15.58, kjer je bil poškodovan en udeleženec.
Ko bo ta številka med bralci, bo minil že 15. november. To je dan, ko
zakon ukazuje, da morajo vsa vozila imeti obvezno zimsko opremo. Če
sneg je ali pa ga ni. Če svojega jeklenega konjička še niste preobuli,
poskrbite za spoštovanje zakona in za denar v svoji denarnici. Kazni
niso zanemarljive. Na cesti je vedno več listja, pa tudi tovornjaki in
traktorji »poskrbijo«, da so zlasti mokre ceste včasih gladke in nevarne
za zdrs in krive za nepotrebne nalete zaradi prekratke varnostne razdalje.
Odsevniki pri rekreativcih so se že kar »prijeli«, čeprav še včasih naletiš
na temno oblečenega odraslega ali celo otroka. Megle bo vedno več.
Poskrbimo vsi udeleženci v prometu za lastno varnost, zlasti za varnost
otrok v neugodnih vremenskih razmerah.
Tone Ogorevc

Odšli so…
Daniela Marn, Suhadole 1, stara 69 let
Marija Prelec, Mlaka 16, Stara 84 let
Ivanka Peterc, Gmajnica 88, stara 91 let
Gorazd Jarc, Žeje pri Komendi 8, star 61 let
Peter Pangeršič, Suhadole 41 C, star 83 let
Frančiška Bogataj, Komenda, Čebuljeva ulica 7, stara 90 let

Ne bomo tožili, ker si odšla.
hvaležni smo, ker si bila.

ZAH VALA
V 70. letu starosti nas je zapustila naša
draga žena, mami, babi, tašča, sestra in
teta
ZAHVALA

DANIELA MARN,
roj. Drešar

V 85. letu starosti se je poslovila

iz Suhadol

MARIJA PRELEC

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem za stisk roke, izrečena sožalja, darovane sveče, svete
maše in cvetje.
Hvala sosedi Ivanki za pomoč, gospodu župniku za opravljen pogrebni obred, kakor tudi pogrebni službi, pevcem in trobentaču.
Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani, sočustvovali z nami, ki ste
jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti in k njenemu
večnemu počitku.
Vsi njeni
Suhadole, oktober 2014

VRBANOVA MARINKA
Ob izgubi mame se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih
trenutkih stali ob strani in našo mamo pospremili na njeni zadnji
poti. Hvala vsem za tolažilne besede, darovano cvetje, za sveče in
svete maše. Še posebej hvala vsem, ki ste mami med njeno boleznijo
kakorkoli pomagali in ji lepšali dneve.
Vsi njeni
Mlaka, oktober 2014

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

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Aplenca-Glasilo občine Komenda, Leto 23, številka 12 bo izšla 23. decembra 2014. Gradivo za objavo oddajte do vključno torka, 9. decembra
2014. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.si. Informacije tudi na GSM 031 638 699
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NAPOVEDNIK
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novembra, decembra 2014 in januarja 2015
GAŠPERJEV MIKLAVŽ - Tradicionalni 12. Veliki koncert v živo
bo v soboto, 6. decembra 2014, ob 19. uri v Športni dvorani v Komendi. Program bo povezoval Vinko Šimek, po koncertu veselica z
ansambloma Bratov Poljanšek in potep. Vstopnice 031 281 494.
DOBRI MOŽ MIKLAVŽ - Prišel bo v petek, 5.12.2014, pred vse
cerkve v fari: ob 18.00 pred cerkev sv. Klemena v Suhadolah, ob 18.20
pred cerkev sv. Boštjana v Mostah, ob 18.40 pred cerkev sv. Pavla na
Križu, ob 19.15 pred cerkev sv. Petra v Komendi.
BLAGOSLOVITEV KONJ - 23. blagoslovitev konj na Križu bo 26.
decembra. Najprej bo ob 10. uri maša v cerkvi Spreobrnjenja sv. Pavla,
ob 11. uri pa se bodo pred bifejem Megi zbrali konjeniki in nato v tradicionalnem sprevodu krenili proti središču vasi, kjer bo pri cerkvi
blagoslovitev.
DU Komenda - Izletniška sekcija
V NEZNANO - 11. decembra bo izlet v neznano. Odhod ob 7.00 iz
Komende.
SILVESTROVANJE - 31. decembra v Benediktu v Slovenskih Goricah. Odhod ob 17.00 iz Komende.
DU Komenda - Pohodniška sekcija NA KMETIJI PRI SOVDU Pohodniška sekcija bo sklenila leto na Kmetiji pri Sovdu. Odhod izpred trgovine s sadjem v Mostah 13. decembra ob 8.30
DU Komenda - Šahovska sekcija HITROPOTEZNI TURNIR - Turnir bo 22. decembra v prostorih na Glavarjevi 104. Začetek ob
17.00.
TURISTIČNO DRUŠTVO Komenda
NOVOLETNA JELKA - Postavitev novoletne jelke s kulturnim programom in izdelavo adventnih venčkov na Koželjevi domačiji bo
28.11. 2014 ob 17.00.
RAZSTAVA JABOLK IN JEDI - Društvo podeželskih žena KamnikKomenda pripravlja za 12. december Razstavo jabolk in jedi iz jabolk
na Koželjevi domačiji.
RAZSTAVA JASLIC - Razstavo jaslic s kulturnim programom na
Koželjevi domačiji bodo odprli 19. decembra ob 17. uri. Odprta bo
tudi 20.12. 2014 med 8.00 in 12.00, 21.12. 2014 med 15.00 in 18.00 ter
26.12. 2014med 15.00 in 18.00 in za skupine po dogovoru.
TRŽNICA - 20.12. 2014 ter 3. in 17. januarja 2015 med 8.00 in 12.00
Koželjevi domačiji.
KOLINE - Obujanje starih običajev - KOLINE na Koželjevi domačiji bo 16. januarja 2015 od 8.00 naprej.
OBČNI ZBOR TD - Občni zbor društva bo na Križu 30. januarja ob
18. uri.
USTANOVA PETRA PLAVLA GLAVARJA KOMENDA
NOVOLETNI KONCERT - UPPG, Kulturno društvo Komenda in
Občina Komenda organizirajo 17. januarja 2015 ob 19.00 v dvorani Kulturnega doma Občine Komenda Novoletni koncert z
Evo Černe, pianistom Miranom Juvanom in violinistom Nejcem Avbljem.

