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Aplenca
Na
Gregorjevo, ko se ptički ženijoGlasilo občine Komenda 3/2015
Ko hudomušni in šemasti Pust začne preganjati zimo,
so na vrsti drugi pomladni: zaljubljena Valentin in
Gregor, za njima pa Jožef, ki podaja roko astronomski
pomladi, ki z zelenim plaščem in cvetočim razkošjem
vdihne dušo novemu življenju. Nova svetloba in toplota poživljata starost in omamljata mladost. Tudi
ženam posvečamo dva praznika, kot simboloma in
varuhoma družine in njenih vrednot. Najlepši cvetovi
zacvetijo za matere.
Gregorčki na Kriškem bajerju že vrsto let predstavljajo osrednji praznik pomladi v občini in urejeni
ribnik v objemu kriškega grajskega hriba spreminjajo
v romantični pravljični večer. Tudi letošnji predvečer
gregorjevega je bil takšen: ves mehak in dišeč. V organizaciji Turističnega društva, ob sodelovanju Ribiške družine Kamniška Bistrica je privabil najmanj
tisoč obiskovalcev z vseh koncev. Stotine ladjic in
čolničkov, malih in večjih, umetelno izdelanih s
spretnimi rokami vzgojiteljic vrtca Mehurčki pa očkov ob sodelovanju njihovih malčkov, je z gorečimi
svečkami zaplavalo po mirnih svetlečih vodnih
krogih, se zazibalo v ravnotežju in se pomikalo
proti brežinam. Prisrčne družinice z navdušenimi
malčki, ki so uživali v objemih staršev in s široko
začudenimi očmi spremljali svoje ladjice.
Organizacija je bila brezhibna, poskrbljeno je bilo
za varnost, prijetno glasbo, ponudbo toplih napitkov
in za parkiranje. Gasilci so bili kot vedno na budnih
stražah. Proti zvezdnatemu nebu so kipele iskrice
mogočnega ognjemeta, kot čiste želje in trenutki
zavedanja lepote, miru in bližine. Trenutki, ko se
moraš zazreti v nebo in začutiti večnost in upanje.
Dogorevale so bakle, živi ognji pa veliko ognjišče,
kjer je prasketal ogenj.
V tihi večer so se razhajali obiskovalci in otroci
so se zagotovo utrujeni in polni vtisov zazibali v
mirne sanje.
Hvala organizatorjem, naj se lepa in tako slovenska tradicija nadaljuje.
Ivica Ogorevc, foto: Peter Blejc

Čestitke za ženam… za praznik
Tudi letos na Gregorjevo, na naš pomladni praznik, je krajevna organizacija Rdečega križa Moste povabila matere, žene in dekleta v telovadnico
šole v Mostah. Tam so jim po nagovoru predsednice krajevnega odbora
RK Moste Marije Špehonja učenci pripravili praznični program s čestitko. Polna dvorana staršev učencev, predvsem z njihovimi mamicami, z
direktorico občinske uprave Majdo Ravnikar, z ravnateljico Osnovne
šole Komenda Moste Miro Rek, njeno pomočnico Bernardo Hozjan in
ob županu Stanislavu Poglajnu se je z aplavzi zahvalila najmlajšim za
nastope. Župan je še posebej čestital vsem materam, ženam in dekletom
k prazniku,jim zaželel lep praznik in spoštovanje vse dneve v letu.
Bil je lep pomladni dan, ki so ga dan prej zvečer začeli člani turističnega društva na bajerju na Križu z lučkami Gregorjeve tradicije in obi-
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čaja, ko so čevljarji, kovači, ključavničarji in drugi rokodelci po dolgi
zimi s kratkimi dnevi luč v vodo vrgli.
A. Žalar

Aplenca
TWIRLING IN MAŽORETNI KLUB KOMENDA

občine Komenda 3/2015
Finale aprila Glasilo
v Mariboru

Komendčanke uspešne na predtekmovanju in polfinalu za 15. državno prvenstvo mažoretne in
twirling zveze Slovenije v disciplini twirling šport.

Tekmovalna sezona se za twirlerje v Sloveniji začne anuarja, ko je na
sporedu Predtekmovanje, na katerem pridobijo tekmovalke in tekmovalci 25 % končne ocene. 75 % ocene pa pridobijo še meseca marca na
polfinalu oziroma na finalu.
Na predtekmovanju tekmovalci prikažejo znanje tehnike telesnih gibov in elementov s palico, v polfinalu pa prikažejo svoje solo in freestyle
programe. Oceni se seštejeta in nato se 8 najboljših iz vsake kategorije
uvrsti v finale.
Iz Twirling in mažoretnega kluba Komenda se je Predtekmovanja in
polfinala udeležilo 30 tekmovalk. Dosegle so zelo lepe rezultate. Na finalu discipline twirling šport, ki bo 18. in 19. aprila 2015 v Mariboru,
bomo tako lahko videli 20 točk članic iz Komende, tekmovale pa bo
tudi najmlajše članice v kategoriji osnove korakanja. Skupaj bo tako v
Maribor odpotovalo več kot 60 članic Twirling in mažoretnega kluba
Komenda.
Vsem želimo veliko sreče. Želimo in upamo, da bomo lahko v mesecu aprilu poročali o odličnih uvrstitvah.
Finale za 1. in 2. nivo pa je potekalo že 7. marca 2015 v Horjulu.
Komendčanke so osvojile 3 zlate medalje, 4 srebrne in 8 bronastih.
DANCE TWRL 1. NIVO - ZLATA MEDALJA: Maša Bizjak;
SREBRNE MEDALJE: Taja Štefanič, Eva Mikelj in Laura Kočar;
BRONASTE MEDALJE: Ajda Kočar, Lara Livakovič Kočevar, Nana Turk, Špela Petek, Amila Lakić, Inka Nemeš
DANCE TWIRL 2. NIVO - ZLATI MEDALJI: Špela Jereb in
Katarina Zadrgal; SREBRNA MEDALJA: Žana Zgonec
SOLO 2. NIVO - ZLATA MEDALJA: Špela Jereb; SREBRNA
MEDALJA: Žana Zgonec; BRONAST I MEDALJI: Maša Bizjak in
Laura Kočar
Iskrene čestitke dekletom, vodstvu kluba in trenerki Aniti Omerzu.
V Mariboru bo od 6. do 12. julija 2015 tudi Evropsko prvenstvo v

Štart domačih nogometašev
V 3. Slovenski nogometni ligi, v katero so vstopili lani, so domači
nogometaši s predsednikom Nogometnega kluba Komenda Alešem
Marinkom štartali v spomladanskem delu tekmovanja tudi na domačem igrišču. Aprila bodo v Komendi kar tri tekme in sicer 4. aprila,
ko se bodo pomerili z NK Zarico Kranj, 18. aprila z NK Rudarjejm
Trbovlje in 29. aprila z NK Kalcer Radomlje B.

twirling športu, ki se ga bodo udeležili tekmovalci iz cele Evrope. To
je do sedaj največja prireditev v twirling športu v Sloveniji. Več informacij o samem dogodku lahko najdete na http://www.eurotwirl2015.
com/home.html.
A.O.

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM
ČESTITKA IN LEPE
VELIKONOČNE PRAZNIKE.
Župan Stanislav Poglajen
z Občinsko upravo
in Občinskim svetom

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM
ŽELIM LEPE IN DOŽIVETE
VELIKONOČNE PRAZNIKE.
ŽELIM, DA BI V SEBI VEDNO
ZMOGLI NAJTI MOČ IN VOLJO ZA
PREMAGOVANJE OVIR ZAHTEVNEGA
ČASA IN S TRDNIM ZAUPANJEM
STOPALI V PRIHAJAJOČE DNI.
MIHA NOVAK
NAČELNIK UPRAVNE ENOTE
KAMNIK S SODELAVCI
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Aplenca

ŽUPANOVA BESEDA

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

Glasilo občine Komenda 3/2015

Kar 11.599 podpisov presenetilo
tudi ministrstvo
Nujna medicinska pomoč v Kamniku ostane. - Gradnja kanalizacije
najbrž vsak čas. - Društva naj v okviru svojih možnosti delujejo uspešno
tudi naprej. - V Gorenjski banki pripravljeni na razrešitev težav. - Država
za cesto nima denarja. - Občina s sejmom nima samo stroškov.
ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan.
Kar nekaj vprašanj se je
nabralo za tokrat. Pojdiva
kar po vrsti.
Po oblikovanju organov
po volitvah in veselem decembru je »pod streho«, kot
pravimo, tudi zahtevno izoblikovanje občinskega proračuna. Bo pa prav kmalu
pokazalo, kako zanesljive so bile tako imenovane zunanje podlage;
recimo: od države določevana izhodišča za občine. Pravzaprav se že
kažejo. Menite, da bo slej ko prej potreben rebalans?
Podlage za izdelavo letošnjega proračuna so se do tega trenutka pokazale kot pravilna osnova, tako da zaenkrat še ni potrebe za razmislek o
pripravi rebalansa. To pa še ne pomeni, da ga v letošnjem letu ne bo
potrebno pripraviti. Zelo verjetno ga bo potrebno pripraviti v jesenskem
obdobju, ko bodo že bolj znani podatki o prihodkih in odhodkih.
Kako kaže z nadaljevanjem oziroma začetkom gradnje kanalizacije
na odseku Klanec - Potok, za kar je bila pred približno mesecem
objavljena zapora ceste?
Gradnja kanalizacije na navedenem odseku se je nekoliko premaknila
predvsem zaradi iskanja rešitve lokacije odvoza izkopanih zemljin na
deponijo. Po skupnem dogovoru z Odborom za komunalo, ceste, urejanje
prostora in varstvo okolja smo pripravili dogovor z izvajalcem, ki opredeljuje, pod kakšnimi pogoji lahko odvaža izkopane zemljine na lokacijo
bodočega zadrževalnika na Tunjici. To so predvsem ureditev dosedanjega
navoza zemljin, kontrolirani dovoz, čiščenje cestišča ob zapuščanju območja dovoza, … Pričakujemo pričetek gradnje še v tem tednu.
Na seji občinskega sveta minuli teden v četrtek je bila imenovana
Pogajalska skupina za pogovore z Gorenjsko banko. Lahko rečete
kaj več o tem?
Že v preteklem mandatu je bila s strani Občinskega sveta imenovana Pogajalska skupina z namenom pogajanj z glavno upnico pri nedokončanem
objektu privatnega investitorja pri izgradnji Centra Komenda. Občina
Komenda ima pri tem projektu še nekaj neporavnanih zadev s strani investitorja, prav tako tudi Konjeniški klub. Žal je ta investitor z vsemi svojimi
firmami pristal v stečaju in možnosti za poplačilo neizvršenih in dogovorjenih obvez so minimalne. Tako Občina Komenda kot glavni upnik in
tudi morebitni najemnik trgovskega dela smo zainteresirani, da objekt
dobi drugačno obliko in vsebino, kot jo trenutno nudi. Tudi Gorenjska
banka je pripravljena na sodelovanje in razrešitev nastale situacije.
Je res, da se počasi, a prijazneje, premika tudi v Poslovni coni? Pogosto pa se v prihodnjih pričakovanjih omenja tudi poznan, sedem
hektarov velik, »žabji rezervat«. Je kaj novega o cesti (Želodnik) Mengeš- Moste - Vodice?
Zemljišča v območju Poslovne cone Žeje pri Komendi, za katere nam
Zavod za naravno dediščino ni izdal soglasja za izgradnjo komunalne
infrastrukture, so še vedno predmet sodnega spora med družbo PCK in
državo. V relativno kratkem obdobju ne pričakujemo kakršne koli ugodne rešitve za našo občino in družbo PCK.
V zadevi povezovalne ceste Želodnik – Vodice smo se župani tangiranih
občin 11. marca 2015 sestali s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo in
ponovno vzpostavili problematiko še ne izgrajene povezovalne ceste in vse
večjih obremenitev obstoječih cest, tudi zaradi vse večjega tranzitnega transportnega prometa skozi naša naselja. Pojasnili so, da je izgradnja povezovalne ceste v pristojnosti družbe DARS in nam istočasnočasno dali tudi vedeti, da država za investicije žal trenutno nima sredstev. V zadevi
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zagotavljanja prometne pretočnosti pa smo se dogovorili, da prizadete občine
pripravimo podrobne predstavitve in obrazložitve o zaporah prometa za
tranzitna vozila in najbolj problematične točke. Po prejemu skupne dokumentacije, se bodo skupaj z DARS-om sestali in pripravili ustrezno rešitev.
Kar precej društev in klubov v občini je v drugi polovici februarja in
ta mesec pregledalo na občnih zborih delovanje v minulem letu in
sprejelo programe za letos. Slišali smo pohvale in želje za naprej občini - županu in občinski upravi. Kakšna sta vaša ocena in nasvet?
Na vseh občnih zborih, na katere sem bil vabljen in sem se jih uspel udeležiti, so bila poročila o preteklem delovanju vzpodbudna. Vsa društva uspešno in kvalitetno delujejo, prav tako so si vsa društva tudi za tekoče leto
postavila vzpodbudne in smele načrte. Moj nasvet! Društva naj v okviru
svojih možnosti delujejo uspešno tudi vnaprej, občina in občinska uprava
pa se bo potrudila, da bodo dobri programi društev tudi ustrezno finančno
ovrednotena, vsaj v tolikšni višini kot v preteklem letu. To zagotovilo smo
sprejeli s sprejetjem proračuna za leto 2015, kjer se sredstva za delovanja
društev in klubov niso nič zmanjšala, le na posamezne občinske razpise se
morajo društva ustrezno prijaviti. Nekaj teh razpisov je že objavljenih.
Komenda bo ta konec tedna spet Ime in Središče, v katerega bodo
vodile številne poti iz bolj in manj oddaljenih krajev države in tudi
od drugod. Pred tem sejmom ste z vodstvom kluba oziroma sejma
imeli, kot običajno izzveni informacija za javnost, Uspešne pogovore, kar ste nekako namignili tudi na zadnji seji občinskega sveta?
Res je, z organizatorjem sejemskih prireditev smo imeli pogovore in
usklajevanja, tudi zaradi njihove nove pridobitve – dodatnih prostorov za
sejemsko dejavnost in za parkirišča. Predvsem smo s podpisom dogovora
tudi pravno formalno uredili nekaj zadev, ki so bile v preteklosti dejansko
že izvedene in uporabljane, a brez ustreznih pisnih dokumentov in soglasij. Da morda ne bi prejeli kakšnih očitkov, ki so se tudi s strani nekaterih
svetnikov že pojavili, da ima občina s sejmom samo stroške, je potrebno
poudariti, da je med drugim makadamsko parkirišče sicer v lasti občine, v
celoti uredilo in ga vzdržuje organizator sejma, da pred vsako sejemsko
prireditvijo organizator sejma na lastne stroške uredi tudi povezovalno
cesto med državnima cestama Moste – Kranj in Moste – Vodice, da domačim društvom in klubom, ki imajo interes se predstaviti na tem sejmu,
nudijo (brezplačni) prostor, … Med drugim smo v dogovoru zapisali, da
od organizatorja obsejemskih (večernih) dejavnosti zahtevamo redarsko
službo vsaj še eno uro po končani prireditvi na celotni trasi od prireditvenega prostora (šotora) po Glavarjevi cesti vse do stavbe občine
V četrtek minuli teden sta s kolegom, s kamniškim županom, oddala na ministrstvu podpise proti ukinitvi Nujne medicinske pomoči
na območju občin Kamnik in Komenda. Vaš vtis: Bo ta Velika odločnost občanov obeh občin prepričala odgovorne v državi?
Vaši številni podpisi podpore proti ukinitvi izvajanja Nujne medicinske
pomoči v Kamniku je vse nas, ki nam ni mar, kako bo ta služba v bodoče
urejena, kar malo pozitivno presenetila. Enako tudi predstavnike Ministrstva za zdravje. 11.599 naših podpisov iz območja občine Kamnik in
Komenda) prav gotovo mora biti nekakšen opomin tudi pristojnim na
ministrstvu, da si ne želimo poslabšanega delovanja te nujne službe. Poudarili so, da je novi pravilnik o delovanju službe NMP še vedno v fazi
priprave in da ga bodo po dokončni in usklajeni pripravi predstavili vsem
lokalnim skupnostim, kjer bomo še vedno imeli možnost podati svoja
mnenja in stališča. Izrazili so vso podporo pri prizadevanjih, da obstoječa
NMP v Kamniku tudi v bodoče ostane. Zagotovili so nam, da za uporabnike teh storitev tudi v bodoče ne bo poskrbljeno slabše kot je trenutno.
HVALA VSEM OBČANKAM IN OBČANOM, KI SO S SVOJIM PODPISOM POTRDILI, DA NAM NI VSEENO, KAKO BO UREJENA NUJNA
MEDICINSKA POMOČ V BODOČE.

