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Bilo je, kot da ni manjkal noben delček bogatega mozaika praznične 
prireditve. Slišati pa je bilo po tem, da velja za to zahvala družini Igorja 
Štebeta iz Žej. 
Če pomislim in premislim, nekatera 

dogajanja v pripravah nekaj dni prej na 
predvečer praznika, bi se brez pomi-
sleka strinjal s to ugotovitvijo - o Šte-
betovih.

Bil je to res lep večer, ki ga očitno že 
zaradi napovedi nekaj dni prej mnogi 
niso želeli zamuditi. Obetaven je bil 
avtor gledališke predstave Vinko Mö-
derndorfer, ki je bila tokrat prvič na 
odru. Skrivnostno nepozabnost, ki je 
vzbujala napolslišano  radovednost o 
slabovidni igralki, je imela Metka Pav-
šič. V predstavljanju avtorjevega teksta 
niti za trenutek ni dala slutiti, da je to 
njena premiera na odru in da njen mo-
nolog v dobri uri potrjuje več kot talent, 
voljo, več kot energetsko čutnost glo-
boke vsebine. In kako močna prispo-
doba vsebinskega videnja v predstavi je bila, da te uradni organi vsebin-
sko gledajo, vidijo, igralka pa jih ne. Ja, to sta bila avtor Möderndorfer 
in igralka Metka Pavšič.

MATERINSKI DAN V KOMENDI Rdeča vrtnica na praznični torti
Tako lepega prazničnega razpoloženja polna dvorana Kulturnega doma v Komendi, ko so v torek, 
24. marca, obeležili Materinski dan, že dolgo ne pomni. 
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A scenaristu predstave to ni bilo dovolj. Vključil je v večer poznano 
legendo - citrarja Tomaža Plahutnika. A še ni bilo dovolj. Vsebinski 

prostor je dal na odru še pevski skupini 
Kvatropirci s poznanimi pesmimi so-
sednjega melosa. In še… Vedelo se je 
le to, da pravzaprav drugega, ki bi to 
lahko tako vsebinsko prazniku in glo-
boko zložil v lepo prireditev predpra-
zničnega večera, bi skoraj težko našli 
poleg skupine Društva umetnih kultur-
nikov Kaj ti mar Komenda.

In nazadnje. Velika vaza. Polna vrtnic. 
Bila je na odru že ob nagovoru župana 
na začetku prireditve. Z odra se je na 
koncu z županom preselila na vhod  v 
dvorano, da je župan Stanislav Poglajen 
vsaki obiskovalki v dvorani ob izhodu  
izročil rdečo vrtnico, se ji zahvalil in ji 
čestital k prazniku naslednjega dne. 

Bila je to lepa in globoko pomenlji-
va rdeča vrtnica na praznični torti 
Materinskega dneva, ki je podčrtala 

vsebino avtorjevega večera: Ničesar ne obžalujem / Je ne  regrete rien in 
Edith Piaf . Nepozabno in čestitka vsem.

Andrej Žalar
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tekmi. Takrat je ekipa SRC Infonet premagala lanskoletne zmagovalce 
Klimatizacijo Klemenčič in jih z rezultatom 2:1 (31:29, 27:29 in 15:8) 
poslala v repasaž. 

Finale je bolje začel SRC Infonet, ki nasprotniku ni dopustil, da bi se 
razigrali in so tako prišli le do 20. točke. V drugem nizu je Klimatizaci-
ja Klemenčič nekoliko strnila svoje vrste in po dolgem boju (28:26) 
uspešno izenačila izid na 1:1. Na krilih tega preobrata, so igralci in 
igralke Klimatizacije Klemenčič zelo uspešno začeli 3. set in nasprotni-
ku ušli za več kot 5 točk. SCR Infonet ni in ni našel rešitve za razigrane 
Kamničane, ki jim je uspevalo praktično vse, saj so tretji niz zaključili 
kar s 15:4. Dragomerčani so morali tako športno čestitati svojim kamni-
škim nasprotnikom, ki so si tem priborili že drugi zaporedni naslov pr-
vaka rekreativne odbojkarske lige v Komendi.

Letošnje fi naleje poleg precejšnjega števila gledalcev v dvorani pre-
mierno spremljala tudi TV Komenda, tako da si prenos tekme lahko 
ogledate tudi na njihovem kanalu in na njihovi spletni strani. Naj fi nalu 
smo se zahvali glavnima sponzorjema lige, podjetju Debitel d.d. in 
podjetju Elektrotermotehnika Stanislav Vodlan  EL-TT d.o.o. in podeli-
li priznanja za najboljše posameznike letošnje lige: NAJ SODNIK je 
postal Dušanu Vrečar, NAJ IGRALEC je Miha Jamšek, NAJ IGRALKA 
pa Meta Grbec.

Vse rezultate tekem in informacij o ligi lahko najdete na spletni strani 
društva: www.drustvo-dps.si, kjer že sprejemamo prijave za 13. ŽEN-
SKI turnir za pokal Komende v odbojki in 2. Komendski PENTATLON 
(košarka, nogomet, odbojka, namizni tenis in dodgeball).

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. Najboljših osem ekip rednega dela tek-
movanja se je na fi nalu pomerilo med seboj za naslov prvaka:  NLB 
Vita, Isto Dobr, Teleport, Debitel, IVECO, SRC Infonet in ekipa Gorje.

Zaključek debitel odbojkarske lige 2014/2015
V soboto, 11. aprila, je bilo v športni dvorani v Komendi finale 13. sezone rekreativne odbojkarske 
lige v Komendi. 

Prva Klimatizacija Klemenčič

Finalni turnir je potekal po sistemu dvojne eliminacije (repasaž). Kot 
prvi sta se morali iz boja za naslov prvaka posloviti ekipi Debitel in 
Teleport. V repasažu sta bili najuspešnejši lanskoletni zmagovalni ekipi 
Klimatizacija Klemenčič, ki je ugnala ekipo Gorje z rezultatom 2:0, in 
ekipa Iveco, ki je po napetem boju z 2:1 izločila prvaka iz sezone 
2007/2008 in 2012/2013, ekipo Isto Dobr (iz Adergasa). Omenjeni ekipi 
sta se v polfi nalu tako pomerili z neporaženima ekipama NLB Vita in 
SRC Infonet.

Obe polfi nalni tekmi sta se končali po dveh nizih. Boj za prvo mesto 
pa sta si tako zagotovili Klimatizacija Klemenčič, ki je premagala NLB 
Vito, in ekipa SRC Infonet, ki je bila boljša od ekipe Iveco.

V tekmi za tretje mesto so se zmagovalci rednega dela ekipa NLB 
Vita pomerili z ekipo Iveco. Ekipi sta se srečali že v 2. krogu turnirja, ko 
je NLB Vita tesno zmagala z rezultatom 2:1 in s tem ekipo Iveco posla-
la v repasaž. Po napetem prvem nizu, ki se je končal z rezultatom 28:26 
v prid ekipe Iveco, je sledil nekoliko manj napet drugi niz, v katerem si 
je ekipa Iveco z rezultatom 25:16 priborila 3. mesto in se tako uspešno 
maščevala za poraz izpred nekaj ur.