Aplenca na Gašperjevem Miklavžu
V športni dvorani v Komendi bo v soboto, 6. decembra 2014, ob
19. uri tradicionalni že 12. Veliki koncert Gašperjev Miklavž v
živo.
Veselo bo s poznanimi ansambli in z Vinkom Šimekom. Aplenca
bo tudi tokrat imela v dvorani svojo mizo. Bi prisedli k mizi in uživali na koncertnem večeru s presenečenji? POKLIČITE na 031638-699 do vključno srede, 3. decembra.
Če boste izžrebani, boste dobili dve karti za spremljanje koncerta
za mizo Aplence.
Pohitite, kdor bo prej poklical, bo pri mizi, kdor pa bo prepozen, bo zamudil. Čakajo 4 krat po dve vstopnici.

Aplenca se smeje
V TURISTIČNI SEZONI
»Dober dan imate morda prazno sobo?«
»Žal, hotel je povsem zaseden!«
»Kaj pa, če bi za sobo prosila Angela Merkel?«
»No, potem bi se pa že kaj našlo.«
»Dajte mi torej to, kar bi se že našlo – zagotavljam vam, da Merklove ne bo!«
***
»Dober dan, mična gospodična! Kavo, prosim!«
»Takoj prinesem. Želite bolj grenko, morda sladko?«
»Prinesite mi sladko, kot ste vi!«
Natakarica prinese kavo, gost jo poskusi in se skremži:
»Gospodična, da se niste malo precenili?!«
***
V Pororožu, vsa parkirišča zasedena. Kroži turist že skoraj uro po
ulicah in začne tiho moliti:
»Prosim te, Bog, potrudi se in mi najdi parkirišče! Od sedaj bom
dober človek, dober z družino in sorodstvom, redno bom hodil k
maši in molil ...«
In glej – z njegove desne v tistem trenutku odpelje avto s parkirišča,
turist parkira avto.
»Dobro je, Bog, ni se ti treba truditi - sem našel prostor!«
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Dobri mož Miklavž
prihaja spet med vas!
Dragi otroci! Leto 2014 se počasi
poslavlja, glas o vaši pridnosti je
segel do mojega ognjišča in zato
sem se odločil, da vas zopet obiščem.
Prišel bom v petek, 5.12.2014,
pred vse cerkve v fari in to po naslednjem vrstnem redu:
- ob 18.00 pred cerkev sv. Kle-

mena v Suhadolah,
- ob 18.20 pred cerkev sv. Boštjana v Mostah,
- ob 18.40 pred cerkev sv. Pavla na Križu ,
- in nazadnje še ob 19.15 pred cerkev sv. Petra v Komendi.
Vaš Sveti Miklavž s spremstvom