Aplenca
EVA POGLAJEN

AKTUALNO

Glasilo občine Komenda 3/2015

Odlična komendska citrarka

Glasbene šole Kamnik ne obiskujejo zgolj kamniški otroci, velik oddelek šole je tudi v Občini Komenda, natančneje v Mostah, kjer so
zastopani skoraj vsi instrumenti: klavir, kljunasta flavta, violina, kitara, violončelo, flavta,
nauk o glasbi in citre.
Eva Poglajen se šesto leto uči citre pri učitelju Tomažu Plahutniku. Že na začetku šolanja
je pokazala izjemen talent, s pridnostjo pa si je
priigrala številne nagrade in priznanja. Leta
2012 se je udeležila Tekmovanja mladih glasbenikov Slovenije v Brežicah (TEMSIG) in
prejela 92 točk ter srebrno priznanje. Leta 2013
in 2014 je na Mednarodnem tekmovanju in festivalu glasbenikov solistov in komornih skupin
SVIREL v Štanjelu obakrat prejela zlato priznanje in igrala kot solistka ob spremljavi mladinskega simfoničnega orkestra Orkesterkamp.

4. LIDLOV MARATON KOMENDA

Letos pa je na TEMSIGU v Idriji ponovno
prejela srebrno priznanje ter posebno priznanje
za najbolje izvedeno slovensko skladbo. Po državnem tekmovanju se je v marcu preizkusila

tudi na mednarodnem tekmovanju v Münchnu,
kjer je žirijo očarala s svojim izredno muzikalnim igranjem in prejela posebno pohvalo za
izvrstno odigrano obvezno skladbo. Njen dosežek so žiranti nagradili tudi tako, da so jo povabili na delavnico za mlade citrarje, ki bo 27. in
28. marca potekala na Visoki šoli za glasbo in
gledališče v Münchnu. Ob vsem tem se Eva
ponovno pripravlja na mednarodno tekmovanje
SVIREL, obenem pa nam s svojim igranjem
lepša javne nastope kamniške glasbene šole.
Seveda smo kot šola ponosni na dosežke
naših učencev in njihovih mentorjev in upamo,
da bodo s svojim igranjem še naprej plemenitili naša življenja.
Evi in Tomažu iskreno čestitamo in jima
želimo še veliko citrarskih uspehov!
Neža Gruden.

Na hipodromu v Komendi 25. aprila

Konec aprila, tik pred prvomajskimi prazniki,
bo v Komendi že četrta tekaška prireditev Lidlov maraton Komenda. Organizator, ŠD Maraton Komenda z neumornim vodjo tekmovanja Miho Rudlom, bo ponovno poskrbel za
odlično organiziran in zabaven tekaški dan,
kjer bo za vsakogar nekaj. Najmlajši se bodo
lahko pomerili na otroških tekih na 150, 300,
600 in 1000 metrov; odvisno od starosti.

Startnine za otroke seveda ni.
Odrasli bodo izbirali med klasičnima razdaljama na 5.000 in 10.000
metrov ter glavno disciplino – polmaratonom.
Glede na lanske izkušnje bodo trase
vseh tekov v Komendi potekale po
izjemno lepih poteh, v katerih tekači
lahko uživajo tudi ob pogledu na prekrasne okoliške hribe. Proge so ravne,
hitre in zato zanimive za doseganje
odličnih časov. Organizatorji bodo za
tekače poskrbeli za okrepčilo, posebej pa tudi
za varstvo otrok.
Lani je bil Lidlov maraton Komenda dobrodelno obarvan. Organizatorji so namreč
2 evra od vsake vplačane startnine namenili
skladu za poškodovane gasilce in njihove
družine. Lidl Slovenija pa je kot glavni
sponzor prireditve donacijo podvojil. -až

Angleški vikend v šoli
Na odprtju sta bila tudi ameriški ambasador in komendski župan.
Osnovna šola Komenda Moste ima že nekaj časa
vsako leto tradicionalni Angleški vikend, na katerem se učenci predstavijo z znanjem in dejavnostmi
v angleščini. Tako kot doslej je v petek, 13 marca,
tudi leto z obiskom in s pozdravom odprl letošnji
Angleški vikend ameriški ambasador Mr. David
Burger. Učence-ustvarjalce kot ambasadorja pa je
na začetku dvodnevnega programa pozdravil tudi
župan občine Komende Stanislav Poglajen. - A. Ž.

Peticija proti ukinitvi NMP
V četrtek, 19. marca 2015, so župan Občine
Komenda Stanislav Poglajen in Občine Kamnik
Marjan Šarec ter direktor Zdravstvenega doma
dr. Julija Polca Kamnik Sašo Rebolj, dr. med. na
Ministrstvo za zdravje predali 11.599 podpisov,
zbranih na peticiji proti ukinitvi izvajanja nujne
medicinske pomoči (NMP) v Zdravstvenem
domu dr. Julija Polca Kamnik.
- A. Ž.

Praznične
čestitke in
objave
NAROČILA čestitk in oglasov ter
drugo gradivo za objavo za praznike in
prireditve ob občinskem prazniku v
Aplenci sprejemamo do vključno ČETRTKA, 9. aprila, na: urednistvo.gok@
komenda.si, urednik.gok@komenda.si
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

Aplenca

Spoštovanje vrednot
Člani Združenja borcev za vrednote NOB v
krajevni organizaciji Komenda so se konec
februarja sestali na občnem zboru in v pregledu
delovanja v minulem letu poudarili, da danes
premalo spoštujemo kar je bilo krvavo pridobljeno med drugo svetovno vojno. Rdeča
zvezda da je danes povsod v svetu simbol in
nikjer v svetu ni prepovedana. Učenci v šoli bi
morali več izvedeti o zgodovini v pogovorih.
Dogaja pa se, da danes zvedo le toliko, kot smo
včasih izvedeli v šolah o prvi svetovni vojni.
Tudi zato bi morali v centru organizacije ZZB
opozoriti na šolski program, na njegovo vsebi-

no in pomembne vrednote, da imamo danes
samostojno državo.
Ob takšnih razmišljanjih in ugotovitvah so
na zboru sklenili, da je potrebno obnoviti spomenika na Podborštu in v Komendi. Še naprej
se bodo borci in člani organizacije, ki je sedaj
40, udeleževali proslav in obiskovali starejše
bolne člane. Župan Stanislav Poglajen pa se je
strinjal, da mora občina še naprej podpirati
uresničevanje njihovega programa. Predlagal
pa je tudi, da bi bila vsakoletna borčevska
proslava prej. Občnemu zboru je tokrat predsedoval Tomaž Drolec. - A. Ž.

Društvo narodnih noš na komendskem
Člani Društva narodnih noš na komendskem,
ki ima okrog 200 članov, predseduje pa mu dr.
Angelca Žerovnik, vsako leto ob predlogu dela
ugotavljajo, da je njihov program dosledno
namenjen povezovanju in predstavljanju Komende. Pri sodelovanju z drugimi društvi in
kraji so še posebno delavni mladi člani folklorne skupine Avrikelj, ki jo vodi Marjan Rozman.
V letošnji program pa so zapisali sodelovanje
na Jurjevanju na Ljubljanskem gradu, romanje
v Lipico, sodelovanje na 44. narodnih nošah v
Kamniku in z drugimi društvi ter organizacijo
izletov in jesenskega piknika.
- A. Ž.

Izdelovanje velikonočnih butaric
Velikonočni prazniki nas spominjajo na
vztrajnost in vero v boljše, novo življenje.
Ob tako pomembnem krščanskem prazniku
vam iz srca želimo vse dobro, da bi tudi v
težkih časih znali najti luč v temi ter da bi
vas v življenju spremljalo le dobro.
Vsem občankam in občanom želim blagoslovljene velikonočne praznike,
člani OO SLS Komenda.

Med delavnicami, ki
jih ima skozi celo leto
v programu Turistično
društvo Komenda, so
bile minulo soboto, 21.
marca, tudi velikonočne butarice. Posebno
med mladimi je bilo
tokrat precejšnje zanimanje, saj so jih v dobri
uri naredili okrog
dvajset. - A. Ž.

TV Komenda
TV Komenda? Vam je to ime kaj znano? Ste že
slišali zanjo? Da? Pa ste si že kaj pogledali? Ne?
Potem je skrajni čas, da si vzamete nekaj minut
in poiščete to novo lokalno TV postajo, ki je s
svojim oddajanjem pričela v koncu lanskega leta.
Uporabniki kabelskega omrežja jo boste našli
na kanalu S29, uporabniki T2 na kanalu 187,
najdete pa jo tudi »v živo« na internetni strani
www.tvkomenda.si.
Program TV Komenda oddaja štiri dni v tednu, od četrtka do nedelje.
Do šeste ure popoldne si lahko na TV Komenda ogledate spored in aktualna obvestila. Od 18.00 do 20.00 se vrti zadnja seja Občinskega sveta.
Ob 20.00 si ob četrtkih lahko pogledate poročilo o aktualnih dogodkih v
občini Komenda, ob petkih pridejo na vrsto zabavne, kulturne, glasbene
in športne prireditve, ob sobotah reportaže o dogodkih in različni pogovori (z županom, občani, gosti), ob nedeljah oddaje iz arhiva. Ob 21.00
običajno sledi ponovitev programa »ob osmih« od prejšnjega dne.
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Do 17.00
18.00
20.00

21.00

Spored in obvestila
Občinska seja
Dogodki (četrtek)
Prireditve (petek)
Pogovori in reportaže (sobota)
Oddaje iz arhiva (nedelja)
Ponovitev programa »ob osmih« prejšnjega dne

Nekatera društva ste se našemu vabilu o posredovanju informacij o
dogodkih že odzvala. Vabilo še vedno velja, saj bomo le s skupnimi
močmi lahko ustvarili dober in kvaliteten program. Pišite nam na elektronski naslov urednistvo@tvkomenda.si in nam sporočite ime dogodka,
datum, kraj in druge potrebne informacije.
Vašega sodelovanja, predlogov in odzivov bomo zelo veseli. Tokrat še
posebej nagovarjamo vse, ki vam zanima oglaševanje na TV Komenda .
Podrobnosti o TV Komenda in njenem programu,najdete na spletni
strani www.tvkomenda.si, lahko pa nas spremljate tudi na facebooku na
strani »TV Komenda«.
Uredništvo TV Komenda

Aplenca

GOSPODARSTVO

POSLOVNA CONA KOMENDA
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Uspešen začetek leta

Po stresnem letu 2014, ko so kar trije upniki, uspeli v sodnih sporih in v izvršilnih postopkih blokirali celotno premoženje poslovne cone, je sedanji upravi, ki jo vodi Matic Romšak, uspelo ustaviti izvršbe, delno poplačati terjatve in podjetju ponovno omogočiti normalno poslovanje.
ANDREJ ŽALAR

So bili zadnji
meseci v letu
zelo stresni?
Zelo. Kar preveč. Že v začetku
leta nas je blokirala Gorenjska
banka, s katero
smo se nato v
dolgotrajnih pogovorih, tudi s
pomočjo direkMatic Romšak
torja
SBER
bank, ki je prevzel neuradno mediacijsko vlogo,
dogovorili za obročno poplačilo zapadlih terjatev, da 95% vsake iztržene kupnine za prodano
zemljišče namenimo bankam upnicam.
Tako smo se v novembru dogovarjali in
usklajevali prodajne pogodbe s potencialnimi
kupci; kot so podjetja Profarm Košenina, Cargo
Partners, Terramar in Defens, vendar so nam
nove izvršbe v začetku decembra znova prekrižale načrte. Še iz časa prejšnje uprave, ki jo je
vodila gospa Karmen Škufca smo izgubili dve
tožbi, zaradi razdrtja prodajnih pogodb s podjetjema SUPERUS in LOGOS TREND. Spet so
sledili pogovori in pogajanja z odvetniško pisarno Čeferin, ki je zastopala navedeni podjetji
in v usklajenem sporazum smo zapisali, da bomo celotno terjatev v vrednosti več kot 200.000
EUR poplačali do konca leta 2015; pod pogojem umika hipotek z naših zemljišč. V sodni
spor se je aktivno vključila tudi Občina Komenda in župan Slavko Poglajen, ki z delnim
vračilom kredita PCK-ju, omogoča delno poplačilo terjatev, upnik pa je umaknil izvršbo.
Seveda so se v teh dveh mesecih umaknili
prav vsi navedeni kupci, ki so, tudi zaradi
davčnih olajšav, želeli realizacijo še v letu
2014 oziroma se je njihov poslovni interes toliko spremenil, da nakup zemljišča za poslovno
gradnjo ni več prioriteta.
In če omenim še napoved blokade podjetja
in vložitev izvršbe podjetja EUROCOM, ki
mu prejšnja uprava prav tako ni vrnila več kot
milijon vložene kupnine zaradi razdrtja pogodbe, lahko verjamete, da zadnji meseci lanskega
leta res niso bili praznično obarvani.
Kako pa ste se dogovorili s podjetjem EUROCOM? Ali obstajajo še drugi potencialni
upniki?
Ker smo v začetku marca podpisali prodajno
pogodbo s SKODLARSTVOM KOŽELJ iz
Kamnika, smo se z lastnikom EUROCOM
dogovorili, da gre večina kupnine po tej pogodbi na njihov račun, oni pa umaknejo izvršbo
do konca leta 2015. Upam, da bomo uspeli

zagotoviti še zadnjih 200.000 EUR. Vse te nepredvidene zahteve močno otežujejo poslovanje, saj podjetje zaradi poplačila bančnih kreditov, iz katerih se je gradila infrastruktura,
praktično nima posebnih možnosti. In če nas
na eni strani »stiskajo« banke in na drugi
upniki, lahko vsaj povem, da drugih tožb in
zahtev zoper PCK ni, tako da lahko napovem
mirnejše in uspešnejše leto.
Ali je bil začetek leta uspešen samo zaradi
sprostitve poslovanja podjetja in ali ste
uspeli podpisati še kakšno prodajno pogodbo?
Res niso vse stvari samo negativne, nekakšen dodatni zagon mi daje tudi podpora nadzornega sveta, ki ga vodi Tomaž Lamovšek,
saj so pripravljeni prisluhniti našim predlogom
in s tvornim sodelovanjem omogočajo hitre
odločitve. Te so danes pomembne, saj se kupci
zazidljivih zemljišč ozirajo tudi po drugih conah in skoraj nikomur ni PC Komenda edina
rešitev.
Čeprav smo komaj meseca marca, smo letos
že podpisali prodajne pogodbe z uspešnimi
podjetji REISSWOLF, TEC CENTER, IMP
PUMPS in CEKO IN. V v zelo resnih dogovorih pa smo še s Plastiko POGAČAR in podjetjem RLS, ki pa se, zanimivo, zanimata celo za
isto parcelo.
Kako pa ste se dogovorili z bankami upnicami? Bodo tudi one počakale na svoj denar?
Očitno bodo. S transparentnim poslovanjem
smo v zadnjih petih letih stroške podjetja
zmanjšali z 1.500.000 na 300.00 EUR. Tako je
bilo vzpostavljeno neko medsebojno zaupanje
med upravo podjetja in bankami, s pomočjo
katerega tudi odprta vprašanja rešujemo uspešneje in hitreje.
Nikakor pa ne želim dajati lažnega upanja,
da je podjetje splavalo iz mlake, v katero je
skoraj potonilo, saj bo pot do tja še dolga in
naporna. Zaradi znižanja cen na 80 EUR/m2,
ki jih je zahteval in narekoval trg (nekateri lastniki v PCK so svojo zemljo prodali celo pod
70 EUR/m2), se je tudi vrednost premoženja
bistveno znižala in le vrnitev 7 (sedem) hektarov »žabjega rajona« v zazidljivo območje, nas
lahko naredi za uspešne.
Vendar na kranjskem Zavodu za varstvo narave, kljub nekajletnemu trudu, ne moremo
priti do okoljevarstvenega soglasja. Tako smo
se znašli v položaju, da imamo veljavni in
pravnomočni lokacijski načrt (potrjen s strani
MOP), v okviru katerega pa 7 hektarov zazidljivih gradbenih parcel ne moremo komunalno
opremiti. Niti jih ne moremo prodati in omo-