Tudi v fi nalu sta se pomerili ekipi, ki sta se že srečali na predhodni 

Druga ekipa SRC Infonet

Razigranost in veselje je prevevalo med udeleženci praznika 
Vrtca Mehurčki v sredo, 22. aprila, na igrišču za vrtcem v Ko-
mendi. Letošnja rdeča nit dogajanja je bilo GIBANJE. Zato je 
bilo največ gibalnih dejavnosti. Vodili sojih vzgojitelji po pro-
gramu FIT4KID. Za športne igre oziroma spretnosti pa so skr-
beli animatorji z Jecom športa. Otroci in starši so se lahko pre-
izkusili tudi v foto orientaciji, veliko zabave pa je najmlajšim 
ponujal napihljiv grad. S plesom in domačo glasbo se je pred-
stavila folklorna skupina DU Komenda, ki se je prijazna odzva-
la povabilu. 

Zaposleni pa so še posebej zadovoljni dočakali odprtje shram-
be za igrače in igrala. To postavitev je omogočila z donacijo Lista 
TRN, predvsem pa so zanjo zaslužni Igor Štebe, Zoran Sodnik in 
Roman Kosirnik z njihovimi zaposlenimi.

Za malico so potem poskrbeli še kuharji, kar so prispevali do-
bavitelji s svojimi prispevki. Prostovoljni prispevki udeležencev 
so obogatili vrtčevski sklad, ki bo del sredstev že v kratkem na-
menil tudi nakupu igrač za igrišče, ki jih bodo sedaj lahko varno 
shranili v novi lopi za igrala. 

Mehurčkov dan
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Borili se bomo za enako oskrbo
Bil je živahen mesec - Hvala vsem nastopajočim na Materinskem dne-
vu - Rekorden sejem, ki ga je podčrtal tudi predsednik države - Izzivza 
komendske podjetnike - Varna pešpot - Vrtcu Mehurčki lesena stavba 
za orodje in opremo - Puške nismo vrgli na bližnjo njivo s koruzo - 
Verjamem v podžupana Igorja Štebeta - Povabljeni na prireditve

ANDREJ ŽALAR 

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

ŽUPANOVA BESEDA

Župan Stanislav Poglajen
z Občinsko upravo

in Občinskim svetom 

želimo lepo praznovanje 1. maja in čestitke 
ob srečanjih na prireditvah ob prazniku 

 Občine Komenda.

Lepo povabljeni tudi na slavnostno sejo Občinskega 
sveta občine Komenda v četrtek, 15. maja, ob 17. uri v 
Kulturnem domu v Komendi. Po seji bo uradno odprtje 
pešpoti pod Mrliškimi vežicami. Vabljeni!

Občankam in občanom 
Občine Komenda

Spoštovani gospod župan. 
Kako komentirate novico o 
nujni medicinski pomoči 
(NMP), ki je pravkar prišla 
kot strela z jasnega?
Ravno sedaj, ko pripravljam 
tale zapis, sem izvedel iz 
sredstev javnega obveščanja, 
da je Ministrstvo za zdravje 
posredovalo v enomesečno 

javno obravnavo Predlog pravilnika o službi nujne medicinske pomoči. 
Čeprav so nam uradniki Ministrstva za zdravje 19. 3. 2015 ob predaji 
11.599 podpisov peticije občank in občanov Občine Komenda in Ka-
mnik proti ukinitvi NUJNE MEDICINSKE POMOČI v Kamniku zago-
tovili, da Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči šele usklajujejo in 
pripravljajo. Takrat so povedali, da se bodo pred javno obravnavo še 
sestali tudi s predstavniki lokalnih skupnosti in zavodov, kjer se trenutno 
opravlja ta življenjsko potrebna služba, naj do sprememb ne bi prišlo. 
Potem pa danes to obvestilo. 

Sprašujemo se, zakaj naj bi bile Domžale bolj primerne za to službo? 
Morda zato, ker so bližje centru države. Vemo, da je skrajni čas za more-
bitno oživljanje 10 minut. Po tem nastopi smrt. Kako si pripravljavci 
predloga pravilnika predstavljajo to časovno omejitev za naše občanke in 
občane? Ali je minimalni prihranek z novo reorganizacijo zdravstva vre-
den več kot človeško življenje? In izgradnja desetin (10) novih urgentnih 
centrov tudi ne bo ravno poceni. Samo za dispečerska centra, ki ju name-
ravajo ustanoviti še letos, je v državnem proračunu zagotovljenih 4 mili-
jone €, za njihovo delovanje pa je predvidenih po 6 milijonov € na leto. 
Kaj vse bi se s tolikšnimi sredstvi lahko naredilo?!? Predvideno je, naj bi 
služba NMP po novi shemi v popolnosti pričela delovati z letom 2019. S 
predvideno novo shemo, trdim, našim občankam in občanom ne bo več 
nudena takšna oskrba, kot smo je bili vajeni doslej; in jo pričakujemo tudi 
v prihodnje. Za vsaj enako oskrbo se bomo zato borili še naprej. 

 
Kaj pa sicer, se strinjate, da je bil mesec med izidom Aplence marca 
in sedanjo aprilsko številko, kar precej živahen?
Ta mesec je bil res kar živahen. Tako z obveznostmi kot s prireditvami. 

Mislim, da je bil izredno lep in hkrati presenetljiv dogodek program 
v polni dvorani Kulturnega doma ob Materinskem dnevu.
Prireditev ob Materinskem dnevu je do zadnjega kotička napolnila našo 
Kulturno dvorano. Izjemni nastop igralke Metke Pavšič z monodramo je 
prav gotovo navdušil vse obiskovalke in obiskovalce. Moja velika HVA-
LA je namenjena vsem nastopajočim in vsem, ki so pomagali pri tej re-
snično izjemni kulturni prireditvi ob prazniku naših mam, žena, deklet. 

Zgodilo se je tudi, kot sva že marca ugotavljala. Vse poti so vodile 
na sejem v Komendo. »Podrti« so bili tokrat vsi rekordi dosedanjih 
dvajsetletnih sejmov: razstavni prostor, obisk, število razstavljav-
cev. Ste pričakovali, da si ga bo zadnji dan, v nedeljo, ogledal celo 
predsednik države Borut Pahor?
Vse kar je navedeno, resnično drži. Tudi to, da so poti, ki vodijo na se-
jemsko prireditev, v izredno slabem stanju. To sem omenil tudi ob odpr-
tju sejma. Za obisk predsednika države Boruta Pahorja sem bil sicer 
obveščen nekaj dni pred dogodkom, a me je obisk prijetno presenetil. S 
svojim obiskom je predsednik države prav gotovo izkazal veliko čast 

organizatorjem sejemskih prireditev in nenazadnje tudi občini.