NOVOLETNI KONCERT UPPG
Kulturnega društva Komenda in Občine Komenda

z Evo Černe,
pianistom Miranom Juvanom in
violinistom Nejcem Avbljem.
Koncert bo

17. januarja 2015 ob 19.00 v dvorani Kulturnega
doma Občine Komenda.
Cene vstopnic so 17
EUR, za študente pa
10 EUR, komplet
dveh donatorskih
vstopnic pa znaša 70
EUR.
Vstopnice se lahko
naroči po telefonu:
01/724 74 00, 01/72
474 01, lahko pa tudi
prek e-maila uppg@
komenda.si.
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Blagoslovitev konj na Križu
Na god sv. Štefana, 26. decembra 2014, bo na Križu triindvajseti
obred blagoslovitve konj. Ob 10. uri bo v podružnični cerkvi Spreobrnjenja sv. Pavla slovesna maša, po njej pa bo pred cerkvijo blagoslovitev konj. Vabimo vse lastnike konj iz bližnje in daljne okolice
ter konjenike iz Konjeniškega kluba Komenda, da se ob 11. uri zberejo pri bifeju Megi na Križu, od koder bo krenil sprevod po vasi do
cerkve. Konjenike bomo pogostili, prejeli bodo spominska darila
lončarskega mojstra Franca Kremžarja. Tudi za obiskovalce se bo
kaj našlo za prigrizek. Gospodinje bodo napekle in pripravile slaščice, gospodarji pa bodo poskrbeli za tekočino proti mrazu. Ob prazničnem klepetu nam bo lepo minil drugi dan božičnega praznika.
Pripravljalni odbor

Aplenca

Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod hrasti 28, 1218 Komenda, telefon 01 280 64 00
Poslovna cona Komenda d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja z upravljanjem in trženjem nepremičnin na območju poslovne cone, njihovo gradnjo in prodajo ter
posredovanjem nepremičnin v najem. Zasnovana je, da bi uresničili interese v
razvoj usmerjenih poslovnih sistemov in njihovih podjetniških zamisli. Za
projekt je bilo potrebno zagotoviti in izdelati urbanistične in arhitektonske načrte, geološke in geomehanske raziskave, pridobiti projektno dokumentacijo in
gradbena dovoljenja, obenem pa pripraviti pravne, finančne in komunikacijske
načrte. Jeseni 2006 so začeli tržiti zemljišča na površini 750.000 m2. Po konkurenčnih cenah jih ponujajo vsem tržno, razvojno in ekološko usmerjenim poslovnim sistemom.
Nagrade:
1. nagrada - Knjiga - Mesto pod Malim gradom
2. nagrada - 2 steklenici vina
3. nagrada - 1 steklenica vina
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite na
naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO VKLJUČNO
10. decembra 2014. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov in Nagradna
križanka.
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ČEBELA IN OSAT
November 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 –Učencem OŠ Komenda Moste in članom Orientacijskega kluba Komenda, ki so se z
zmago na državnem šolskem tekmovanju uvrstili na najzahtevnejše
svetovno šolsko tekmovanje, ki
bo aprila prihodnje leto v Antalyi
v Turčiji.

ČEBELA za November 2014

NAGRAJENCI Nagradne križanke Gasilska zveza Komenda, Glavarjeva
cesta 65, 1218 Komenda, v Aplenci - Glasilu občine Komenda, številka
10/2014.
1. nagrada - gasilnik za gospodinjstvo - KATJA KAVČIČ, SUHADOLE
38 K, 1218 KOMENDA
2. nagrada – gasilnik z večje vozilo – KATARINA ZARNIK, MOSTE 103,
1218 KOMENDA
3. nagrada – gasilnik za osebno vozilo – IVANA GAŠPERLIN, URHOVA
8, 1218 KOMENDA

OSAT za November 2014
OSAT – Za (ne)napovedano (ne)dokončanje ureditve oziroma asfaltiranja v Suhadolah.

Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci uveljavijo na podlagi potrdila in
osebnega dokumenta v Gasilska zveza Komenda, Glavarjeva cesta 65, 1218
Komenda.

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih
področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.
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Vabimo vas na 7. prodajno razstavo adventnih
venčkov in različnih novoletnih aranžmajev. Razstavo smo postavili s pomočjo floristke Nicky
Marslag z Nizozemske.
Odprto od 9.00 do 19.00,
sobota ob 8.00 do 17.00

Vrtni center Gašperlin | Suhadole 100 | 1218 Komenda
TEL: 01/834-35-87 | vrtnicenter.si | gasperlin@vrtnicenter.si
Fax: 01/834-14-71