gočiti investitorjem, da bodo na teh zemljiščih
gradili predvidene objekte na podlagi lokacijskega načrta. Sodni postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja za »spornih« 7 hektarov
vodimo že nepredstavljivih 7 let in trenutno
smo že v šestem krogu, ko nam ARSO, na
podlagi mnenja ZRVNS, najprej zavrne izdajo
soglasja, na drugi stopnji pa Ministrstvo za
okolje in kmetijstvo odpravi odločbo ARSO in
zadevo vrne v postopek na prvi stopnji.
Lučko na koncu tunela pa vidimo tudi zaradi
aktivne vključitve predstavnikov trenutne
stranke na oblasti, saj nam je komendski svetnik Roman Grošelj odprl vrata na Službi vlade
RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
kjer nas je sprejel državni sekretar Matjaž Zupančič in obljubil posredovanje v tej in še dveh
zadevah. Le upamo lahko, da se bo iz te obljube »izcimilo več,« kot se je lani iz obljube po
posredovanju, ministra za kmetijstvo in okolje
gospoda Dejana Židana.
Kako pa poteka razvoj PC Komenda?
Poteka. Vendar poteka počasi. Številni investitorji, ki bi želeli graditi, še vedno težko pridejo do finančnih sredstev in povsem nesprejemljivo se mi zdi ravnanje določenih bank, ki
kljub dokapitalizaciji še ne želijo kreditirati
dobrih projektov. Zadnji primer: Podjetje z
dobro bilanco ne more priti do bančnega kredita za nakup zemljišča, kljub 50% lastnih sredstev in dejstvu, da ponuja še dodatno zavarovanje. Komentar je odveč.
In koliko zemljišč še ponujate investitorjem?
Trenutno je prostih še 16 hektarov zazidljivih
zemljišč, za katera se zanimajo tudi večji investitorji. V smislu pospeševanja prodaje delamo
tudi na dopolnitvi prostorskih planov, s katerimi
bi investitorjem omogočili združevanje zemljišč
in graditev večjih objektov, vendar se tudi tu
zatika. Kot da ne bi razumeli, da tudi nova delovna mesta pripeljejo do gospodarske rasti.
Do gospodarske rasti pa lahko pripeljejo
tudi tuje investicije!
Žal je Mercator po spremembi lastništva odstopil od nameravanega nakupa zemljišč in
gradnje centralnega skladišča, še vedno pa se
pogovarjamo z avstrijskimi logisti in italijanskimi investitorji, ki nameravajo postaviti tovarno
za gradnjo kardiovaskularnih pripomočkov.
Glede na to, da gre za podjetje z visoko tehnologijo, ki ustvarja veliko dodano vrednost, se je v
pogajanje vključila tudi agencija SPIRIT in
glede na vložene napore je že zadnji čas, da tudi
z njihovo pomočjo realiziramo vsaj en posel.

7

Aplenca

Glasilo občine Komenda 3/2015

SEJEM

Bilo je uspešno leto
ALOJZ LAH, predsednik KK Komenda:
»Kljub ne ravno najboljšim izgledom in napovedim za naslednje leto na
lanskem občnem zboru, tokrat lahko rečem, da smo v klubu bili leta
2014 glede na splošne razmere uspešni. Tako na poslovnem kot na tekmovalnem področju. Še vedno smo na drugem mestu med slovenskimi
konjeniškimi klubi. Vseeno pa bi rekel, da so letošnje razmere v državi
morda še za spoznanje bolj negotove in bolj kritične.
Ob tem pa se je Lojze Lah spomnil desetletij nazaj, ko danes mladi v
klubu ne vedo, da je bilo treba veliko in skrbno delati. Bila so tekmovanja, tombole in druge prireditve.
»Takrat smo se le tako lahko obdržali in tudi širili. Zato imamo
danes vzdrževano kasaško stezo, imamo nove hleve, imamo sejem,
dejavnosti in dosežke… in to na svojem prostoru. Skratka, nič nam
ni bilo podarjeno, vedno pa smo takrat in ves čas prostovoljno delali tudi za skupno dobro.«

Bile pa so tudi napake, priznava Lojze, ki jih ne gre nekritično spregledati. Vsak jih dela, ki dela, in tudi v klubu je bila kakšna napačna odločitev.
Sicer pa, kje jih v zadnjih dveh desetletjih pri nas v Sloveniji ni
bilo?
»A vendar vseeno še enkrat lahko ugotovim, da imamo v
Konjeniškem klubu Komenda dirke, da imamo sejme, da
imamo hleve, na kakršne bi bili ponosni marsikje doma in
prek mej, da imamo vedno bolj mlade konje, dobre tekmovalce, da prihaja novi rod, ki nas še naprej z voljo in uspehi
uvršča na drugo mesto med klubi v Sloveniji, da dosegajo
naši konji in tekmovalci uspehe doma in v tujini in da nas
zato poznajo in spoštujejo kot tekmovalce, kot Komendo, na
domačih in tujih srečanjih in tekmovanjih.«
Klub ima letos v programu izvedbo dveh sejemskih prireditev
- spomladi in jeseni. Pripravlja pa se tudi na praznovanje 60-letnice obstoja in delovanja Konjeniškega kluba in na 20-letnico,

ko se je začelo najprej z razstavami oziroma sejemskimi prireditvami, ki
so prerasle v prave in z ostalimi v Sloveniji primerljive, poznane mednarodne, velike sejme. Zato bi bil tudi že čas, da bi ta sejemski napredek
prepoznali tudi tisti v državi, ki so včasih »dokaj prijazni« do nekaterih
s Komendo primerljivimi sejmi v Sloveniji.
Tekmovalci v kasaškim sekciji pa so ob pregledu dosežkov upravičeno ponosni, je poudaril predsednik konjeniškega odbora Roman Jerovšek.
Osvojili so dve rejski dirki in sicer Šampijonat Slovenije, Jesenski
kriterij in državno prvenstvo dveletnikov. Zaslužni so bili Milan Žan,
Roman Jerovšek in Matej Osolnik.
Uspešno smo zastopali tudi klub s 5. zmagami v Italiji, eno zmago v
Zagrebu in 1 zmago v Nemčiji. Konj leta v sezoni 12014 je bil Dakot,
najboljši trener pa Milan Žan.
Najboljši trije vozniki v KK Komenda pa so lani bili Milan Žan
(16 krat 1., 8 krat 2. in 6 krat 3.), Roman Jerovšek (13 krat 1., 7 krat
2., 7 krat 3.) in Franc Čebulj (8 krat 1., 1 krat 2., 1 krat3 .)
K tem uspehom pa je vsekakor pripomoglo tudi vodstvo kluba, ki
vsem zagotavlja optimalne pogoje za treniranje in oskrbo konj.
Klub pa se je tako že tretjič uvrstil na zavidljivo 2. mesto med klubi
v državi.
A. Žalar

Spomladanski sejem 2015 v Komendi
Jelenko Milič: »Več prostora za razstavljavce in obiskovalce.«
V zahtevnih organizacijskih pripravah smo
teden dni pred odprtjem sejma vprašali Jelenka Miliča, kako se je njegova ekipa pripravila na med sejmom.
» Delo rediteljske službe bomo organizirali tako, da bo zagotovljen red na prireditvenem prostoru in da bo zagotovljena optimalna pretočnost prometa v sejemskih dneh.
Urejanje mirujočega prometa pa bo v veliki
meri odvisno tudi od vremenskih razmer.
Zagotovili smo dovolj parkirnega prostora
na okoliških travnikih, vendar so ta parkirišča, če bo slabo vreme, neuporabna. Tako se
lahko zgodi, da bomo morali ob slabem
Jelenko Milič
vremenu iskati parkirišča tudi na cestnih
odsekih, kjer bo popolna zapora.
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Že leta 2012 smo začeli obveščati obiskovalce sejma, da lahko svoja
vozila parkirajo na urejenem parkirišču v Poslovni coni Komenda (Žeje), od koder je zagotovljen BREZPLAČEN avtobusni prevoz do sejma
in nazaj. Odziv obiskovalcev je bil izjemen, v poslovni coni parkira vse
več vozil, avtobusi, ki vozijo do sejma in nazaj, pa so polni. Pričakujemo, da bo tako tudi v času letošnjega spomladanskega sejma.
Prepričan pa sem, da je k povečanju obiskovalcev pripomogla dobra
organizacija, večja dostopnost in možnost parkiranja. Ne gre prezreti,
da na sejmu razstavljajo podjetja in posamezniki iz cele države pa tudi
iz tujine. Pa tudi med obiskovalci je veliko gospodarstvenikov in podjetnikov. In zato je sejem v Komendi tudi velika priložnost za sklepanje
novih gospodarskih in poslovnih povezav med razstavljavci in tudi med
razstavljavci in obiskovalci.
V preteklosti je bilo sklenjenih veliko poslovnih vezi. Mi pa zato lahko
z dobro organizacijo tudi poskrbimo, da jih bo v prihodnje še več.«
- A. Ž.

Aplenca

POLITIKA

Otroci so dar
Pred nekaj tedni je Združena levica (ZL) v
Državnem zboru predlagala zakon, ki bi izenačil istospolne partnerske skupnosti z zakonsko zvezo med možem in
ženo. Naj uvodoma jasno poudarimo, da si v NSi želimo, da imajo istospolni pari urejen status. To je NSi dokazala že leta 2005, ko je takratni
minister Janez Drobnič predlagal Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti, ki je bil v Državnem zboru tudi sprejet. A predlogu, da se
istospolne partnerske skupnosti v celoti izenači z zakonsko skupnostjo v
NSi odločno nasprotujemo, saj bistveno spreminja razumevanje slovenske družine oziroma zakonske zveze. Menimo, da bo predlog ZL zakonsko zvezo razvrednotil, saj popolnoma ignorira njeno naravno in biološko
usmerjenost v novo življenje. O zakonski zvezi tako ne bi več pisalo, da
je to zveza »moža in žene«, ampak, da gre za zvezo »dveh oseb«.
Potrebno se je zavedati, da v kolikor bo ta predlog sprejet, bo vplival še
na vrsto drugih zakonov in bo močno posegel v razumevanje družine,
spola, vsebine izobraževanja, osebne svobode, itd. Zaradi daljnosežnih
posledic, ki bi jih tak zakon imel za slovensko družbo, se krščanski demokrati tudi nismo strinjali, da se zakon sprejema po skrajšanem postopku in
brez celovite javne razprave ter pripomb strokovne in laične javnosti.
Krščanski demokrati zakonu ZL nasprotujemo predvsem zaradi možnosti posvajanja otrok s strani istospolnih parov, saj gledamo predvsem na
pravice in koristi otrok. Zato vztrajamo na stališču, da imajo otroci pravico do očeta in matere. Na novinarski konferenci je poslanka Iva Dimic
dejala, da se pri posvojitvah gleda samo na korist otroka, da se mu zagotovi približek okolja, v katerem bi normalno živel. Kar nekaj mednarodnih
raziskav pa kaže, da so otrokove koristi v istospolnih partnerskih skupnostih na preizkušnji. »Otrokova korist je konvencijsko in ustavno varovana.
Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice je leta 2009 razsodilo, da
otroci niso človekova pravica,« je k temu še dodala poslanka NSi in napovedala, da Nova Slovenija predloga ZL v sedanji obliki ne bo podprla.
Trpljenje Vstalega naj prinese luč upanja v naše misli, pomnožijo
naj se besede veselja in okrepijo dela ljubezni.
N.Si krščanski demokrati, Danica Zmrzlikar

V Listi TRN vemo
V Listi Trn vemo, da je v občini po številu
članov največje Društvo upokojencev Komenda, da so takoj za njimi po članstvu tri
gasilska društva v okviru Gasilske zveze
Komenda, da imamo v Občinskem svetu štiri svetnike iz liste TRN, da
imamo Konjeniški klub, ki je drugi najbolj uspešen Konjeniški klub v
državi, da imamo nogometaše v 3. Slovenski nogometni ligi, evropsko
znane Mažoretke, svetovno znane Fire Faighterje, da imamo orientacijste, šahiste, da imamo sejem, ki je skorajda že med največjimi, da imamo
pevski zbor, na katerega bi bila ponosna veliko večja občina s prestižno
kulturno dvorano,…. da imamo občinski proračun, ki ima na skrbi
podporo polovici stotnije društvom, da imamo naj, naj, naj … boljše,
naj uspešne, naj prepoznavne … da imamo cilje, želje,… da imamo izgradnjo kanalizacije, varnih poti, ureditev središča Komende, Šolske
oziroma sprehajalne poti, da imamo čebele, tenisače, da imamo tisoč
najmlajših, da imamo starejše, številne podjetnike in obrtnike in, da
imamo tudi …težave.
Trnovci vse to vemo in se tudi zavedamo. In tudi vemo, da lahko vsi
našteti in vsi drugi skupaj, če hočemo, če želimo, če… lahko veliko
naredimo, dosežemo. In prav to imamo tudi v mislih, ko smo pozorni na
pripombe, nasvete, ob razmišljanju, kaj je strokovnost in kaj težko razumljiva zaletavost, ki ne zna ali noče biti odgovorna, celo na trenutke
morda prikrito nesramno delujoča, ali kot da je od nekje drugje…
Vse to Trnovci vemo… In se tudi zavedamo, verjamemo… in tudi
vemo, da so z voljo in razumevanjem in s sporazumevanjem tudi vse
največje težave - rešljive.
LEPE VELIKONOČNE PRAZNIKE ŽELIMO!
Trnovci iz Liste TRN
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Pomladni zagon
Pomlad bo poskrbela, da bo Šolska pot še bolj zaživela. Po tem, ko je
naš član Grega Krmavnar predlagal osat za urejenost Šolske poti, se je
ta nenadoma izboljšala. Upamo, da bo čim prej postavljen Street workout, ki je bil potrjen v drugi obravnavi proračuna (10.000 eur), kar je
verjetno vsaj deloma posledica predlogov Liste VEZ. Skrbi nas le material, ki se navaža ob šolsko pot in upamo, da je v skladu z vizijo uporabe
prostora in protipoplavno zaščito.
Zeleni Evrope so na nedavni konferenci spodbudili k črpanju sredstev
EU. Priskrbeli smo nekaj priročnikov za občinsko upravo in svetniške
skupine, da bi nam bilo lažje iskati sredstva za npr. daljinsko ogrevanje
na lesno biomaso z ustreznimi filtri, kar bi izboljšalo kakovost zraka in
hkrati zaposlitvene možnosti v lesni industriji (spomnimo se na vse
okoliške mizarje, Stol in tukajšnjo tradicijo); za ravnanje z odpadki, s
ciljem »zero waste« (nič odpadkov) občine, kar pomeni, da se uporablja
večkrat uporabno embalažo in proizvode, kar bi manj obremenjevalo
jamo v Suhadolah in hkrati znižalo stroške odvoza smeti. Seveda tudi
za povezovanje za skupni nastop na trgu, lokalno izmenjavo in za kreiranje novih, boljših proizvodov. To se lahko promovira na tradicionalnih
komendskih sejmih, kjer bi se lahko vključilo še več lokalnega prebivalstva z obsejemsko ponudbo tudi na področju storitev in turizma.
Predlagali smo že, da se črpanje sredstev in sodelovanje spodbuja
strateško. Večji projekt, ki bi ga lahko naredili je medgeneracijski
center, ki ga financirajo posamezniki (osebe ali firme) kot svojo naložbo
na prostovoljni osnovi in aktivno sodelujejo pri upravljanju po načelu
»en član en glas« ne glede na višino vložka. Takšen kooperativni model
bi hitreje omogočil izgradnjo in uporabo tega centra, ki bi rešil veliko
odprtih zadev, hkrati pa zaradi privatnega lastništva pomenil bolj racionalno upravljanje.
www.ListaVEZ.si Izak Matej Ciraj, predstavnik v občinskem svetu

Očem skrito,
a vendar se
dogaja
Člani Lokalnega odbora stranke SMC Kamnik–Komenda smo se 23.
Januarja 2015 zbrali na sestanku, na katerem je bil prisoten tudi namestnik generalnega sekretarja stranke g. Horst Hafner. Le-ta je med drugim prisluhnil težavam, s katerimi se srečujemo v obeh občinah. Za
Komendo sem izpostavil primere, za katere sem menil, da bi nam prav
prišla pomoč nove vlade: 1. Problematika Poslovne cone; 2. Obvozna
cesta Mengeš-Moste-Vodice; 3. Kohezijska sredstva za izgradnjo kanalizacije; 4. Problematika čiščenja vodotokov. G. Hafner je obljubil, da
nam bo našel ustreznega sogovornika na nivoju države.
Konec januarja 2015 smo pripravili kratko pisno predstavitev naših
težav, z vsebino pa je bil seznanjen državni sekretar v Službi Vlade za
kohezijo in razvoj g. Zupančič. 9. marca 2015 smo bili povabljeni na
sestanek v Ljubljano: župan Slavko Poglajen, Marjan Potočnik, zadolžen za okolje, direktor PCK Matija Romšak, predsednik Lokalnega odbora SMC Aleš Ivković in pobudnik sestanka Roman Grošelj.
Zaradi časovne omejitve smo uspeli obširneje predstaviti prve tri
točke, četrta čaka na novo priložnost. Državni sekretar je obljubil, da bo
teme, ki ne sodijo v njegov resor, posredoval v reševanje na ustrezna
ministrstva, glede kohezije pa naj bi Občina prejela ustrezen odgovor.
Prvi korak je tako narejen. Sedaj upamo, da se bo na področju reševanja naših težav tudi kaj konkretnega storilo. Ne pričakujemo, da bo to
čez noč, pomembno je, da se o problemih govori in da so z njimi seznanjene ustrezne službe. In pri tem nam je obljubljena polna podpora
Sekretariata stranke SMC.
Roman Grošelj, Lokalni odbor SMC Kamnik-Komenda
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Aplenca
IZ POSLANSKE PISARNE

Zakaj moramo plačati 5 milijard evrov?