Če rečeva še besedo dve o sejmih. Včasih se zazdi, da je za domačine 
sejem bolj moteč, kot pa da bi bil še večji izziv za domače dejavnosti, 
za predstavitev domače poslovne ponudbe in nenazadnje na primer 
vzporedno tudi za urejanje prostora in dejavnosti. Zanimivo, da so 
nekaj podobnega zaznali v sosednji občini Šenčur, ki se je odločila 
za splošno predstavitev na tem sejmu.
Za nekaj domačinov je sejemska prireditev prav gotovo moteča, a vsi z 
vsem zagotovo nismo in ne moremo biti zadovoljni. Tudi mene osebno 
moti še nekaj malenkosti, za katere sem prepričan in upam, da jih bomo 
s skupnimi močmi lahko uspešno rešili. Vesel sem bil ob spoznanju, da 
so se podjetniki, kmetje, izdelovalci domače obrti, občani, ... bližnje 
občine Šenčur uspeli zbrati in poenotiti ter se skupaj predstaviti širši 
javnosti na skupnem sejemskem prostoru. 

Je pa slišati, da se bodo na jesenskem sejmu letos vendarle predsta-
vili tudi komendski podjetniki in obrtniki?
Upam, da so tudi naši podjetniki in ostali ponudniki storitev zaznali to 
pobudo in da bi skupaj, enotno nastopali ter se predstavili na eni od na-
slednjih sejemskih prireditev v Komendi. Za predstavnike Občine Cer-
klje na Gorenjskem se je že slišal takšen glas.
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB 
KO ZB KOMENDA

DRAGI OBČANI!
OB PRAZNIKU DELA PRVEM MAJU 

VAM ŽELIMO VESELO PRAZNOVANJE,
PREKO LETA PA VELIKO DELOVNIH USPEHOV.

KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB KOMENDA

Medobčinsko društvo invalidov Kamnik, ki 
povezuje tudi invalide iz občine Komenda, je v 
soboto, 14. marca, v Kamniku na jubilejnem in 
hkrati delovnem srečanju, ko so ponovno potr-
dili štiriletni mandat dosedanjemu predsedniku 
Janezu Sedušaku, hkrati obeležili tudi 40-le-
tnico delovanja društva. 

Že častitljiv jubilej delovanja štirih desetletij 
je potrditev, da je društvo, ki povezuje invalide 
danes v dveh občinah, dobro opravljalo svoje 
delo. Prek 1100 delovnih invalidov je v obči-
nah Kamnik in Komenda in od tega jih je v 

Jubilej potrjuje dobro delo
občini Komenda precej prek 100. Za vse člane 
je društvo vsa leta skrbelo in delovalo v skrbi 
za spoštovanje človekovih pravic pri delu, na 
socialnem, družbenem, zdravstvenem podro-
čju… Delovni invalidi so si namreč vse pravice 
in dolžno spoštovanje potrdili in pridobili z 
delom in zato tudi imajo danes ime delovni 
invalidi prve, druge ali tretje kategorije. Ka-
mniško medobčinsko društvo je v vseh teh letih 
uspešno predstavljalo in tako tudi zagotavljalo 
spoštovanje družbe za svoje člane.

Uspešno in vztrajno, skrb in delo sta na sre-
čanju poudarila in se zahvalila zanj tudi oba 
župana, Marjan Šarec iz občine Kamnik in 
Stanislav Poglajen iz občine Komenda. Na 

Prvomajska budnica
V petek, 1. maja, bo običaj Prvomajske 
budnice tudi letos potrdilo Kulturno društvo 
Godba Komenda. Prvomajska koračnica se 
bo najprej oglasila v Komendi pred občino, 
na kar se bodo godbeniki oglašali po vseh 
krajih v občini. Približen časovni spored so 
nam sporočili in ga tudi objavljamo. 

6.00 – Komenda (pred občino); 6.15 – 
Potok (križišče); 6.20 – Breg (križišče pri 
ekološkem otoku); 6.30 – Nasovče; 6.50 – 
Klanec; 7.00 – Komendska Dobrava; 7.10 
– Podboršt (na križišču pred Lončarjevim 
muzejem); 7.25 – Mlaka (kapelica); 7.35 – 
Gmajnica (novi rondo); 7.45 – Gora (ob 
cesti, ki vodi proti Gorjanu); 7.55 – Žeje 
(kapelica); 8.30 – Moste (gasilski dom+bar 
Polonca); 8.45 – Suhadole (na križišču pred 
cerkvijo); 9.00 – Križ (se koraka od Doma 
krajanov do Kmečkega Hrama).        - A. Ž.

Vsem občankam in občanom občine Ko-
menda želimo prazničen 1. maj. Čestita-
mo in naj bo lepo praznovanje občinskega 
praznika , 15. maja, na številnih priredi-
tvah v občini. 

Lepe želje in veselo praznovanje iz 
Uredništva Aplence

Dogaja pa se tudi na področju komunalne infrastrukture. Kako 
poteka gradnja kanalizacije na Klancu? Glavarjeva cesta pa se zdi, 
da dobiva dokončno podobo?
Gradnja kanalizacije na Klancu poteka v skladu s terminskim planom, 
največje probleme vidimo pri pridobivanju soglasja za širitev obstoječe 
ceste med Potokom in Klancem, kjer bi želeli zgraditi cesto v širini, ki 
omogoča normalen promet, a žal pri tem bi morali posegati v privatna 
zemljišča. Tu pa nastajajo veliki problemi, ker z dediči po pokojnem 
lastniku nikakor ne moremo priti do skupnega dogovora. A puške še 
nismo vrgli na bližnjo njivo, kjer naj bi rasla koruza. Tudi povezovalna 
pešpot med Zajčevo cesto in Glavarjevo cesto pod Mrliškimi vežicami 
že dobiva svojo končno podobo in s tem bo mnogo bolj varen dostop do 
cerkve. 

Med odmevnejšimi dogodki aprila so bili tudi Šolska veselica, Fina-
le odbojkarske lige Društva prijateljev športa, Mehurčkov dan.
Vsi navedeni dogodki so zaznamovali dogajanja. Tako Šolska veselica, na 
kateri se pridobivajo prepotrebna sredstva za Šolski sklad, kot zaključek že 
13 rekreativne odbojkarske lige, na kateri preko leta dvakrat mesečno so-
deluje mnogo igralcev in ljubiteljev odbojke, kot Mehurčkov dan, kjer se 
predstavijo obiskovalci vrtca (naši najmlajši) in njihovi varuhi. Letos je 
bila še posebej pomembna za sam vrtec predaja lesene stavbe za orodje in 
opremo, ki so jo donirali člani Liste TRN. HVALA JIM za to, saj nas je 
vedno manj, ki smo še pripravljeni kaj postoriti ali prispevati za druge. 

Sprašujem vas še po dveh vaših sporočilih občanom. Najprej o pod-
županu, o katerem je bilo po volitvah kar precej ugibanj in mnenj.
Prvi meseci po lanskoletnih volitvah so mimo, svetnice in svetniki so se 
nekako navadili na svoje poslanstvo. Moja odločitev o imenovanju 
podžupana ni bila lahka, a mi je novi podžupan Igor Štebe precej olajšal 

delo, ker je sprejel mojo ponudbo. Ugibanja in mnenja o podžupanu 
med svetnicami in svetniki do samega imenovanja so bila različna, ne-
katera morda celo nerealna. V podžupana verjamem, mu zaupam in se 
najinega sodelovanja v bodoče ne bojim.

. 
Drugo sporočilo pa je seveda že kar nekako tradicionalno: Bliža se 
maj, občinski praznik in vrsta prireditev.
Mesec maj, najlepši mesec, je tudi mesec, ko praznuje naša občina. 
Prireditve bodo skoraj cel mesec. Razpored je objavljen tudi v današnji 
številki našega časopisa. Prav vsi toplo povabljeni na te prireditve, še 
posebej na Slavnostno sejo Občinskega sveta s podelitvijo letošnjih 
občinskih priznanj, ki bo v petek, 15. maja 2015, ob 17. uri v Kulturni 
dvorani v Komendi. 

Vsem skupaj želim vesele prvomajske praznike. 
 

Želim vam lepo praznovanje.

OB PRAZNIKU DELA ČESTITAM IN 
ŽELIM PRIJETNO PRAZNOVANJE. 

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU ISKRENO 
ČESTITAM IN ŽELIM VELIKO USPEHOV 
PRI DELU ZA SKUPNO DOBRO. 

MIHA NOVAK
NAČELNIK UPRAVNE ENOTE 

KAMNIK S SODELAVCI 

srečanju so podelili jubilejna priznanja; tudi 
občinama  Kamnik in Komenda.         A. Žalar
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Praznovanje materinskega dne 25. marca je z 
lepim petjem med mašo v župnijski cerkvi sv. 
Petra v Komendi in koncertom po njej števil-
nim obiskovalcem, posebej materam, polepšal 
duhovniški oktet Oremus. Njegov član je tudi 
naš rojak Martin Zlobko s Križa pri Komendi 

Televizija Komenda bo v soboto, 2. maja 2015, 
ob 20. uri predvajala enourno pogovorno od-
dajo o kartografu Ivanu Selanu (1902-1981). 
Pripravil jo je Janko Žagar, pri oblikovanju 
scenarija pa je sodelovala še Tamara Lah. 
Omenjena se je tudi pogovarjala z dr. Markom 
Žerovnikom, avtorjem monografi je o zname-
nitem kartografu ter s pobudnikom za ureditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE V KON-
STRUKTORSTVU Z LEGO GRADNIKI

Prvaka Miha Boševski in Rok Ojsteršek
Učenci iz Komende med najuspešnejšimi v gorenjski regiji. 

Oktet Oremus polepšal materinski dan
(v oktetu poje prvi bas), voditelj 
okteta Janez Rihtaršič (župnik 
v Mirni Peči) in Marko Čižman 
(župnik župnije Ljubljana Po-
dutik) pa sta bila kot diakona 
na praksi v Komendi. Oktet je 
pred koncertom predstavil Se-
bastjan Likar, župnik v Šmar-
tnem pod Šmarno goro. Povedal 
je, da pojejo že deseto leto, da 
imajo vaje ob sredah in da s 
petjem poleg oznanjevanja 
božje in Marijine ljubezni širijo 
ljubezen do domovine med 
Slovenci doma in po svetu. 
Opravičil je Bogdana Oražma, 

župnika v Polhovem Gradcu, ki je zaradi bole-
zni ostal doma. Pevcem se je za izredno lepo 
petje – »že dolgo ni bilo slišati tako lepega 
petja v prezbiteriju komendske cerkve« - za-
hvalil komendski župnik Zdravko Žagar, mini-
stranti pa so jim izročili darila. Istega mnenja 

Pogovorna oddaja o kartografu Selanu
stalne Selanove zbirke v nekdanjem Glavarje-
vem špitalu. 

V oddaji sodelujeta tudi dobra poznavalca 
Selanovega življenja, dela in prizadevanj pisa-
telj Ivan Sivec in časnikar Jožef Pavlič. 

Toplo povabljeni, da si oddajo ogledate in 
ob njej obudite spomin na enega naših najve-
čjih rojakov.     E. Č.

Gasilska veselica!

PGD Križ prireja 23. 
maja 2015 s pričetkom 
ob 19. uri, tradicional-
no Gasilsko veselico z 
ansamblom Mladi 
Dolenjci. Prireditev bo 
pod velikim šotorom. 

Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije 
obdelav, v organizaciji Zveze za tehnično kul-
turo Slovenije, ima že skoraj 25-letno tradicijo 
v širjenju znanja o tehniških dosežkih ter 

spodbujanju mladih k inovativnosti, ustvarjal-
nosti ter v odkrivanju talentov za tehnične po-
klice.

»Konstruiranje z Lego gradniki je zelo pri-
ljubljena dejavnost na šoli«, je uvodoma pove-
dala prof. Polona Osolnik, mentorica Lego 
krožka in dodala: »Gre za precej več kot za 
igro, gre za razvoj zamisli in domišljije, samo-
stojno reševanje problemov, razvoj prostorskih 
predstav in nagnjenja do tehničnega ustvarjal-
nega dela.« 

Naši mladi tehnični talenti so se na regijskem 
tekmovanju, ki je bilo 10. aprila v Kranju, po-
merili v reševanju problemov s konstrukcijsko 
zbirko Lego. Prvaka v svojih kategorijah sta 
postala Miha Boševski (1. r, mentorica prof. 
Sonja Podboršek) ter Rok Ojsteršek (4. r, 
mentorica prof. Bernarda Zorman). Drugi me-
sti sta osvojila Jakob Zgonc (2. r) ter Luka 
Korbar (3. r) – mentorica prof. Polona Osolnik. 
V skupinah višjih razredov so bili na 5. mestu 
Martin Malenšek in na 8. Klemen Poglajen ter 
Peter Ojsteršek - mentorici prof. Polona Osol-
nik in Damijana Ogrinec.

»Legice so moja najljubša igrača,« je na 
koncu povedal Miha Boševski: »Z njimi lahko 
naredim veliko stvari in ob tem mi ni nikoli 
dolgčas.« 

Miha Boševski z mentorico prof. Sonjo Pod-
boršek.

Rok Ojsteršek (desno) na podelitvi.

Iz Aplence ekipi OŠ Komenda Moste, učen-
cem in mentoricam iskreno čestitamo in želimo 
še veliko ustvarjalnega zanosa. Obema zmago-
valcema pa, seveda, srečno na državnem tek-
movanju, ki bo v sredini maja v Ljubljani.

S seje občinskega sveta - Na seji občinske-
ga sveta danes teden se je Igor Štebe zahvalil 
za imenovanje za podžupana.

kot župnik Žagar so bili tudi obiskovalci maše 
in koncerta, ki so jih do solz ganile tako lepo in 
doživeto zapete najrazličnejše cerkvene pesmi, 
posebej Marijine, močno pa jih je nagovorila 
tudi župnikova beseda o pomembnih ženah v 
zgodovini človeškega rodu.   

Jožef  Pavlič 
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Zadnji dogodki pred izidom Aplence. To, 7. 
stran od 44., smo oddali v tisk v torek (pred 
včerajšnjim). 