Sanacija slovenskih bank nas bo stala 5
milijard evrov. Za marsikoga nepredstavljiva številka, zato bo morda bolj jasno,
če povem, da bo za sanacijo bank vsak
slovenski državljan plačal 2500 evrov. Za
številne so to štiri mesečne plače. Tragika
vsega je, da banke saniramo že drugič.
Prvič smo jih v devetdesetih letih. Očitno
se iz preteklih napak nismo nič naučili.
Čutim dolžnost, da naredim vse, kar je
v moji moči, da dobim jasne in razumljive
odgovore, zakaj je bilo potrebno znova
sanirati banke, zato je poslanska skupina
Matej Tonin
NSi sklicala izredno sejo Državnega
zbora, na kateri smo zahtevali pojasnila Banke Slovenija. Tistim, ki
vsak dan trdo delajo, plačujejo davke in tako Slovenijo držijo pri življenju, smo dolžni zagotoviti nedvoumna pojasnila, kako in zakaj je bil
porabljen njihov denar. Poročilo Banke Slovenija, ki smo ga dobili,
ugotavja, da je slovenske banke na kolena spravila dogovorna ekonomija in tovarišijsko vodenje bank. Simptomi dogovorne ekonomije
in tovarišijskega vodenja bank so bili dodeljevanje kreditov na lepe oči,
za katere so se strici iz ozadja dogovorili na vampih, nekje v Ljubljani.
Vzroki za bančno luknjo so torej jasni. Ključno vprašanje pa je, kaj bomo storili, da bomo tovrsten kriminal v prihodnosti preprečili. Vse se
mora začeti s kaznovanjem odgovornih. Brez tega se v državi lahko
zgolj krepi razočaranje nad državo in nezaupanje v vse institucije države. Temu mora slediti privatizacija bank. S privatizacijo bank bomo

IZ MINISTRIČINE PISARNE

umaknili politiko, zlasti strice iz ozadja, iz vsakodnevnega poslovanja
bank. Predvsem pa moramo poiskati odgovornega lastnika, ki bo banke
razvijal in državljanom ponujal dobre storitve po razumni ceni.
V javnosti se špekulira v čigavem interesu delamo poslanci, s tem ko
iščemo napake v procesu sanacije bančnega sistema. V nikogaršnjem!
Predvsem želimo razkrinkrati naveze, ki so banke pripeljale v sedanjo
situacijo in z boljšim razumevanjem vsega dogajanja preprečiti, da bi se
to še kdaj zgodilo. Nekateri nam pravijo, kaj se sploh razburjamo, saj
naj bi bil tako ali tako ves domnevno preveč vplačan denar v naših
bankah. Pozabljajo na milijonske obresti, ki jih bomo za denar, ki smo
ga vložili v banke, plačevali še leta.
MATEJ TONIN, poslanec

Prvi dan pomladi
Praznik poezije in lutkarstva ter čas akcije varovanja narave

21. marec ni le prvi dan pomladi, temveč tudi svetovni dan lutkarstva.
Ministrstvo za kulturo se je pridružilo mednarodnemu sporočilu svetovne lutkarske organizacije Unima, tokrat izpod peresa iranskega lutkovnega ustvarjalca Behruza Gharibpura. Že od nekdaj je gledališče našlo
svoje mesto v družbi kot refleksija razmer, kot aktualen odziv ali pa tudi
samo kot oblika univerzalne resnice. Lutkovno gledališče je eden od
umetniških izrazov uprizoritvenih umetnosti, ki ima v Sloveniji že dolgo
tradicijo. V svojem umetniškem poslanstvu in izrazni poetiki se dotika
nežnih otroških duš, jih posredno oblikuje in v kritični angažirani igri
komunicira z odraslimi. Svetovni dan lutk ozavešča slovensko javnost o
pomembnosti kulture za razvoj družbe.
UNESCO je leta 1999 razglasil 21. marec za svetovni dan poezije z
namenom njenega promoviranja, saj gre za promocijo pisanja in branja,
kar je bistveno za oblikovanje človeka kot posameznika in posledično
celotne družbe. Poezija spodbuja dialog, razširja mnogotera zavedanja
in spoznanja in sega onkraj vsakršnih meja. Irina Bokova, generalna
direktorica Unesca je v letošnji poslanici ob svetovnem dnevu poezije
zapisala, da je poezija izraz, ki odpira vrata do drugih.

Tudi v Sloveniji ta dan praznujemo z mnogimi prireditvami, ki pritegnejo številne obiskovalce. Želim, da bi bila poezija s svojo lepoto in
močjo, ki se je družba vse premalo zaveda, bolj prisotna in širše sprejeta ne le pri odraslih, ampak tudi med najmlajšimi in mladostniki. Bogatost jezika in kultura naroda se lahko merita tudi skozi mehkobo besed,
ki jih poezija zna splesti v čudovite harmonije.
V okviru vseslovenske akcije Človek posadi, čebela opraši sem
pred začetkom redne seje na Brdu pri Kranju posadila sadiko lipe. Člani
vlade smo s posaditvijo lip podprli akcijo Čebelarske zveze Slovenije in
podjetja Medex ter tako izrazili skrb in prizadevanje za naše okolje in
kranjsko čebelo. Namen akcije je, da bi se na javnih površinah, kot so
parki, nasadi, zelenice, drevoredi ... zasejale medovite rastline, ki bogatijo čebeljo pašo. Lipa je simbol naše dežele in kot drevo izredno medovito. Organizatorji si želijo, da bi akcija dosegla namen tudi pri najširši
javnosti, da bi vsak Slovenec posadil eno medovito rastlino in na ta način prispeval k skrbi za okolje in za kranjsko čebelo. Spoštovani občani,
pridružite se akcijam varovanja narave.
Mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo RS

Skupaj za lepšo Komendo
Na zadnjem sestanku Občinskega odbora DeSUS Komenda smo poleg ostalega obravnavali
tudi neurejenost središča Komende. Bili smo si
enotni, da bi bilo potrebno v naslednjih štirih letih veliko več pozornosti
in energije, tako politike, kot civilne družbe, nameniti reševanju te problematike. Na tem prostoru domuje Konjeniški klub s hipodromom in
dvakrat letno kmetijskim sejmom; tukaj je tudi Nogometni klub, ki načrtuje v prihodnosti skupaj z Občino zgraditi športni park; potem naj bi
na prostoru, kjer naj bi bilo večje medgeneracijsko središče, zrastel enkrat manjši dom za potrebe starejših občanov naše občine; pa še nedokončani stanovanjsko trgovski objekt. Štiri različne dejavnosti, od katerih so kar tri bolj ali manj javnega pomena.
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Največji delež je v lasti Konjeniškega kluba, ki v času kmetijskih
sejmov dobesedno zablokira Komendo. Sicer gredo vse čestitke organizatorjem, da so sposobni pripeljati v Komendo na eni strani toliko razstavljavcev, na drugi strani pa veliko število obiskovalcev. Toda ravno
zaradi takšnih prekomernih obremenitev in polega tega v zadnjem času
še izgradnje novih razstavnih površin, zaradi česar so še dodatno uničili
»šolsko pot« in obremenili poplavno področje z odlaganjem izkopanih
zemljin, je nekako upravičeno pričakovati, da se vsaj delček zaslužka z
organizacijo sejmov vrne v lokalno skupnost. Na kakšen način in v kolikšni meri, si v OO DeSUS nadejamo, mora biti odvisno od pogajanj
med samim klubom in občinskimi strukturami. Upamo, da v korist vseh
občank in občanov.
DeSUS Občinski odbor Komenda

Aplenca

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
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Bilo je uspešno leto

Priznanja desetim zlatoporočencem in dvema paroma za 60 let skupnega življenja. - Marija Pirnat,
nova predsednica DU Komenda.
Društvo upokojencev Komenda je z okrog 800 člani
največje in s svojim 60-letnim delovanjem tudi med
najstarejšimi društvi v današnji občini Komenda.
Na občnem zboru prejšnjo soboto (14.3.) je predsednik društva Janez Čebulj v poročilu o delu poudaril, da je v 12 sekcijah, ki jih združuje društvo, v celoti uspešno izpolnilo lani na občnem zboru sprejeti
program. Da je komendsko društvo upokojencev
zaradi aktivnosti vsestransko izredno in dobesedno
izstopa med gorenjskimi in tudi med slovenskimi,
Pirnat Marija, predsepa je potrdil v čestitki za uspehe tudi predsednik
dnica DU Komenda
gorenjske Pokrajinske zveze društev upokojencev
Janez Sušnik. Še posebej je pohvalil 33-članski Mešani pevski zbor z zborovodjo Nacetom Gorjancem, ki ima v svojem repertoarju 72 pesmi in posebej
poudaril, da v Pokrajinski zvezi ni razpisa za dogajanja, srečanja, tekmovanja,
prireditve, na katerega se ne bi vedno med 48 društvi upokojencev na Gorenjske in eni Zvezi prijavilo DU Komenda. Zaželel jim je, da še naprej tako držijo skupaj; tudi pod vodstvom nove predsednice Marije Pirnat, ki so jo izvolili skupaj z drugimi organi na tokratnem volilnem občnem zboru.
Tudi tokrat pa so po pregledu dela in sprejetju programa za letos, s
katerim so se zavezali, da bodo nadaljevali z deli in oblikami kot do
sedaj, podelili priznanja desetim parom, zlatoporočencem za 50 let
skupnega življenja. Med jubilanti pa sta bila tudi dva, ki sta dobila priznanje za 60 let skupnega življenja.
Jubilantom, dobitnikom športnih priznanj in priznanj za prizadevno

delo je čestital tudi župan občine Slavko Poglajen. Priznanje v zahvalo
za delo pa so podelili tudi dosedanjemu predsedniku DU Komenda Janezu Čebulju. Priznanja za delo pa so dobili tudi Dominik Žagar, Avgust
Sodnik, Anton Trebušak, Silva Hafner in Jelka Kosirnik
A. Žalar

Zlatoporočenci za 50 let skupnega življenja - Bremšak Ivana in
France s Križa, Fajdiga Kati in Alojz z Gmajnice, Ferjuc Marija in
Miha z Gmajnice, Hrovat Pavla in Alfonz iz Komende, Plevel Cilka in
Vilko iz Most, Povšnar Marija in Alojz s Podboršta, Slapar Marija in
Stane iz Most, Slapnik Marija in Janez z Gore, Kern Nežka in Ciril z
Gore in Prašnički Marija in Alojz z Gore. Diamantna poročenca za 60
let skupnega življenja pa sta bila Pavlič Jože in Angelca s Podboršta in
Zadrgal Jože in Ana iz Komende.

Priznanja športnikom - Peter Jakomini iz Kamnika, Ivanka Žulič z
Mlake, Fani Sodnik z Gmajnice, Rozalija Beloševič iz Kamnika, Danica Misja iz Komende, Alfonz Hrovat iz Komende, Pavla Hrovat iz
Komende, Vladimir Misja iz Komende, Avgust Sodnik z Gmajnice in
Anton Trebušak z Mlake.

Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost
Tudi letos smo članice medgeneracijskih skupin za kakovostno starost
obeležile mesec marec, mesec žensk, seveda na svoj, skromen način.
Rdeča nit našega srečanja je bila zdrav življenjski slog: podarile smo si
izdelke iz naravnih zelišč, se posladkale z jabolčnim in bučnim zavitkom, seveda brez dodanega sladkorja, popile sadni čaj in si izmenjale
dobre želje.

Četrta serija delavnic za zdravo in uravnoteženo prehranjevanje je
prispevek našega društva k ozaveščanju pomena zdravega prehranjevanja. Letošnjo sezono je Olga Hace dala poudarek pravilni in predvsem
zmerni uporabi in porabi sladkorja. Predstavila je živila, ki že sama po
sebi, poleg seveda sadja, vsebujejo veliko količino sladkorja, kot so:
krompir, rdeča pesa, koruza....