V soboto, 25. aprila, ob sončnem vzhodu na Kriškem gradu:  »Pustite 
svet za spoznanje boljši, kot ste ga prejeli.« - Bi-Pi

V soboto, 25. aprila, so se na hipodromu v 
Komendi podali na startu na že 4. Lidlov mara-
ton tekači na 5., 10. in 21 kilometrov. Pred 
njimi pa so tekli otroci na 150, 300 in 600 me-
trov. Prireditev, ki jo je pod pokroviteljstvom 
fi rme LIDL in občine Komenda organiziralo 

Rekorden 4. Lidlov maraton Komenda 2015
Športno društvo Maraton 
Komenda s predsedni-
kom Miho Rudlom, je 
bila odlično organizirana. 
Bila je rekordna med do-
sedanjimi maratoni v 
Komendi, saj je na kilo-
metrskih razdaljah teklo 
222 tekmovalk in tekmo-
valcev, na nekaj stometr-
skih pa prek 200 otrok.

Pred startom odraslih 
je prireditelj podelil ček 
v vrednosti 888 evrov 
(od vsakega odraslega 
tekmovalca 2 evra, zne-
sek pa je podvojil glavni 
pokrovitelj Lidl) Gasilski 
zvezi Komenda. Predse-
dniku Gasilske zveze 
Komenda Jožefu Sušniku 
ga je skupaj s tekači Lidla 
izročil župan občine Ko-
menda Stanislav Pogla-

jen, ki je po tekmovanju podelil tudi medalje in 
pokale najboljšim trem v posameznih katego-
rijah. 

Zmagovalci teka na 21 kilometrov so bili 
Andrej Medved, drugi je bil Mirko Janjatovič, 
tretji pa Nejc Zorman.

Predsednik Miha Rudl 
je bil o tekmovanju zadovo-
ljen: »Dosegli smo cilj. Z 
otroki in odraslimi smo 
predstavili zdrav način ži-
vljenja. Posebna zahvala pa 
velja glavnemu pokrovitelju 
fi rmi LIDL.« (Več v priho-
dnji Aplenci).         A. Žalar

Učenci OŠ Komenda in člani 
Orientacijskega kluba Komenda 
so se v petek vrnili s Svetovnega 
šolskega prvenstva v orientaciji 
v Turčiji. Vrnili so se  z bogato 
orientacijsko in športno izku-
šnjo, saj sodijo v sam svetovni 
vrh. Odšli so polni pričakovanj 
in dosegli so odlične rezultate. 
Trikrat so stali pod stopničkami za zmagovalce.  

V dveh tekmovalnih dneh na dolgi ter srednji razdalji so dosegli: 
Matjaž Kavčič 30. in 44. mesto, Žan Ravnikar 6. in 22. mesto, Marjeta 
Lipužič 46. in 39. mesto, Zala Zavrl 23. in 7. mesto, Monika Ravnikar 
25. in 31. mesto ter Matic Blaž 12. in 7. mesto. Kot predstavniki OŠ 
Komenda Moste so zasedli odlično 6. mesto.

Ob vrnitvi jim je čestital tudi župan Stanislav Poglajen. 

Odlični na svetovnem prvenstvu

Na sliki (od leve) prednja vrsta: Marjeta Lipužič, Zala Zavrl, Moni-
ka Ravnikar, Matic Blaž; zadnja vrsta: Blaž Kölner, Matjaž Kavčič, 
Žan Ravnikar, Nejc Zorman

Ognjeni muzikanti
Na izboru Polka - Valček v Podčetrtku je z 
vižo NAŠEL TE BOM zmagal s Polko 
2015 ansambel Ognjeni muzikanti    - A. Ž.

Obljube komendskih Skavtov

Prvi trije na 4. Lidlovem maratonu na 21 kilometrov z županom in pove-
zovalcema Radia Center

Miha Rudl
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SEJEM, POSLOVNA CONA

Poslovne co-
ne oblikujejo 
številne slo-
venske obči-
ne z željo, da 
bi v kraj pri-
peljali doma-
če in tuje in-
vestitorje, ki 
odpirajo šte-
vilna nova 
delovna me-

sta. Z Maticem Romšakom, ki Poslov-
no cono Komenda, smo se pogovarja-
li o nadaljnjem razvoju, investitorjih, o 
povpraševanju po zemljiščih in reše-
vanju nakopičenih problemov.

V zadnjem pogovoru ste omenili nekaj izvršb 
in blokad, ki so se zgrnile nad največje ob-
činsko podjetje, ki ga vodite drugi mandat?
Res je, da se ne bom ponavljal, naj povem, da 
smo LOGOS Trendu, tudi s pomočjo občine 
odplačali celotni dolg, Superusu ga redno od-
plačujemo, z Eurocomom pa nas v maju čaka 
mediacija za sklenitev izvensodne poravnave, 
saj želimo dolg do konca leta 2015 poplačati, 
vendar ga vsaj na račun zamudnih obresti tudi 
zmanjšati.

Sodni postopki torej niso šli na vaš račun?
Žal ne, navedeni upniki so v sodnih postopkih 
dokazali svoj prav in sklepe sodišč upoštevamo 
ter se držimo dobrih poslovnih običajev. Zato 
imamo tudi pri vseh upnikih, vključno z ban-
kami, vzpostavljeno visoko stopnjo zaupanja. 
Da pa ne bo vse samo »črno« naj omenim še 
sodni postopek zoper odgovorno osebo, ki je 
bila nekoč zaposlena v PCK, v katerem doka-

POSLOVNA CONA KOMENDA

ANDREJ ŽALAR 

Kaže, da so glavne težave rešene
zujemo neupravičeno prisvojitev sredstev v 
višini 140.000 EUR. 

Naše bralce verjetno najbolj zanima uspe-
šnost prodaje komunalno opremljenih ze-
mljišč v coni in novi investitorji, ki prihajajo 
v našo občino?
Naj še enkrat izpostavim, da je naša cona, zara-
di svoje komunalne urejenosti, odlične lege in 
dostopnosti idealna priložnost za podjetnike, ki 
želijo svoje poslovanje urediti na eni lokaciji. 
To dokazujejo tudi zadnje prodaje zemljišč, saj 
so v letošnjem letu dodatna zemljišča kupila 
podjetja, ki v coni že uspešno poslujejo in sicer 
VIP Virant, RLS in IMP Pumps. Sicer pa smo v 
letošnjem letu podpisali že osem prodajnih po-
godb in iztržili več kot 1.150.000 EUR kupnine, 
ki je šla v 95% odstotkih za poplačilo terjatev 
in obresti. Še pred poletnim mrtvilom pa zago-
tavljam podpis še dveh prodajnih pogodb, ki 
sta v bistvu že usklajeni, investitorja pa dokon-
čujeta fi nančno konstrukcijo projekta. 

So med investitorji tudi domači podjetniki, 
saj se Komenda uspešno razvija kot center 
malega gospodarstva? 
Žal ne. V zadnjih treh letih sem se dogovarjal s 
štirimi potencialnimi kupci iz občine, vendar 
je vedno nastala ovira, bodisi je bila to previso-
ka cena, želja po prevelikih popustih na račun 
lokalnosti ali pa nezmožnost pokritja celotne 
investicije. Je pa letos, v mojem mandatu, prvo 
zemljišče kupilo kamniško podjetje Skodlar-
stvo Koželj, katere smo v cono z veseljem 
sprejeli, saj gre za podjetje s tradicijo in bio 
proizvodnjo.