Tečaj računalništva na način druženja z mlajšo generacijo sicer
poteka v organizaciji Zavoda Medgeneracijsko središče, vendar menimo, da sodi v sklop programov za kvalitetno staranje in medgeneracijsko
sodelovanje. Da je rokovanje z računalnikom danes že skoraj nuja, se
zaveda tudi vse več starejših. Zato tudi letos nismo imeli težav s pridobivanjem kandidatov. Tečaj sicer še vedno traja in vsi člani tečaja pridno
hodijo na ure in so navdušeni. Dve članici sta tudi predlagali, da bi
imeli prihodnje leto (letos tečaj poteka četrtič) več srečanj, če ne dvajset,
pa vsaj petnajst, po dve šolski uri. O tem predlogu bomo organizatorji
razmislili in zagotovo našli kakšno rešitev.
Viktorija Drolec
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Aplenca
PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO KOMENDA

Običajno so se gasilci
v gasilski zvezi Komenda razvrstili z
občnimi zbori na začetku leta tako,da so
bili najprej na vrsti
komendski, za njimi
Mošani in nazadnje še
kriški gasilci. Tokrat,
letos, pa je bilo drugače. V Komendi so se,
kot kaže, odločili, da
bodo pregledali delo
in ocenili dejavnosti v
Predsednik Anton Smrekar
minulem letu natanko
na dan, ko je bilo pred 120. leti ustanovljeno njihovo društvo. Tako so
se na občnem zboru, na katerem so se jim pridružili tudi predstavniki iz
vseh sosednjih društev, imeli v soboto, 28. februarja.
Njihovo delovno leto se je lani začelo kmalu po občnem zboru zaradi
žleda. »Spet smo gasilci dokazali, da smo vedno in vsakomur pripravljeni pomagati. Tudi naše društvo je namreč imelo kar precej dela pri
odpravljanju posledic žleda,« je že na začetku poročila poudaril predsednik Anton Smrekar.
So pa potem maja proslavljali slovesno odprtje prizidka s parado,
krajšo slovesnostjo pred domom in z veselico.
Sicer pa so bili komendski gasilci lani vsestransko delavni. Mladi
gasilci so že vrsto let med zelo delavnimi v društvu in tudi uspešni na
različnih meddruštvenih in domačih dejavnostih. Več kot zadovoljni so
tudi z delovanjem žensk, ki so uspešne na tekmovalnem pa tudi operativnem področju. Še posebno aktivne pa so pri vzgoji mladine. Spošto-

Novice iz PGD Komenda
Po uspešnih tekmovanjih članic A PGD Komendo
poznajo po vsej Sloveniji.
V začetku vsakega novega leta vsa društva z občnimi zbori pregledajo
delovanje v preteklem letu in si zadajo cilje za prihodnje leto.
Mladi gasilci v PGD Komenda so imeli že 8. občni zbor mladine.
Pregledali so delo v preteklem letu, ugotovili, da so izpolnili skoraj vse
cilje, odpadel je le tabor za mladince, ki ga bodo pripravili v letošnjem
letu na Rogli. Določili so delegate za društveni občni zbor, ki so se ga
udeležili s tremi mladimi gasilci.
Tudi tekmovalno leto se je že začelo. 6. marca je bil v PGD Kamnik
občinski kviz gasilske mladine, ki so se ga iz PGD Komenda udeležile
štiri ekipe. Ekipa pionirjev je zmagala, na regijsko tekmovanje so se
uvrstile tri ekipe.
Na občnem zboru PGD Komenda so člani pregledali delo v preteklem
letu, podelili nekaj priznanj za dolgoletno delo, nekaj gasilcev je napredovalo v višji čin in določili so delegate za občni zbor Gasilske zveze
Komenda, ki bo konec marca.
Članice A in člani A pridno trenirajo in tekmujejo na pokalnem tekmovanju v hitrem spajanju sesalnega voda. Člani A se v tekmovanja
šele uvajajo in nabirajo izkušnje, članice A pa se tudi v letošnjem letu
pridno uvrščajo med prve tri, saj so v Cerkljah osvojile 3. mesto v in v
Žažarju odlično drugo mesto. Po zaslugi članic A nas poznajo po celi
Sloveniji. Vse naše desetine pa že razmišljajo o bližajočem občinskem
tekmovanju.
Na občnem zboru PGD Komenda so podelili tudi priznanja in razglasili napredovanja.
Priznanja za 10-letno delo so dobili Nataša Žibert, Simona Spruk in
Rok Hafner, priznanje Gasilske zveze III. stopnje pa je dobil Damjan
Uranič. V čin višja častnica I. stopnje je napredovala Simona Kokelj.
Na pomoč!
Mihaela Poglajen
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Natanko po 120 letih

vanja vredni pa so tudi njihovi veterani, saj radi pomagajo in sodelujejo
z bogatimi izkušnjami.
Tradicija komendskih gasilcev pa je tudi oktobra meseca Dan odprtih
vrat. Tudi lani so predstavili društvo, opremo in prikazali nekaj gasilskih
veščin. Pregledali pa so tudi hidrantno omrežje in zaščitno opremo.
Z aktivnostmi in stalno pripravljenostjo ter teoretičnim in praktičnim
usposabljanjem bodo nadaljevali tudi letos, sodelovali bodo s sosednjimi društvi in se udeleževali tekmovanj.
Prepričan, da bodo uspešni in delavni tudi naprej v letošnjem letu, se
je predsednik Anton Smrekar še posebej zahvalil nekdanjemu županu
Tomažu Drolcu za sodelovanje v preteklih mandatih, prav tako tudi
predsedniku Gasilske zveze Komenda Jožetu Sušniku in poveljniku Janezu Hladetu. Čestital k izvolitvi pa je tudi njihovemu aktivnemu članu
Slavku Poglajnu za izvolitev za župana in poudaril, naj tudi kot župan
z občinsko upravo in svetniki sodeluje z gasilci.
A. Žalar

Damjan Uranič, priznanje Gasilske zveze III. stopnje

Aplenca

COMENIUS
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PROJEKT COMENIUS, TOURCOING, 24. 1.–1. 2. 2015

Učenci in spremljevalci OŠ Komenda Moste
skupaj v Franciji
Konec januarja 2015 smo se učenci in učitelji iz OŠ Komenda Moste udeležili 3. projektnega sestanka Comenius v mestu Tourcoing,
okrožje Lille v Franciji. Na sestanek je potovalo 10 otrok in 8 odraslih.
Na pot smo se odpravili 23. januarja ob 22.
uri. Pred nami je bila 14-urna vožnja s tremi
vozili. Potovanje se je končalo na cilju okoli
12. ure naslednjega dne. Večjih problemov na
poti ni bilo, razen zadnjih 100 km, kjer smo
doživeli snežni metež in kup težav na avtocesti.
Vse skupaj smo »varno prevozili« in se končno
parkirali na cilju.
Za bivanje sem najel tri velike hiše, v katerih
je bivalo po 6 oseb. Razporedili smo se po hišah in razpakirali.
Naslednji dan smo se odpravili na izlet v
Brugge v Belgiji. Vreme nam je bilo zelo naklonjeno, saj smo si v siju sonca ogledali
»druge Benetke« in se najedli pravih belgijskih
vafljev. Sama arhitektura mesta je izredno lepa
in ni nam bilo žal, da smo se odpravili v Belgijo. Proti večeru smo se odpravili še na piknik,
na atlantsko obalo. Bilo je vetrovno, ampak
nam to ni pokvarilo dobrega razpoloženja in
veselja.
V ponedeljek (26.01) smo se prvič odpravili v šolo, v kateri je potekal sam projektni sestanek vseh partnerjev projekta. Prijazno in z
navdušenjem so nas sprejeli ter nam šolo tudi
razkazali. Po opravljenih dejavnostih v šoli
smo se popoldan odpravili še na ogled mesta
Tourcoing in zvečer proti »domu«. Naš dogovor je bil, da odrasli pripravljamo vse obroke,
otroci pa po obrokih pospravijo, kar je potrebno. Jedli smo v dveh delih − najprej so vedno
jedli naši otroci, kasneje smo jedli še odrasli.
Otroke moram še posebej pohvaliti, saj so se
dogovora vedno držali in vse je bilo urejeno,
pospravljeno ter očiščeno, kot se spodobi in je
potrebno. Vseh devet dni smo živeli kot ena
velika družina in bili pri tem zelo uspešni. Vsi
smo opravljali svoje naloge in dolžnosti. Nikoli ni prišlo do problemov, saj smo se zavedali svoje odgovornosti do sebe ter tudi do
ostalih.
V torek smo se dopoldan na šoli srečali še z
ostalimi partnerji projekta. V Francijo je prišlo
8 učiteljic iz Italije in 6 učiteljic iz Velike Britanije. Vsi so prišli brez otrok, kar je velika škoda.
Za torek in naslednja dva dni smo bili z ravnateljico šole v Franciji dogovorjeni, da gredo
naši otroci popoldan (po pouku) za nekaj časa k
družinam. Najprej velikega navdušenja nad
tem s strani staršev v Franciji ni bilo, po prvem
dnevu, ko pa so spoznali naše otroke, s tem ni
bilo več težav. Še več, nad njimi so bili navdušeni in se jih kar niso mogli naveličati. Naši
otroci so se še enkrat več odrezali res odlično.
Zvečer se je cela naša »druščina« odpravila v

20

mesto, na pico. Vsi smo jo več kot zaslužili.
Naslednji dan smo si ogledali vrtec v bližini
naše gostiteljske šole ter tudi sosednjo srednjo
šolo »Marie Curie«. Otroci so bili dve šolski
uri pri pouku, nato je sledilo kosilo v jedilnici
šole. Šola je nova, kar pomeni, da je bila lepo
urejena, čista in z novo opremo. Ravnatelj šole
nas je popeljal po prostorih šole, kjer smo si
ogledali opremo in razrede. Popoldanski čas so
otroci preživeli v krogu svojih gostiteljskih
družin. Proti večeru smo skupaj odšli s tramvajem na ogled mesta Lille. Otroci so bili nad
mestom navdušeni in to ne brez razloga.
Četrtek je bil zadnji dan, ki smo ga preživeli na naši gostiteljski šoli. Pred odhodom naših
otrok k družinam je bil čas slovesa od šolskih
otrok. Otroci so med seboj stkali pristne vezi in
slovo je bilo res zelo čustveno ter presunljivo.
Bilo je kar nekaj solz in joka. Zvečer smo
otroke odpeljali po nakupih v večji nakupovalni center in po prihodu domov pripravili večerjo.
Petek je bil namenjen izletu v glavno mesto
Francije, Pariz. Vreme nam ni bilo naklonjeno,
saj smo se po približno 70 km poti obrnili.
Vreme je bilo resnično slabo in odrasli smo se
odločili, da se ne bomo izpostavljali, zato smo
se vrnili nazaj v Tourcoing. Popoldan smo
preživeli po nakupih. Za večerjo so tokrat, na
željo otrok, bile palačinke. Kasneje so otroci v
eni izmed dnevnih sob pripravili predstavitev
vseh znamenitosti, ki smo jih želeli obiskati v
Parizu. Kot že rečeno, so svoje delo opravili
več kot odlično.
Sobota je bila dan za odhod. Planirali smo
ga šele ob 22. uri zvečer, vendar smo se na pot
zaradi slabe vremenske napovedi odpravili že
ob 12. uri. Pred odhodom smo natančno pospravili vse tri hiše, ko je bilo dogovorjeno z
lastnikom. Prtljaga je bila zelo hitro v kovčkih

in odpravili smo se na dolgo in težko pot. Vožnja je potekala brez problemov, čeravno na
poti niso bile dobre razmere. Okoli druge ure
zjutraj smo varno prispeli v Komendo, kjer so
nas pred šolo že čakali domači. Po prihodu nas
je čakal samo še zaslužen spanec.
Izkušnja, ki so jo otroci doživeli, je za vedno
spremenila njihov pogled na svet in tudi na
domovino. Videli in doživeli so veliko novega
in upam, da bodo vse te izkušnje znali uporabiti tudi v svojem življenju. Naj še napišem, da
se jim za sodelovanje, lepo obnašanje in odlično opravljeno delo iskreno zahvaljujem. Hvala
za vse prijetne ure, dneve, ki smo jih preživeli
skupaj;in še posebej za vse odlične glasbene
nastope, ki jih v Franciji ni bilo malo.
Prav tako bi se rad iskreno in iz srca zahvalil
tudi kolegom, ki so pomagali, da je projektni
sestanek v Franciji potekal brez težav. Brez
njih to zagotovo ne bi bilo mogoče. Iskrena
hvala še enkrat.
Posebna zahvala pa vsekakor gre vsem
donatorjem, ki so na kakršenkoli način pomagali pri izvedbi Comenius projektnega
sestanka v Franciji. Še posebej naj omenim
družbo Petrol d.d., podjetje Novak M d.o.o.,
podjetje MediaDom- tehnična trgovina Kamnik, in gospoda Srečka Kosa iz Most.
Projekta na naši šoli ne bi bilo, če ga vseskozi ne bi podpiralo vodstvo šole, na čelu z
gospo ravnateljico Miro Rek in s pomočnico
ravnateljice, gospo Darinko Lipar, kolegice
in kolegi iz šole in vseskozi tudi naš dolgoletni partner, Občina Komenda. Prav tako pa
gre zahvala tudi staršem otrok, ki so potovali, saj so s svojo pomočjo in podporo presegli vse možne meje.
Iskrena hvala vsem.
Boštjan Železnik,
koordinator projekta Comenius

Aplenca
PRAVNI NASVETI

Upravljanje z zapuščino Glasilo občine Komenda 3/2015

Po moji pokojni
teti bomo dedovali njeni nečaki, saj je bila
samska in brez
otrok. Zapustila je manjšo hišo na podeželju.
Hiša je potrebna manjše obnove(pleskanje,
popravilo ograIrena Hacin Kölner
je, ureditev dostopne poti), potem pa bi jo lahko prodali ali
oddali v najem. Ali lahko z deli kar začnem ali
moram sodediče o tem obvestiti?
Zapuščina po samem zakonu preide na zapustnikove dediče s trenutkom zapustnikove
smrti (ipso iure pridobitev dediščine). Med
sodediči v tem trenutku glede podedovanega
premoženja, tj. dediščine, nastane dediščinska
skupnost. Ta traja vse do delitve dediščine med
dediče. V okviru dediščinske skupnosti sode-

POD DROBNOGLEDOM

telj, mora le-ta delovati v korist vseh sodedičev.
Deluje kot njihov pooblaščenec in jih mora seznaniti z vsemi ukrepi, ki jih je izvršil. S predmeti iz zapuščine lahko razpolaga le z odobritvijo sodišča, če je zato upravičen po oporoki ali če
je potrebno, da se poravnajo stroški ali odvrne
kakšna škoda (3. odst. 145. člena ZD).
Iz vašega vprašanja izhaja, da so na hiši sicer
potrebna obnovitvena dela, a ta niso nujno potrebna, da bi se od hiše odvrnila kakšna grozeča
nevarnost ali da bi se preprečila poškodba hiše.
Pleskanje, popravilo ograje in ureditev poti sodijo
med redna vzdrževalna dela, ki so namenjena
ohranitvi vrednosti predmeta. Zato morajo z njimi soglašati vsi dediči. V vašem primeru morate
zato pred začetkom obnove nujno pridobiti soglasje (najbolje pisno) ostalih sodedičev. Če pa
dogovor ne bo možen, lahko preko sodišča predlagate, da sodišče kot upravitelja določi vas.
Odvetnica Irena Hacin Kölner
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik.si

Prikriti sladki uničevalec

Ali veste, da je
prečiščen sladkor prisoten v
večini industrijsko pridelanih
živil, ne le v
sladkarijah?
Čemu je pomembno, da se
tega zavedamo
bom pojasnil v
tem prispevku.
Blaž Filipič
S sladkarijami
se pocrkljamo, saj nam dajo kratkotrajni občutek
zadovoljstva in sreče. S tem ni nič narobe, v kolikor pazimo, da pri tem ostanemo zmerni. Preveliki odmerki sladkorja (zlasti prečiščenega) našemu telesu in počutju namreč povzročajo veliko
težav. Mednje sodijo sladkorna bolezen tipa 2,
previsoka telesna teža, nihanje razpoloženja, težave s koncentracijo, impulzivnost in odvisnost
od nezdrave hrane. Večina nas ve, da je veliko
sladkorja v čokoladi, sladoledu in bombonih, ne

OLGIN KOTIČEK

diči upravljajo in razpolagajo z dediščino skupno (1. odst. 145. člena Zakona o dedovanju).
To pomeni, da morajo sodediči vsa dejanja
upravljanja (npr. raba predmeta iz dediščine,
skrb za njegovo ohranitev) izvrševati v soglasju. Le v primerih, ko je treba odvrniti neposredno grozečo nevarnost uničenja ali poškodbe
predmeta dediščine, lahko sodedič deluje sam.
Kadar med sodediči ni soglasja glede načina
upravljanja z dediščino, lahko vsak izmed njih
predlaga, da upravitelja postavi sodišče. Za
upravitelja je lahko postavljen nekdo, ki ni dedič
(nevtralna oseba) ali pa kdo izmed dedičev.
Možno je tudi, da sodišče vsakemu dediču določi predmet iz dediščine, ki ga upravlja (2. odst.
145. člen ZD). Preden sodišče določi upravitelja,
s predlogom za postavitev upravitelja seznani
ostale dediče in glede osebe upravitelja zasliši
tako dediče kot tudi upravitelja. Upravitelj mora
biti sposoben poskrbeti za dediščino in organizirati delo na način, da se ohrani njena vrednost.
To je še zlasti pomembno, kadar v dediščino sodi
zaščitena kmetija. Ne glede na to, kdo je upravi-

zavedamo pa se »skritih sladkorjev«. Ti se nahajajo v številnih živilih (ketchupu, pripravljenih
omakah, solatnih prelivih, pekovskih izdelkih in
sladkih pijačah). Skriti sladkorji so še toliko bolj
nevarni, saj se jih navadno ne zavedamo.
Prekomerne količine sladkorja v prehrani
imajo tudi močan negativen vpliv na vrsto in
količino mikroorganizmov v našem črevesju.
Ti so za nas pomembni, saj sodelujejo pri prebavi hrane ter so pomemben steber v našem
imunskem sistemu. Ob neustrezni prehrani se
tako v našem črevesju kaj hitro namnožijo glivice in izpodrivajo druge koristne mikroorganizme. S svojimi škodljivimi izločki pa tudi
obremenjujejo naša jetra in ledvice.
Za razliko od naravnih, neprečiščenih sladkorjev (v sadju, zelenjavi...), se prečiščen sladkor v črevesju hitro vsrka. Slednje obremeni
trebušno slinavko, ki mora bliskovito pričeti
proizvajati inzulin, ki je odgovoren za uravnavanje sladkorja v krvi. Veliko od tega sladkorja
se nato pretvori v maščobo in odlaga nekje v
telesu (navadno ob bokih in okrog pasu). Ma-