In kaj posebnega lahko PC Komenda, poleg 
zemljišča, ponudi podjetnikom, posebej v 
primerjavi z ostalimi podobnimi conami? 
Predvsem zelo ugodno ceno, saj je v ceni 80 

EUR/m2 vštet tudi komunalni prispevek, vsa in-
frastruktura pa v neposredni bližini. Dodatno 
storitev za podjetja smo, po sestanku s predstav-
niki Policijske postaje Kamnik in Občine Ko-
menda, poskušali zagotoviti tudi z vzpostavitvijo 
24-urnega varovanja v PCK, vendar se je za to 
možnost izjasnilo manj kot 10% podjetij. Druga 
možnost je bila postavitev stalnih kamer, na 
vhode v coni, za nadzor gibanje v coni, vendar 
smo dobili pojasnilo, da za to storitev ne bomo 
dobili soglasja urada informacijskega poobla-
ščenca. Tako smo se odločili zgolj za vzpostavi-
tev video nadzora v nočnem času, na naših ze-
mljiščih, kar pa upam, bo prav tako pripomoglo 
k zmanjšanju kaznivih dejanj v coni. 

Veliko prednost coni zagotavlja še urejen 
prometni režim in odprte transportne poti. O 
stalnih poskusih za ureditev ceste na relaciji 
Žeje – Vodice pa kdaj drugič.

Lahko za konec rečeva še besedo ali dve o 
načrtih do konca leta?
Zagotovo želimo prodati vsaj še za 2 milijona 
zemljišč, kar bi stabiliziralo podjetje, naslednja 
velika želja pa je pridobitev okoljskega soglas-
ja za »žabji rajon.« Moja osebna želja je še 
ustanovitev Konzorcija podjetij PCK. Menim 
namreč, da v coni že danes deluje preko tride-
set uspešnih podjetij, ki imajo storitve in pro-
dukte, ki bi jih lahko s posredovanjem posre-
dovali še na druge trge, zagotovo pa so tudi 
kompatibilne proizvodnje v različnih podjetjih. 
Zanemarljivo pa tudi ni, da prav vsi podjetniki 
v coni poslujejo s svojim kapitalom in da se pri 
nas tajkunske zgodbe ne dogajajo. In če se v 
zdravi sredini zberejo uspešni ljudje, hitro na-
stajajo dobre ideje, od katerih potem ni več 
daleč do realizacije. Vsak član konzorcija bo 
neodvisen in samostojen, s svojimi specifi čni-
mi znanji in izkušnjami pa nepogrešljiv člen v 
močni verigi konzorcija. 

Matic Romšak

Letošnje jubilejno leto Konjeniškega kluba 
Komenda je v petek, 27. marca 2015, začel 20. 
Spomladanski kmetijsko-obrtniški sejem v 
Komendi. Od petka, 27. marca, ko so sejem ob 
12. uri odprli, do nedelje, 29. marca, do 19. 

Tri dni so padali rekordi 
Petinsedemdeset tisoč obiskovalcev na 20. Spomladanskem sejmu v Komendi - V nedeljo, 29. 
marca 2015, si ga je ogledal tudi Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 

ure, ko so ga zaprli, si ga je po po-
datkih službe, ki je skrbela za tekoči 
in mirujoči 
promet ogle-
dalo najmanj 
okrog 75.000 
(samo v so-
boto in nede-
ljo 60.000) 
ob i skova l -
cev. Jelenko 
Milič, vodja 

službe, je ob zahvali za 
razumevanje vseh, ki 
so se srečevali s pro-
metom tri dni, ocenil, 
da je tokrat sejem do-

segel svoj največji rekord. 
Sejem je bil z eno besedo velik in prav tako 
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SEJEM, POLITIKA

N.Si - MLADI 
KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 

Varuhi nacionalnega interesa pravijo prodaji podjetij v državni lasti 
»bitka za pivo« in »bitka za kable«. Kaj pa delovna mesta? Nič! Zanima 
jih le denar, bankomat, pri čemer so za obrambo svojih interesov proti-
zakonito angažirali celo vojaško obveščevalno službo. 

PIVOVARNA - Bitko za pivo so ti varuhi prepričljivo izgubili. Pivo-
varni Laško in Union imata nove lastnike. Ve se, da vseh fi nančnih ma-
hinacij ne bi bilo, če bi že leta 2000 omogočili prodajo. Ker tega niso 
dopustili, smo v bankah dobili za nekaj sto milijonov nasedlih terjatev. 
Kdo je torej poraženec? Državljani, ker moramo sanirati luknje, ki jih je 
naredila tajkunizacija Pivovarne Laško.

To je učni primer, da mora biti iskanje odgovornih lastnikov za pod-
jetja v državni lasti naša prioritetna domača naloga. Zakaj? Zaradi de-
lovnih mest! Zaradi plačila prispevkov za vse zaposlene! In ne dovolimo 
si reči, da bomo s privatizacijo izgubili suverenost, samostojnost itd. 
Slovenski državljan je suveren in samostojen, ko ima dobro in zdravo 
delovno mesto, da ima plačo, s katero lahko gre v trgovino, da ima avto 
in pelje družino na izlet. Pravi lastnik spoštuje zakonodajo, pravni red, 
gradi na medsebojnih odnosih in spoštovanju vseh zaposlenih.

TELEKOM - Dr. Andrej Bajuk je l. 2008 dejal: »Prodajmo Telekom 
danes. Zato, ker je srebrnina. Žal ga niso poslušali in danes Telekom 
načenja »rja«.

Glavno tajništvo N.Si, (povzela dz)
Spoštovane občanke in občani, spoštovani vsi prebivalci naše obči-

ne, Krščanski demokrati Vam želimo lepo praznovanje 1. maja in ob-
činskega praznika, ne izgubimo upanja v dobro. Ob tem čestitamo tudi 
k imenovanju za podžupana, g. Igorju Štebetu, županu Slavku Poglaj-
nu pa za modro izbiro. Obema srečno in uspešno delo v korist vseh!

N.Si Krščanski demokrati Komenda
Danica Zmrzlikar

zanimiv s ponudbo največjega blagovnega marketa . Zanimiva razstav 
živine, prikazi delovanj orodij, predstavitev podjetnikov in prepoznav-
nosti iz sosednje občine Šenčur. Prav tako zanimiv kot lani jeseni je bil 
tudi tokratni spomladanski Katalog s predstavitvami in seznamom raz-
stavljavcev. Da se je od jesenskega lani do sedanjega spomladanskega 
sejem izredno povečal so ugotavljali tudi gostje iz sosednjih držav, ko 
so se zanimali o možnostih za sodelovanje v prihodnje.

Tako velik obisk je organizatorju - Konjeniškemu klubu Komenda s 
predsednikom Alojzom Lahom, častnim občanom občine Komenda, ki je bil 

pred 20. leti s še štirimi sodelujo-
čimi razstavljavci tudi ustanovi-
telj tega sejma, najlepše darilo v 
jubilejnem letu, ko klub praznuje 
60-letnico obstoja in uspešnega 
delovanja. Na 46.000 kvadratnih 
metrih razstavnih površin (od 
lanskega jesenskega sejma so 
površine namreč povečali za tre-

tjino) je bilo to-
krat zadovoljnih 
tudi prek 600 
razstavljavcev.