ščoba se tudi lepi na stene žil in jih s tem oža,
kar postopno dviga krvni tlak, z leti pa lahko
vodi tudi do srčne ali možganske kapi.
Prečiščenemu sladkorju se v današnjem času
praktično ne da popolnoma izogniti. Slednje v
resnici niti ni potrebno. Pametno pa je, da se
zavedamo, kje vse se sladkor skriva. Da smo
seznanjeni s tem, da smo od njega lahko odvisni, ter da obstajajo nadomestki za naše dosedanje sladke razvade. Več hrane lahko pripravimo sami in pri tem ne dodamo sladkorja.
Namesto sladkarij lahko večkrat posežemo po
sadju, namesto sladkanih pijač pa pijemo sadni
sok, džus, vodo ali čaj. S takimi navadami bomo s časom omejili ali izkoreninili odvisnost
od sladkega uničevalca in naredili nekaj pozitivnega za svoje zdravje in počutje.
INŠTRUKCIJE PREM
matematika, fizika, kemija
Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
Za vse, ki želijo razumeti in znati več!
www.prem.si, 031 361 305

Rožmarin

Že naši predniki
so vedeli, da je
rožmarin za ljubezen in spomin.
Njegove vejice so
krasile mladoporočenca, polagali
so jih v zibelke
novorojenčkov in
krste umrlih.
V rožmarinu je
energija vzhajaOlga Hace
jočega sonca. Če
ga zjutraj povonjamo morda nekje ob morju,
še rosnega od rose morja ali pa ob jutranjem
obhodu okoli hiše, nas energija odnese in po-

žene v nov dan. Posebno opazimo to takrat,
kadar zjutraj vstanemo z občutkom, da se ponoči nismo dovolj spočili in nas polovica
manjka. V času sivine, vlage in utrujenosti v
glavi je to še bolj blagodejno in dobrodošlo.
Kot poživljajoč napitek si privoščimo rožmarinov poparek. Kavno žličko rožmarinovih iglic
prelijemo s skodelico vroče vode (ne vrele) in
pustimo stati samo dve minuti. Napitek pijemo
po eno skodelico zjutraj. Tako uravnavamo tudi
nizki krvni pritisk in pospešimo prekrvavitev
telesa. Rožmarinov napitek pijemo dva tedna
vsako jutro, nato pa prekinemo, saj telo v tem
času že samo vzpostavi ravnovesje. Potem si ga
privoščimo le še občasno, ob slabih dnevih.
Tudi vse vrste glivic, ki nam slabijo imunski

sistem preženemo z rožmarinovim čajem. To
velja tudi za kandido. Če imate mrzle noge, si jih
masirajte z rožmarinovim oljem. Iglice rožmarina teden dni namakamo v olju. Rožmarin aktivira srce, čisti jetra in izboljša cirkulacijo. Aktivira
nam grelce v telesu in prežene mraz. Najnovejše
raziskave pa so pokazale, da rožmarinov napitek
zbuja zaspane možgane in jih drži v dobri formi.
Kot začimbo rožmarin dodajamo na meso, ribe
in praženo zelenjavo. Iz čaja zamesimo kruh, ki
mu dodamo tudi narezane olive in olivno olje.
Kot začimbo ga lahko kupimo že suhega v
kozarčku, prodaja se tudi rožmarinovo olje,
marsikje pa ga imamo tudi doma, kot okrasno
lončnico ali grmič. Star pregovor pravi: »Rožmarin prinaša srečo živim in mrtvim mir!«
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V Okrepčevalnici Klanc
vas preseneti ocvrti piščanc.
Zraven še prilogo naročite
in kozarček (po želji) spite.
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Tudi malico dobite,
Lahko si jo sami naložite.
Za otroke je tu raj.
Ko se po toboganu spustijo
in se na gugalnici zavrtijo,
vi lahko v miru sedite
in se po hrani spočite.
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Tudi na dom lahko naročite,
da celo družino kar doma razveselite.
Drugače pa nas na Klancu dobite.

Aplenca
Moje počitnice
K meni je prišla prijateljica Mateja. Z bratrancem in z mamo smo šli smučat v Kranjsko
Goro. Ko smo čakali na sedežnico, smo se
srečali s sošolcem Lukom. Bili smo v hotelu s
štirimi zvezdicami. Ko smo prišli domov, smo
gledali oddajo Znan obraz ima svoj glas.
Eva Globočnik, 2. c
Z očkom smo prenavljali hišo. Nato smo pleskali stene v dnevni sobi. Ko smo končali s
prenavljanjem, smo spili sok in jedli piškote.
Po malici je prišla mami in šli smo v novo hišo.
Tam sem v škatli našel PSP-igrice.
Žak Rojko, 2. c

ŠOLA
Špehonja, nadaljevali pa so učenci s svojim
programom pod vodstvom njihovih mentoric.
Ni manjkalo plesa, igranja z lutkami, deklamiranja in petja.
Povprašali smo lutkarice, kako so se počutile
pred nastopom in po njem.
Pred nastopom sem bila zelo nervozna. Ko
pa smo začeli igrati, je trema splahnela.
Tia Prekupec, 3. A
Ne morete verjeti, kako mi je bilo srce pred
nastopom. Potem se malo umirilo.
Lara Marie Kern, 3. A

OBISK BALETNE PREDSTAVE
– PICKO IN PACKO
V petek, 13. februarja, smo obiskali
baletno predstavo v Operi. Tam smo
si ogledali predstavo Picko in Packo.
Trajala je 45 minut. Picko in Packo
sta uganjala različne vragolije, ena
od njih je bila, da sta učitelju Rituperju dala v pipo smodnik. Predstava
je bila zelo zanimiva.
Nejc Klemenčič, 4. a
Picko in Packo sta ušpičila veliko
vragolij. Najbolj všeč mi je bila tista,
ko sta dala učitelju v pipo smodnik in tobak.
Potem je vse eksplodiralo. To sta naredila. Bila
sta zelo poredna in vedno sta našla pravega
človeka, ki sta mu ušpičila vragolije. Če Picka
in Packa ne bi bilo na svetu, bi bilo zelo
dolgčas.
Nik Sitar, 4. a
Picko in Packo zelo rada nagajata, zato
bi sedaj rada postavila svet na glavo.
Dolgo časa delata načrt, potem pa začneta z nabiranjem materiala. Ko nabereta vse potrebno, začneta z delom. V prvi
posodi Picko dela mešanico tobaka in
smodnika, v drugi posodi dela Packo
mešanico mleka, paste za čevlje in
mavca. Picko svoji mešanici doda še
malo lesa, da bo delovalo. Packo svojo
maso vlije v modela, ki imata obliko
nekakšne posode. Kar sta naredila, sta skrila v
klet, da se Packova masa posuši. Zjutraj, ko
gresta mama in oče v mesto, nadaljujeta z delom. Packo vzame iz modelov strnjeno maso,
Picko pa vanjo natrese svojo maso. Poiščeta
lepilo, ki drži za vedno, in zlepita oba dela
Packove mase, med katera sta položila leseno
paličico. Jutri, ko bosta šla starša spet v mesto,
bosta šla v gozd in ustrelila bombo. In res je
prišel trenutek, ko je Packo prižgal in POK!!!.
Zemlja se je res prevrnila na glavo.
Alja Trobec Breznik, 4. a

PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU
V četrtek, 12. marca 2015, je v sklopu Rdečega
križa v Mostah potekala proslava ob materinskem dnevu. V uvodu je nekaj spodbudnih besed o mamah povedala predsednica RK, Marija
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vljal na partije in jih nato tudi analiziral. Po
šestih zmagah sem sedmo kolo remiziral. Že
naslednje kolo sem spet zmagal in si s tem
pridobil tako prednost, da sem osvojil naslov
državnega prvaka že kolo pred koncem. Na
zadnje kolo sem odšel sproščeno in zmagal.
Prvenstvo sem končal z 8,5/9 točkami. Z zmago sem se uvrstil na svetovno prvenstvo, ki bo
letos v Grčiji. Vesel sem, da je v kategoriji
fantje do 8 let nastopil tudi moj bratec Nik in
se uvrstil na 22. mesto.
Med državnim prvenstvom so se odvijala
tudi druga tekmovanja. Osvojil sem zlato medaljo na državnem prvenstvu v reševanju šahovskih problemov in tretje mesto v pospešenem šahu.
Za uspeh sem hvaležen svojemu prvemu učitelju, gospodu Francu Poglajnu,
mojemu trenerju Martinu Kodriču ter
svojima staršema.
Jan Šubelj, 5. a

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI – CERKNO 2015

Nastopati mi je lepo. Še posebej, če je veliko
sošolk. Malo smo se tudi zmotile, pa nič zato.
Ha, ha,ha
Lara Tkalec, 2. c

Hvala bogu, da je za nama. Zelo naju je bilo
strah. Ko je bilo za nami, sva si oddahnili.
Laura in Neli Šuštar, 3. A
Proslava je torej uspela, čeprav so nam metuljčki nagajali v želodčkih.

MLADINSKO DRŽAVNO PRVENSTVO
V ŠAHU 2015
Zelo sem se veselil zimskih počitnic, ker je v
tem času na Bledu potekalo državno mladinsko
prvenstvo v šahu. Letos sem nastopil v kategoriji fantov do 12 let.
V naši skupini je bilo 32 tekmovalcev. Želel
sem si premagati vse nasprotnike, čeprav sem
bil med najmlajšimi v skupini. S trenerjem
Martinom Kodričem sem se vsak dan pripra-

V zimski šoli v naravi smo veliko smučali. Zaradi tega sem bila v zadregi, saj
še nikoli prej nisem stala na smučeh.
Pa je prišel trenutek, ko je bilo treba
obuti pancerje … Rabila sem nekaj pomoči in ko so bili zapeti na nogah, sem
čutila veliko olajšanje. Sprehodili smo se po
hribčku, nato pa smo se napotili na vlečnico.
Morali smo si nadeti tudi smuči. Ko mi je Zala
pokazala, kako, mi je uspelo. Še večji izziv pa
se je bilo s smučmi premikati. Tudi to
mi je nekako uspevalo.
Vadili smo in vadili. Smuči so drsele
po snegu. Učitelj nas je nekaj izbral in
šli smo prvič po hribu navzdol. Ker je
sošolka pred mano večkrat padla, sem
mrzli sneg okusila tudi sama. Nekaj se
nas je še enkrat napotilo v hrib in ta vožnja je bila zabavnejša. Tisti, ki smo
odpeljali še eno vožnjo, in še nekateri
drugi smo šli naslednji dan v drugo
skupino.
Ko smo se končno usedli v avtobus in
se odpeljali proti hotelu, smo bili zelo
utrujeni. Učitelji so nam razdelili ključe
sob in v njih smo razpakirali prtljago.
Teden je tudi v nadaljevanju gladko tekel in
na smučeh mi je šlo vedno bolje. Dolgo si ga
bom zapomnila, pa tudi prvo vlečnico, s katero
sem se peljala.
Teja Furlan, 6. b
Moj najljubši dogodek v zimski šoli v naravi je
bil ples v maskah na pustni torek. Ko smo prišli
s smučišča, smo se oblekli v kostume oz. si
nadeli maske in si namazali obraze. Nato smo
šli v zadnji del jedilnice, kjer so učitelji že vrteli glasbo. V sobi je bilo temno, z disko kroglo
in barvnimi lučmi.
Plesali smo ob glasbi in če smo znali, smo
zraven še peli. Bilo je zelo zabavno, saj so se
našemili tudi učitelji in plesali skupaj z nami.
V jedilnici smo se lahko odžejali z vodo ali
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sokom. Če smo bili utrujeni, smo lahko malo
posedeli. Po približno uri in pol nas je učiteljica
v koloni odpeljala nazaj v sobe.
Oprhali smo se, si umili zobe ter se ulegli v posteljo. Ob deseti uri smo ugasnili luči in se odpravili spat. Bili smo utrujeni, zato smo hitro zaspali.
Zara Šraj, 6. a

LOV ZA LOPOVI
Predstavila vam bom predstavo Emil in detektivi. Ogledali smo si jo v Lutkovnem gledališču
v Ljubljani, 9. 3. 2015.
Ob 8.30 smo se odpeljali v gledališče, kjer je
bilo veliko majhnih otrok. Četrt ure smo počakali, nato pa smo odšli v dvorano, ki se je
imenovala Veliki oder. V njej so bili zelo zanimivi sedeži – bili so različnih barv, na enem pa
so lahko sedele kar tri osebe. Predstava se je
končno začela. Sprva nisem vedela, kje se dogaja, a sem kmalu ugotovila. Ko sta šla Emil in
njegova mami na železniško postajo, sem videla skrivnostnega moškega. Opazila sem, da
je nekemu gospodu vzel denarnico. Vedela
sem, da je tat in da bo z njim še veliko dela.
Meni najljubši junak pa je bil Emil, saj ga ni
bilo nič strah, ko ni vedel, kje je, in ko je lovil
tatu. Najboljše so igrali, ko so v počasnem posnetku lovili in metali žogo. Zelo zanimivo je
bilo videti, kako je žoga potovala. Všeč mi je
bil tudi Petzold, ki bi se vseskozi pretepal.
Najbolj me je navdušilo, da je Emil dobil
1000 mark. Predstavo bi ocenila s 4, ker se mi
je včasih zdela malo dolgočasna. Bolje bi bilo,
če ne bi toliko peli.
Katarina Korbar, 6. a
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Zimovanje popotnikov in popotnic
V petek, 27. februarja, zjutraj
se je klan VI. dimenzije z javnim prevozom odpeljal na zimovanje. Nastanili smo se v
dveh kočah, nekje v pobočju
nad Bodovljami v Poljanski
dolini. Na našem zimovanju
smo debatirali o svetem gralu,
odnosu do evharistije ter o
strpnosti. Ker nismo mogli
biti samo pri miru, smo na fotoorientaciji spoznali Bodovlje in naslednji dan igrali roverčka
na
škofjeloški
obvoznici, ki seveda še ni bila
odprta za promet. Med prostim časom pa smo kartali. Po
skupinah smo pripravili specialitete in kasneje vsi skupaj
uredili in prenovili okolico
koč. Na zabavnem večeru smo
obujali spomine na volčje zabavne večere ter med bdenjem
razmišljali o zgledu in spoštovanju. Zimovanje
smo zaključili v nedeljo s sveto mašo in polni
lepih spominov odšli domov.
Zagreti volk