Zadovoljen in 
hkrati presene-
čen nad veliko-
stjo sejma, obi-
skom, vsebino 
sejma in organi-
zacijo pa je bil 
med nedeljskim 
ogledom sejma 
tudi Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. V spremstvu predse-
dnika kluba Alojza Laha, predsednika odbora za sejme Staneta Štebeta, 
župana občine Komenda Stanislava Poglajna in članov Konjeniškega 
kluba se je med enournim ogledom sejma še posebej zanimal za delova-
nje, uspehe kluba in za že 20-letno organizacijo sejmov, ko klub vsako 
leto organizira dva sejma – spomladanskega in jesenskega.      A. Žalar 

Cilj je 
povezovanje
Kar precej »težka« je zadnja donacija Liste 
TRN (objekt v velikosti 20 m2), ko je v sredo 

na Dan Mehurčkov darovala Vrtcu v Komendi shrambo za orodja, 
opremo in igrače pri igrišču na prazniku otrok in staršev vrtca Mehurčki 
v Komendi. Po dosedanjih podporah TRN-a gasilcem v vseh treh gasil-
skih društvih tako v TRN-u nadaljujemo svoje tovrstne aktivnosti. Ta 
dobrodelnost, povezovanje in dejavnosti, ki so namenjene vsem občan-
kam in občanom, so tako redna in stalna dejanja Liste TRN že od začet-
ka obstoja samostojne občine Komenda. 

TRN je ime za povezovanje, je kohezija in delovanje v prid vseh obča-
nov. TRN se ne nagiba ne v levo, ne v desno. In da občani spoštujejo to 
usmeritev, potrjuje tudi zaupano zastopstvo občanov TRN-u v občinskem 
svetu. Po štirih članih občinskega sveta, ki jih imamo v sedanjem manda-
tu po lanskih volitvah, je na zadnji seji občinskega sveta župan Stanislav 
Poglajen seznanil na začetku seje v četrtek vse svetnike, da je zaupal 
podžupansko mesto občine Komenda Igorju Štebetu, članu Liste TRN. 

Poudaril je, da ve, da mu lahko zaupa in da ve, da ga ne bo razočaral. 
To je za vse člane Liste TRN nova spodbuda in potrditev, da smo na 

pravi poti, in da skupno delo, ki ga poudarjamo, niso le prazne besede, 
predvolilna prepričevanja in zgolj obljube. Ponosni smo, da je tudi to-
krat podžupan član naše liste in z njim bomo še naprej delovali za dose-
ganje ciljev in za povezovanje vseh za vse občane.
Čestitamo Igorju, hvala županu in vsem za zaupanje. Vsem občankam 

in občanom želimo lepa majska praznovanja ob občinskem prazniku. 
Člani liste TRN

Lepo majsko praznovanje.

Konjeniški klub Komenda
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POLITIKA

IZ POSLANSKE PISARNE

Matej Tonin

IZ MINISTRIČINE PISARNE

Nekdo mi je rekel; »Pa kdo se danes še 
ukvarja s cestami?«. Moj odgovor je bil, 
da vsi, ki nas zanimajo nova delovna me-
sta in razvoj turizma. Ceste so za gospo-
darstvo to, kar je ožilje za telo. Dokler vse 
funkcionira, smo vsi zadovoljni. Ko se 
ožilje začne mašiti ali ko se poškoduje, 
takrat je ogroženo življenje. Podobno je s 
cestami. Če jih ni ali če so v slabi kondici-
ji, zavirajo razvoj gospodarstva in ogroža-
jo varnost državljanov. V Sloveniji imamo 
6000 kilometrov državnih cest. Več kot 
70% jih je v izredno slabem stanju. Dlje 
kot bomo odlašali z obnovo, večja bo 
škoda in večji bo strošek obnove.

Prejšnji teden sem zahteval nujno seja odbora Državnega zbora za 
infrastrukturo, okolje in prostor. Zahteval sem, da končno začnemo is-
kati sistemske vire za obnovo dotrajanih cest. Na seji odbora je minister 
Peter Gašperšič predstavil sredstva, ki jih država namenja za obnovo 
cest. V najboljših letih, to je leta 2008, smo za obnovo državnih cest 
namenili 100 milijonov evrov letno. V letu 2015 sta za obnovo državnih 

Kje dobiti denar za obnovo cest?
cest namenjena le še slaba dva milijona evrov. Po državi je bilo nedavno 
zaprtih več kot 700 gradbišč. Ceste dobesedno cvetijo, mostovi propa-
dajo. Tako ne gre več naprej! Nekaj je potrebno storiti. Politika je dolžna 
zagotoviti sredstva za obnovo mreže državnih cest, preden se cestno 
omrežje dokončno sesuje. Za začetek bi morali za obnovo cest nameni-
ti vsaj sredstva, ki jih državljani plačujemo pri registraciji vozil. Leta 
2014 smo pri registraciji vozil preko cestne takse (cestnina) plačali 
okrog 150 milijonov evrov. Od tega jih je šlo za ceste zgolj 58 milijonov 
evrov, vse ostalo pa na druga področja. Če bi želeli državne ceste spra-
viti v dobro kondicijo, potem bi letno potrebovali 400 milijonov evrov. 
Tega denarja ni. Denarja ni dovolj niti v primeru, če za ceste namenimo 
ves denar, ki ga zberemo s cestninami, zato je potrebno najti dodatne 
vire. Ministru sem predlagal štiri vire: boljše črpanje evropskih sredstev, 
infrastrukturne obveznice, bencinski cent in višja cestnina za tuj tovorni 
promet (75% tovornega prometa predstavljajo tujci).

Po razpravi na odboru je bil sprejet sklep, s katerim smo vladi naloži-
li, da do 30. septembra 2015 predlaga rešitve za sistemsko zagotavljanje 
fi nančnih virov za redno vzdrževanje in obnavljanje državnih cest. 
Ustrezna prometna infrastruktura je hrbtenica razvoja vsake družbe, 
gospodarstva in storitvenih dejavnosti v najširšem smislu. Kazalci raz-
vitosti države so odvisni predvsem od stopnje razvoja infrastrukture. 

MATEJ TONIN, poslanec

Ministri in državnozborski poslanci stranke DeSUS s svojim progra-
mom in prizadevanji za koristi vseh generacij potujemo po Sloveniji. 
Doslej smo se srečali z mnogimi državljani Koroške in Dolenjske.

Pogovori z državljani so izjemno pomembni, saj nas prebivalci Slo-
venije ob teh srečanjih seznanijo s konkretnimi težavami, s katerimi se 
srečujejo. Pogovore si zabeležimo in kolikor je možno, jih skušamo re-
šiti. Mi pa jim predstavimo naša prizadevanja za boljše življenje vseh 
generacij in težave, ki jih imamo pri uveljavitvi naših predlogov v vladi, 
saj vsega, kar bi želeli storiti, zaradi le 10 poslanskih mest in le štirih 
ministrskih mest ne moremo uresničiti. 