PO PREŠERNOVIH POTEH
Na enega redkih sončnih dni smo se z avtobusom odpeljali na Gorenjsko. Z mojo skupino
smo si najprej v Žirovnici ogledali spominsko
hišo Matije Čopa in film, ki je predstavil okoliške kraje in znane ljudi ter seveda Čopa in Prešerna. Rojstno hišo Matije Čopa so želeli obnoviti, a se je med obnovo podrla, zato so zgradili
novo – ostal je le en originalen prostor.
Nato smo se odpeljali v Prešernovo rojstno
vas. Sredi Vrbe stoji lipa, okoli nje pa je razporejenih toliko velikih kamnov, kolikor je bilo
tisti čas v vasi domačij – vsak gospodar je imel
svojega. Okoli te lipe so sedeli ter razpravljali
in se dogovarjali o skupnih stvareh.
Po ogledu prostorne Prešernove rojstne hiše
smo si ogledali še doprsni kip Franceta Prešerna, ki stoji na začetku vasi. Zelo zanimivo se
mi je zdelo, da je bilo na njem besedilo zapisano tudi v pisavi za slepe.
Nadaljevali smo v Prešernovem mestu –
Kranju, kjer smo si pred Prešernovim gledališčem ogledali največji kip pesnika. Ob njem
smo se tudi slikali. Sprehodili smo se še skozi
muzej, ki je nekoč bil Prešernovo bivališče in
njegova pisarna. Bilo je zanimivo.
Veliko sem se naučil o velikem pesniku in še
kasneje sem razmišljal o Prešernu in Matiji
Čopu. Ni mi jasno, kako se je Čop lahko naučil
toliko jezikov – aktivno jih je govoril kar dvanajst, razumel pa jih je celo devetnajst.
Maks Sršen, 8. c
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Zimovanje izvidnikov in
vodnic v Vnanjih Goricah
Na zimovanju smo se imeli zelo dobro. Igre so
bile odlične in zanimive tema pa tudi. Vreme
zadnji dan se je sicer malo pokvarilo, vendar je
še vseeno bilo zelo dobro. Orientacija je bila
zabavna, čeprav smo prišli zadnji. Kateheze so
bile zanimive, ampak je boljše, če se pogovarjamo vsi skupaj. Tema katehez pa je bila tudi
odlična. Povprečno je bilo zimovanje super.
Železni volk
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Planincem vrnili 30 kilometrov poti

Na občnem zboru planinskega društva Komenda, ki mu predseduje Zoran Sodnik so
pregledali delo v minulem letu. Za načelnika
markacistov Marka Jurkoviča je bila minulo
leto najzahtevnejša naloga ponovna usposobitev zaradi žleda zaprtih planinskih poti. Dela
so lani potekala vse do mesca maja in poti so
spet vrnili planincem.
Sicer pa so pozimi največ delali v mansardi
doma na Stenci, kjer je vodja Marko Pogačar.
Praktične akcije skupaj z najemnikom doma
pa so bile: asfaltna preplastitev dvorišča, ureditev varnejših igral za otroke, manjše prebivališče za domače živali, društvena omarica z
dnevniki in žigom pri vhodu v dom... Posebno
zanimive so tudi akcije sekcije Škrjančki s
priljubljeno skupino Bosonogih, ki jo vodi
France Drolec, in njihovo tekmovanje, kdo
bo večkrat med letom prišel na Šenturško goro.
»Posebna pohvala pa velja Šolski sekciji, ki
ima na svojih izletih vedno polno otrok skupaj
s starši. Da je v sekciji vedno živahno, skrbijo
Peter Zmrzlikar, Jožica Uršič in Romana

ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA
Spomin na prvenstvo na Portugalskem pred
dvema letoma še ni zbledel, ko je pred nami že
novo, tokrat v Turčiji. Z jesensko zmago na
Državne šolskem tekmovanju v orientacijskem
teku so si učenci OŠ Komenda Moste Žan
Ravnikar, Matic Blaž in Matjaž Kavčič in
učenke OŠ Vodice Mihala Korelc, Klara Jamšek in Patricija Primožič, vsi člani Orientacijskega kluba Komenda, pritekli vstopnico za
nastop na Svetovnem šolskem tekmovanju.
Tekmovanja, ki je pod okriljem Mednarodne
šolske športne zveze (ISF), se bodo kot članice
selekcijske ekipe Slovenije udeležile tudi Zala
Zavrl, Monika Ravnikar in Marjeta Lipužič.
Čeprav je bil z uvrstitvijo na tekmovanje dosežen velik cilj,se je resnično delo za navedene posameznike in njihove starše takrat šele začelo.
Poleg vsakodnevnih treningov, namenjenih predvsem fizični pripravi, so se mladi športniki približno enkrat mesečno udeležili trening kampov v

Ravnikar. Organizirajo tudi vsakoletni
šolski tabor in skrbno izbrane izlete za
najmlajše,« je povedal Zoran Sodnik in
se zahvalil še Matjažu Drolcu in
Martini Barle, za
skrb, da je na spletni
strani planincev vedno polno informacij
o delu v društva.
Na občnem zboru
je predsednik Zoran
Sodnik podelil tudi
priznanja Planinske zveze Slovenije. Bronasti častni znak so

dobili Milan Šinkovec, Marjan Marn, Romana Ravnikar in Majda Drolec; srebrni
častni znak Joži Uršič in Peter Zmrzlikar;
zlati znak pa sta prejela Nuša Fujan za kulturni program in Jože Dodig za sodelovanje
z društvom. - A. Ž.

Pridružite se nam v Stenci
Člani ŠPO Komenda, navdušenci nad plezanjem in ljubitelji športnega druženja, smo se
v začetku meseca marca odpravili na naš prvi
skupni izlet; tokrat v Plezalni center Ljubljana. Ogledali smo si celotni Center in se preizkusili tako v balvanskem kot tudi v višinskem
plezanju. Preplezali smo kar nekaj smeri, se
ves čas med seboj spodbujali in si pomagali
pri reševanju plezalnih izzivov. Glede na to,
da smo se izredno zabavali, bomo takšen ali
podoben izlet kmalu ponovili. Vedno toplejše
vreme, nam bo na naše veselje vsekakor
omogočilo, da skupaj čim prej obiščemo tudi
kako plezališče v naravi.
Ponovno vabimo vse, ki vas športno
plezanje zanima, da se nam pridružite na
naši stenci v Planinskem domu v Komendi
in nas razveselite z vašo prisotnostjo tudi
na naših skupnih izletih.
Lep plezalski pozdrav - ŠPO Komenda

Napetost pred odhodom
različnih delih Slovenije, kjer so se osredotočili na
piljenje orientacijske tehnike. Športno formo smo
večkrat preverili na tekmovanjih z močno konkurenco v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem.
Ravno v teh dneh poteka največje pomladno
tekmovanje v tem delu Evrope, Lipica open, ki je
letos privabilo 1200 udeležencev ne samo iz stare
celine, ampak tudi iz ostalih kontinentov. Športniki od mladinskih do veteranskih kategorij se merijo v petih tekmovalnih dneh. Mladinci Orientacijskega kluba Komenda so s prvim dnem
opravili odlično in najboljši zasedli mesta tik pod
vrhom: na 6. mestu je med dekleti do 14 let končala Ana Pia Pogačar, 7. je bila Zala Zavrl. V kategoriji do 18 let je 5. mesto osvojila Monika
Ravnikar, 10. Marjeta Lipužič. Med fanti do 16
let sta po pričakovanjih dobro odtekla 6.- uvršečni
Žan Ravnikar in Matic Blaž na 13. mestu. Le
upamo lahko, da bo tudi nadaljevanje tega tekmovanja tako uspešno za komendske predstavnike.

Tekmovanje v Turčiji je precejšen finančni zalogaj, zato so se mladinci poleg treninga skupaj s
starši zelo resno lotili tudi zbiranja finančnih
sredstev. Organizirali so več tekem Zimske lige,
katerih prihodke bodo porabili za pot na prvenstvo. Seveda pa kljub velikemu trudu zbran znesek
ne bi bil dovolj, če zraven ne bi primaknili sponzorji in donatorji. Na prvem mestu je gotovo Občina Komenda, zahvala pa gre še družbam Petrol,
MKL Systems, KZPS, Spletkonus, Novak M, HP
Commerce, G3 Spirits, Biotera, Gojdina Miroslav
s.p., PC Komenda, Vendo Pušnik in Jacobs centru.
Tudi Konjeniškemu klubu Komenda in nenazadnje ravnateljici OŠ Komenda Moste Miri Rek, ki
podpira tovrstne dejavnosti učencev.
Do tekmovanja nas loči dober mesec, v katerem bomo opravili še zadnje priprave. Potem
pa, hm, potem se udobno namestimo v letalski
sedež in dogodivščinam naproti!
Mentorja Nejc Zorman in Blaž Kölner
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Laura Unuk prejela Bloudkovo plaketo
Laura Unuk je v sredo, 11. februarja 2015, v
Cankarjevem domu prejela Bloudkovo plaketo za
športni dosežek v preteklem letu; osvojitev naslova svetovne prvakinje med dekleti do 16 let.

Zmagovalci 2. turnirja najmlajših 2015

do 10 let); Laura Unuk (skupina deklet do 16
let); Jan Šubelj (skupina dečkov do 12 let).
Drugo mesto sta osvojila: Teja Vidic (skupina
deklet do 18 let); Janez Paternoster (skupina
dečkov do 10 let). Tretje mesto sta osvojila:
Katarina Mazzini (skupina deklic do12 let);
Maj Markošek (skupina dečkov do 14 let).
Poleg tega smo osvojili še štiri mesta med
prvih deset: Klara Vidmar, 5. Mesto (skupina
deklic do 14 let); Jan Marn, 5. mesto (skupina
dečkov do 12 let); Filip Trplan, 6. Mesto (skupina dečkov do 12 let); Gregor Žunič, 10. mesto
(skupina fantov do 16 let).
16. POSAMIČNO DRŽAVNO ŠAHOVSKO PRVENSTVO MLADIH V POSPEŠENEM ŠAHU DO 8, 10, 12, 14, 16 IN 18
LET ZA LETO 2015 - Tekmovanje je bilo na
Bledu 28. februarja 2015. V dvanajstih skupinah deklic in dečkov ter deklet in fantov, je v
konkurenci 252 igralk in igralcev nastopilo 25

DP mladih v počasnem šahu 2015, deklice do
12 let

DP mladih v počasnem šahu 2015, prejemniki
pokalov ŠK Komenda

DP mladih v počasnem šahu 2015, dečki do
10 let
DP mladih v počasnem šahu 2015, zmagovalci ŠK Komenda
DP mladih v počasnem šahu 2015, dekleta do
16 let

DP mladih v počasnem šahu 2015, dečki do
12 let

DP mladih v počasnem šahu 2015, dekleta do
18 let

DP mladih v počasnem šahu 2015, dečki do
14 let
22. POSAMIČNO DRŽAVNO ŠAHOVSKO PRVENSTVO MLADIH V NORMALNEM ŠAHU DO 8, 10, 12, 14, 16 IN 18
LET ZA LETO 2015 - Tekmovanje je bilo na
Bledu od 21. do 27. februarja 2015. V dvanajstih
skupinah deklic in dečkov ter deklet in fantov, je
v konkurenci 235 igralk in igralcev nastopilo 25
naših mladih igralcev, kar predstavlja cca 11 %
nastopajočih. Osvojili smo štiri prva mesta,
kar predstavlja cca 33 %. Poleg tega smo osvojili dve drugi mesti in dve tretji. Skupaj smo
osvojili cca 22 % uvrstitev med prva tri. Devet klubov ima državnega prvaka, 18 klubov
ima igralko ali igralca uvrščenega med prve tri.
Smo najbolj uspešni klub na tem prvenstvu.
V posameznih skupinah smo osvojili - Prva mesta so osvojili: Nikolina Mičić (skupina
deklic do 8 let); Vesna Mihelič (skupina deklic
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DP mladih v počasnem šahu, deklice do 8 let

DP mladih v počasnem šahu 2015, deklice do
10 let

DP mladih v pospešenem šahu 2015, prejemniki pokalov ŠK Komenda
naših mladih igralcev, kar predstavlja cca 10 %
nastopajočih. Osvojili smo dve prvi mesti, kar
je cca 17 %. Poleg tega smo osvojili eno drugo
mesto in tri tretja mesta. Skupaj smo osvojili
cca 17 % uvrstitev med prva tri. Osem klubov
ima državnega prvaka, 18 klubov ima igralko
ali igralca uvrščenega med prve tri. Smo najbolj uspešni klub na tem prvenstvu.
Prvo mesto sta osvojili: Vesna Mihelič
(skupina deklic do 10 let); Laura Unuk
(skupina deklet do 16 let). Drugo mesto je
osvojila: Nikolina Mičić (skupina deklic do 8
let). Tretje mesto so osvojili: Jan Šubelj
(skupina dečkov do 12 let); Maj Markošek
(skupina dečkov do 14 let); Sebastijan Markoja (skupina dečkov do 18 let). Poleg tega
smo osvojili še štiri mesta med prvih deset:
Elma Halilović,7. mesto (skupina deklic do 10
let); Klara Vidmar, 9. mesto (skupina deklic do
14 let); Janez Paternoster, 10. mesto (skupina
dečkov do 10 let); Gregor Žunič, 8. mesto

Aplenca

ŠAH, ŠPORT

(skupina fantov do 16 let); Domen Založnik, 8.
mesto (skupina fantov do 18 let).
CVET MEDITERANA na Reki od 1. do
7. 3. 2015. Mednarodni velemojtrski turnir
žensk. Osvojili smo 6. mesto Laura Unuk, 8.
mesto Caterina Leonardi.
5. TURNIR LIGE MLADIH 2014/2015 v
Ljubljani 13. 2. 2015. Osvojili smo 6. mesto
Janez Paternoster, 9. mesto Jan Šubelj, 10.
mesto Katarina Mazzini, 14. mesto Vesna Mihelič, 17. mesto Filip Trplan, 30. mesto Nik
Šubelj, 34. mesto Elma Halilović, 36. mesto
Nikolina Mičić, 37. mesto Tinka Ferenc.
6. TURNIR MLADIH 2014/2015 v Ljubljani 20. 2. 2015. Osvojili smo 6. mesto Katarina Mazzini, 7. mesto Vesna Mihelič, 12. mesto Jan Marn, 18. mesto Filip Trplan, 20. mesto
Matej Mlakar, 21. mesto Klara Vidmar, 22.
mesto Gal Založnik, 34. mesto Ana Pibernik,
38. mesto Elma Halilović, 39. mesto Simon
Premk, 45. mesto Tilen Pibernik.
2. TURNIR NAJMLAJŠIH 2015 v Ljubljani 17. 2. 2015. Osvojili smo 1. mesto Janez
Paternoster, 6. mesto Vesna Mihelič, 15. mesto Maj Koderman, 25. mesto Pavel Đokić,
27. mesto Tinka Ferenc, 33. mesto Gašper
Klemenčič, 36. mesto Jure Žličar, 38. mesto
Elma Halilovič, 49. mesto David Paternoster.
6. MEMORIAL CARMEN OREL IN
OSKARJA OREL v Škofji Loki 14. 2. 2015.
Osvojili smo 2. mesto Caterina Leonardi, 13.
mesto Katarina Mazzini.
KLUBSKI TURNIR MLADIH 2015v
Komendi 6. 3. 2015. Osvojili smo 1. mesto
Gal Založnik, 2. mesto Ana Pibernik, 4. mesto
Nik Šubelj, 5. mesto Jure Žličar, 6. mesto Pavel
Đokić, 7. mesto Gabrijel Petkovšek, 8. mesto
Rok Ojsteršek, 9. mesto Dular Adrijan Van, 10.
mesto Miha Gmajnar, 11. mesto Sven Učakar.
MLADINSKI TURNIR ŠK LJUBLJANAN – ARENA GLADIATOR v Ljubljani 7.
3. 2015. Osvojili smo 4. mesto Matej Mlakar,
19. mesto Pavel Đokić, 20. mesto Nikolina
Mićić.
Člani uspešno nastopajo v Ljubljanski
ligi.
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NOGOMETNI KLUB KOMENDA

Povabljeni na tekme v Komendi
V 3. Slovenski nogometni ligi je bila v spomladanskem delu prva tekma NK Komenda v
Komendi 21. marca, ob 15. uri. Pomerila sta
se NK KOMENDA : NK BLED HIRTER.
Aprila pa bodo na igrišču v Komendi naslednje tekme:

4. 4. 2015 - sobota ob 16.30 NK KOMENDA
: NK ZARICA KRANJ
18. 4. 2015 - sobota ob 17,00 NK KOMENDA
: NK RUDAR TRBOVLJE
29. 4. 2015 - sreda ob 17.00 NK KOMENDA
: NK KALCER RADOMLJE B

Finale Debitel odbojkarske lige 2014/2015
13. sezona rekreativne odbojkarske lige v Komendi je tik pred svojim vrhuncem. Na finalu,
ki bo 11. aprila v ŠD Komenda se bo najboljših osem ekip rednega dela pomerilo za naslov
prvaka letošnje lige.
V letošnji ligi je sodelovalo 20 ekip iz Komende in njene širše okolice. Na tekmah rednega dela se je tako pomerilo
255 igralcev in igralk, ki so skupaj odigrali kar 190 tekem. Naslov prvaka bo
na finalu skušala obraniti ekipa Klimatizacija Klemenčič, a ji bodo to
skušali preprečiti ekipe Isto Dobr, NLB
Vita, SRC Infonet, Teleport, Debitel,
IVECO in boljša od ekip Gorje in ŠD
Preserje Junior (odločitev je padla v
zadnjem krogu rednega dela).
Za več informacij o ligi, vas vabimo,
da obiščete spletno stran društva: www.
drustvo-dps.si, kjer že sprejemamo

prijave za:
13. ŽENSKI turnir za pokal Komende v odbojki;
2. Komenški PENTATLON (košarka, nogomet, odbojka, namizni tenis in dodgeball);
Boštjan Poglajen, predsednik DPŠ

Prvo judo tekmovanje v Kamniku
V nedeljo, 8. marca 2015, je bilo prvič judo
tekmovanje v Kamniku. Tekmovali so otroci
vse od 4. do 13. leta. Sodelovalo je skoraj 100
otrok iz domačega in kamniškega kluba, ŠŠD
IGRA, JK Sokol in JK Zmajčki. Glavna organizatorja tekmovanja sta bila Judo klub Kamnik
in Društvo borilnih veščin Komenda (DBV).

DP mladih v pospešenem šahu 2015, zmagovalki ŠK Komenda

Tekmovanje je bilo razdeljeno v 6 celot po uro
in pol; po razredih tako, da je bilo v vsaki skupini največ 25 otrok, kar je pomenilo, da v
manjši dvorani nikoli ni bilo gneče. Vsaka
skupina je imela uradno tehtanje in vodeno
ogrevanje ter športne igre. Med tekmo so starši
za svoje malčke navijali na robu tatamija in jih
tako spodbudili k še večji borbenosti. Sledila je
podelitev medalj in praktičnih nagrad za vsako
skupino posebej. Judoisti iz DBV Komenda so
dosegali odlične rezultate. Tekmovanje je
odlično uspelo, kar kaže, da se judo tudi v kamniški in komendski občini dobro razvija.
Posebna zahvala velja donatorjem, ki so z
darili poskrbeli, da bo prav vsem otrokom
ostalo tekmovanje v najlepšem spominu. Donatorji so bili Waboba, Zavarovalnica Triglav,
Eta Kamnik, Nektar natura, RT-TRI, Zanaja
d.o.o., Perutnina Ptuj.
Boštjan Veinhandl

Naši upokojenci v smučarskih tekih

Klubski turnir mladih 2015, zmagovalci

Na prvenstvu Pokrajinske zveze DU Gorenjske
v veleslalomu in smučarskih tekih na smučišču
Senožeti pri Bohinjski Bistrici 10. februarja so
naši udeleženci dosegli dostojne rezultate. V
veleslalomu je Franc Strehovec z Gore zasedel
4. mesto. Katja Tabernik iz Podboršta je bila
10., Jože Kern z Gmajnice pa si je prismučal
13. mesto.

Smučarski tek je zastopala samo Katja Tabernik in stopila na 5. mesto. Naša udeležba je
bila letos skromna, zato pa si udeleženci zaslužijo toliko večjo pohvalo. Že zdaj za naslednje
leto pozivam k številčnejši udeležbi in pogumni odločitvi.
Vsem letošnjim smučarjem pa iskrene čestitke!
Tone Ogorevc
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Februar - kratek mesec

Po podatkih Policijske postaje Kamnik je bilo v februarju izvršenih tako
malo kaznivih dejanj, da bomo kmalu veljali za zgledno občino.
Povsem nedolžni pa le nismo. Tako sta se 27. 2. v Mostah zgodila dva
vloma v stanovanjski hiši. Lastnike je zamenjala določena vsota gotovine in nekaj zlatnine.

TATVINE
10. 2. je bila na Gmajnici ukradena bančna kartica. Upam, da ni bilo
zraven bančne številke; 16. 2. pa je nekomu zmanjkalo vodovodnega
materiala, ki si ga je sposodil kar v Suhadolah.

PROMETNE NESREČE
Prekratka varnostna razdalja je bila vzrok za prometno nesrečo 23. 2. ob
19.08 na cesti Moste-Mengeš pri odcepu za Drnovo. Dva udeleženca sta
dobila lahke telesne poškodbe; pločevina pa je bila verjetno teže prizadeta.
Bliža se čas, ko bo treba preobuti naše jeklene konjičke in jim nadeti
letnemu času primerno obutev. Pa ne hitimo preveč, zima nas še vedno
lahko preseneti.
Varno zajadrajte v prijetne pomladne dni.
Tone Ogorevc

Odšli
so…
Marija Cviren, Križ 39, stara 87 let

ZAHVALA
V 88. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama, babica, prababica, teta

MARIJA CVIREN
rojena Žebaljec
iz Križa
Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečeno
sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darove za svete maše.
Hvala gospodu župniku Zdravku Žagarju za lep poslovilni obred.
Iskrena hvala tudi nosačem, pevcem, praporščakom, pogrebni službi
Jerič in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni!
Križ, februar 2015

Jožefa Maletič, Križ 74A, stara 85 let
Zaman je bil tvoj boj, vsi dnevi
upanja trpljenja, bolezen bila
je močnejša od življenja. V
mislih, spominih ostajaš z nami ljubljena mama.
Z žalostjo v srcu sporočamo, da se je v
86. letu od nas za vedno poslovila ljubljena mama, nona, pranona, tašča,
sestra in teta

ZAHVALA
Prekmalu nas je zapustila draga žena,
mama, babica, tašča, sestra in teta

JOŽICA MALETIČ
MARTA BORIN

s Križa pri Komendi

iz Most
(13. 2. 1948 – 9. 2. 2015)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki so nam izrazili besede sočutja in tolažbe ter nam v težkih
trenutkih stali ob strani. Najlepša hvala za cvetje in sveče. Hvala g.
župniku Demšarju za opravljen cerkveni obred, pevcem za sočutno
zapete pesmi ter trobentaču za zaigrano Tišino. Posebno se iz srca
zahvaljujemo njenemu osebnemu zdravniku dr. Igorju Ivanetiču za
dolgoletno zdravljenje in nesebično pomoč v njeni bolezni, hvala
tudi sestri Nataši in Ireni, patronažni službi in vsem iz reševalne
ekipe ZD Kamnik. Hvala vsem, ki ste jo med njeno boleznijo obiskovali in ji lepšali dneve in ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Ljubljena mama počivaj v miru, neizmerno bomo pogrešali tvoje
zlato srce, dobroto in pridne roke.
V globoki žalosti vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo vseh sorodnikom, sosedom, prijateljem,
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče
in ker ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Zahvala tudi župniku Zdravku Žagarju in trobentaču ter gospodu
Jeriču.
Hvala tudi dr. Logarju in osebju ZD Kamnika za hitro pomoč ter
zdravstvenem osebju UKC Ljubljana.
Vsi njeni
Moste, februar 2015

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: Katja Tabernik, Bojan Škof, Danica Zmrzlikar, Marija Špehonja, Grega Krmavnar, Andraž Lozinšek, Marko Dobnikar. Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic,
Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 2100 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 24, številka 4 bo izšla (predvidoma) 30. aprila 2015. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 9.
aprila 2015. 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

Aplenca
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VABLJENI!
ČEBELA IN OSAT
Marec 2015

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2015 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 – Šesto leto se uči citre pri
učitelju Tomažu Plahutniku. Leta
2012 se je udeležila Tekmovanja mladih glasbenikov Slovenije v Brežicah.
Leta 2013 in 2014 je na Mednarodnem
tekmovanju in festivalu glasbenikov
solistov prejela zlato priznanje. Letos
se je po državnem tekmovanju v marcu preizkusila tudi na mednarodnem
tekmovanju v Münchnu, kjer je žirijo
očarala s svojim izredno muzikalnim
igranjem. Njen dosežek so žiranti nagradili tako, da so jo povabili na delavnico za mlade citrarje, ki bo 27. in
28. marca v Münchnu. Evi Poglajen ČEBELA za marec 2015
Čebela za marec 2015.
OSAT – Saj poznamo tisto
literarno misel Joj, kam bi
del iz zgodbe Ni vse zlato
kar se sveti. Ogorčeno se
nam namreč je oglasil zaradi nenadnega odlagališča
oziroma kupov, ki so zrasli
ob cesti proti Tunjicam
(pri Piskrčkih). Ko smo si
ogledali prizorišče, smo se
OSAT za marec 2015
strinjali, da ne sodijo tja
kot nekakšna nova ureditev, za katero pa se niti ne ve, kaj bo nastalo iz nje.

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

Opravičilo
Tiskarski škrat je v februarski Aplenci pri podeljevanju priznanj na
občnem zboru PGD Križ zamenjal priznanja za dolgoletno delo.
Zato objavljamo popravek. Priznanja za dolgoletno delo so podelili
- za 20 let: Janezu Pogačarju ml.; za 30 let - Mojci Krovinović, Tomažu Koscu, Miranu Cebku; Za napako se opravičujemo.
Uredništvo

29

Aplenca

NAPOVEDNIK

Glasilo občine Komenda 3/2015

dogajanj marca in aprila 2015
KONJENIŠKI KLUB KOMENDA
SEJEM - Tradicionalni Kmetijsko obrtni sejem bodo v Komendi
že dvajsetič odprli danes, 27. marca, opoldne. Sejem z bogato
ponudbo številnih razstavljavcev bo odprt do nedelje, 29. marca.
GASILSKA ZVEZA KOMENDA
OBČNI ZBOR - Izvoljeni delegati na občnih zborih gasilskih društev Komenda, Križ in Moste se bodo na občnem zboru GZ Komenda sestali in pregledali delo drevi, v petek, 27. marca, ob 18.
uri v dvorani gasilskega doma v Komendi.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
Pohodi POHODNIŠKE SEKCIJE - 11. aprila: Kamnik-Stari
grad-Maistrov pohod. Odhod izpred trgovine s sadjem v Mostah
ob 7.30. - 18. aprila: Suhadole-Mlinčki, meddruštveno srečanje sosednih DU. Odhod izpred cerkve v Suhadolah ob 8.30. - 25.
aprila: Koželjeva pot v Kamniško Bistrico. Zbirališče ob 8.30 pri
trgovini s sadjem v Mostah.
IZLETNIŠKA SEKCIJA - Za izlet na Poljsko je še nekaj prostorih
mest.
SEKCIJA V PROSTOMETU - Nova sekcija v društvu upokojencev ima treninge vsak torek od 15. do 18. ure na odru Kulturnega
doma, ob lepem vremenu pa na parkirišču za Kulturnim domom.
Sekcijo vodi Filip Železnik, telefon 031 398 658. Lepo povabljeni.
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
TRŽNICA - Na Koželjevi domačiji v soboto, 4. in 18. aprila med
8.00 in 12.00.
ČEMAŽEVA DELAVNICA in predavanje Vere Pirc v petek, 10.
aprila, ob 15. uri na Koželjevi domačiji.
MENJAVA SEMEN NA TRŽNICI - Na Tržnici na Koželjevi domačiji bo v soboto, 18. aprila od 9. ure naprej Menjava domačih
semen in njihova sledljivost. Na tržnico prinesite domača semena za
menjavo, zaželena je sledljivost, dobrodošli so vaši nasveti, kako ste
pridelovali kvalitetno seme, kako vzgajate rastline. Morda, kakšne
težave imate pri vzgoji rastlin. Menjavo in posvete bo vodila Vera
Pirc.
PREDAVANJE Vere Pirc na Koželjevi domačiji: Harmonija
zdravja tudi s pomočjo zelišč, dišavnic in začimbnic v petek, 17.
aprila, ob 17.30.
ČISTILNA AKCIJA 2015
po celi občini Komenda, 18. aprila med 8.00 in 12.00. Podrobne
podatke o lokacijah zbirnih mest bomo še posredovali.
EKSKURZIJA v Makedonijo - Odhod v četrtek, 23. aprila, popoldan, povratek v ponedeljek, 27. aprila.
PREDSTAVITEV občine Komenda na razstavi v Arboretumu
Volčji potok v sredo, 29. aprila.
OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE
ŠOLSKA VESELICA - Organizira jo Šolski sklad OŠ Komenda
Moste v soboto, 11. aprila od 8.15 do 13.30 pred šolo v Mostah.
Na programu bo Šport, Glasba in Varnost, sodelovali pa bodo tudi
Gasilci in Policisti.
DEBITEL ODBOJKARTSKA LIGA 2014-15
FINALE bo v soboto, 11. aprila, v Športni dvorani Komenda. Za
naslov prvaka se bo merilo osem najboljših ekip rednega dela lige.
NOGOMETNI KLUB KOMENDA
TEKME V KOMENDI - V 3. Slovenski nogometni ligi bodo tekme moštva NK Komenda na domačem igrišču v Komendi: 4. 4.
2015 - sobota, ob 16.30 NK KOMENDA : NK ZARICA KRANJ;
18. 4. 2015 - sobota, ob 17,00 NK KOMENDA : NK RUDAR TRBOVLJE; 29. 4. 2015 - sreda,ob 17.00 NK KOMENDA : NK
KALCER RADOMLJE B.
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Z Ognjenimi v športni dvorani

Bilo je res kot so napovedali - prijetno presenečenje. Pripravili so ga člani
ansambla Ognjeni, poznani
tudi po tem, da je vodja
ansambla »domače gore
list«, iz Žej v občini Komenda. Pripravili so lep
večer 27. februarja ob izidu njihove prve zgoščenke.
Povabili so številne poznane prijateljske glasbene skupine in kar je tudi
pomembno: Napolnili so Športno dvorano v Komendi. Ognjeni. Srečno
in ustvarjalno še naprej po glasbeni poti.
- A. Ž.

Aplenca

V Arboretumu so že pripravljeni na novo
sezono. V steklenjaku so uredili razstavo
kaktusov in orhidej. Dinozavri so doživeli barvno preobrazbo in novo postavitev v parku. Prenovljene sanitarije imajo
tudi urejeno stranišče tudi za invalide. Projektiva Arboretum vam do
konca marca 2015 nudi 50 % popust pri izdelavi zasaditvenega načrta,
če naročite izvedbo pri Arboretumu Volčji Potok.
Nagrade:
1. nagrada - 2 sezonski karti za obisk parka v Arboretumu
2. nagrada - 1 družinska karta za obisk parka v Arboretumu
3. nagrada - 2 krat 1 karta za obisk parka v Arboretumu
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 9. aprila 2015. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov
in Nagradna križanka.
NAGRAJENCI Nagradne križanke Terme Snovik - Kamnik, d.o.o.
Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju, Telefon: 01 83 44 104, GSM: 051 313 966
Modra številka: 08 08 123, www.terme-snovik.si v Aplenci - Glasilu
občine Komenda , številka 2/2015
1. nagrada - celodnevno kopanje za dve osebi s kosilom - MARIJA
ŠPENKO, Zajčeva 6, 1218 KOMENDA
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2. nagrada - celodnevna savna za dve osebi - IVANA GAŠPERLIN,
URHOVA 8, 1218 KOMENDA
3. nagrada - celodnevna vstopnica za dve osebi - VINKO PLEVEL,
Križ 27, 1218 KOMENDA
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta uveljavljajo po dogovoru (telefon 051 313 966) v prostorih Terme Snovik- Kamnik, d.o.o., Snovik7, 1219 Laze v Tuhinju.

Aplenca se smeje
Trije gorenjski
1.
»Kako Gorenjec dela samomor?«
»????«
»Gre k sosedu in odpre plin…«
2.
Janez pride na obisk k Jožetu in se čudi:
»Zakaj pa odstranjuješ tapete? Saj si jih pravkar zamenjal!?«
»Preselil se bom!«
3.
Policijska kontrola v Bohinju. Policist ustavi Franceljna:
»Ali veste, kaj ste storili narobe?«
»Vem, prepozno sem vas opazil!«
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