Sama pa poleg navedenih obiskov vsak mesec obiščem številne kul-
turne ustanove po Sloveniji, govorim na slovesnostih in se pogovorim 
še s številnimi državljani iz različnih krajev Slovenije. Poleg tega na 
Ministrstvu trdo delamo za izboljšanje življenja ljudi v Sloveniji. Seve-
da ministrom ne manjka tudi tistih, ki nam skušajo metati polena pod 
noge. Vendar sem prepričana, da čisto srce in usmerjenost v prihodnje 
naloge za dobro ljudi premaga 
tudi to.

Obisk občine Mokronog-
Trebelno, kraja s 3127 prebi-
valci in s kakovostnim delom 
na področju kulture (poznate 
Staneta Pečka in njegove škra-
te, pa Deso Muck, ste že obi-
skali tamkajšnjo kostnico iz 12. 
stoletja, pa njihovo znamenito 
arheološko pot,..) ter 45. teden 
slovenske drame, ki je potekal 
v vrhunskem Prešernovem gle-
dališču v Kranju, sta bila do-
godka, ki sta me v aprilu najbolj 
razveselila.

Mag. Julijana Bizjak Mlakar, 
ministrica za kulturo

Zakoni niso le črke na 
papirju
V teh dneh mineva pol leta od zadnjih lokalnih volitev. Lista VEZ se je 
v volilni boj, ki ji je v občinski svet prinesel enega svetnika, podala s 
sloganom VEZ z realnostjo. Člani Liste VEZ, tako svetnik Izak Matej 
Ciraj, kot tudi ostali, ki smo člani delovnih odborov, smo hitro spoznali 
realnost delovanja znotraj občinskih delovnih teles. Sestava le-teh se iz 
mandata v mandat spreminja le malenkostno, enako pa velja tudi za 
način dela, ki je občini v zadnjih štirih letih prinesel veliko gorja. Pred-
stavniki Liste VEZ želimo stvari spremeniti, a smo ob našem opozarja-
nju večinoma preglasovani, večkrat pa smo tudi tarča nevljudnih in na 
trenutke tudi žaljivih opazk.

Teh je s strani občinskih svetnikov, ki so bili člani sveta že v prejšnji 
sestavi, deležen predvsem Izak Matej Ciraj, ki je moral na dosedanjih 
sejah občinskega sveta veliko energije izgubljati z opozarjanjem na za-
konitost postopkov. Zaradi svoje odločnosti pri zagovarjanju zakonskih 
pravil je bil deležen številnih grdih pogledov in tudi žaljivk. Nekateri 
naše vztrajanje pri delovanju po črki zakona označujejo kot mladostni-
ško zaletavost in celo nekonstruktivnost, a naj opozorimo, da je prav 
nedosledno spoštovanje zakonov občino pripeljalo v trenutno stanje. V 
Listi VEZ bomo tudi v prihodnje vztrajali, da se postopki vodijo v 
skladu z zakonodajo, saj smo to ne nazadnje obljubili tudi našim voliv-
cem, hkrati pa se je izkazalo za koristno tudi za občino.

Volivcem smo obljubili tudi ureditev šolske poti, ki se mora spreme-
niti v športno-rekreacijsko pot, ki ne bo služila le šolarjem, ampak 
vsem občanom. Postati mora pomembno središče družabnega življenja. 
Na občinsko upravo smo že poslali predlog ureditve šolske poti, ki bi 
povezovala večino krajev naše občine, na zadnji seji občinskega sveta 
pa smo predlagali tudi ustanovitev delovne skupine, ki bi pripravila 
predlog za občinski svet in tudi možnost fi nanciranja iz evropskih 
sredstev. 

Lista VEZ vam želi vesele prvomajske praznike!
www.ListaVEZ.si

Za Listo VEZ Grega Krmavnar

DeSUS med Dolenjci 
in Korošci
Moja srečanja z ljudmi iz številnih krajev Slovenije

Ministrica za kulturo na 45. Tednu 
slovenske drame v Prešernovem gle-
dališču v Kranju
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Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Šparglji ali beluši 
so spomladi neiz-
ogibna sestavina v 
zdravi prehrani. 
So tudi prva po-
mladna vrtnina. 
Rastejo od srede 
aprila do sredine 
junija, potem po-
polnoma olesenijo 
in niso več pri-
merni za uživanje. 
V Sredozemlju 

rastejo kot samonikle rastline, to so šparglji. 
Bele in zelene šparglje tudi gojijo, rečemo jim 
beluši. Velike razlike med njima ni, le šparglji so 
izrazitejšega okusa, zdravilne lastnosti pa so iste. 
V polni sezoni je cena spremenljiva, zato si jih 

Najboljši so maja
privoščimo vsaj za zdravilno kuro telesa. Imajo 
odlično sposobnost čiščenja organizma. Pospe-
šujejo delovanje ledvic in izločanje vode iz tele-
sa. Priporočam jih za čiščenje želodca in čreves-
ja, proti hemoroidom, glavobolu in slabokrvnosti. 
Delujejo tudi kot afrodiziak in so odličen stimu-
lans za ljubezenske želje. Šparglje odsvetujem 
vsem, ki imajo vnetje sklepov, putiko, obolelo 
prostato ali vnetje sečil. Sicer pa vsebujejo večjo 
količino vitaminov, folne kisline in mineralov. 

Šparglji ali beluši so najboljši v maju. Iz njih 
lahko napravimo juhe, zavitke ali jih preprosto 
popečemo na olivnem olju. Narezane dodamo 
stepenemu jajcu in spečemo kot palačinko. 
Zraven si privoščimo kos črnega kruha in 
imamo odlično kosilo ali zgodnjo večerjo.

Šparglje nam pred uporabo ni potrebno lupi-
ti, odrežemo samo oleseneli spodnji del. Če jih 

ne porabimo takoj, zaviti v plastični vrečki 
počakajo v hladilniku do tri dni. Če jih postavi-
mo pokonci v kozarcu vode ostanejo bolj sveži. 
Po parih dneh pa začnejo veneti, izgubijo zna-
čilen okus in zdravilno moč. Šparglje običajno 
kuhamo cele v dovolj veliki kozici s ščepcem 
soli in sladkorja. Ostati morajo čvrsti na ugriz. 
Še tople ponudimo z različnimi omakami. So 
tudi priloga k pečenemu mesu, predvsem peru-
tnini. Lahko pa preprosto šparglje dodamo 
ostali zelenjavi in skuhamo juho. Kot posebna 
pomladna juha je juha iz narezanih špargljev, 
narezanega čemaža in s kapljico dobrega olja.

Šparglje so najprej uporabljali samo kot 
zdravilno rastlino, danes veljajo kot vrtnina 
vrhunskega okusa, ki nikakor ne sme manjkati 
na naših pomladnih jedilnikih.

Naj vam teknejo!

Laktoza je na-
ravni mlečni 
sladkor, intole-
ranca pa zavra-
čanje telesa ozi-
roma alergija 
nanj. Pri dojenč-
kih je redka, 
razvije se nava-
dno v puberteti 
ali poznejših le-
tih. Do nje pride, 
kadar nam v 

črevesju primankuje encimov, ki razgrajujejo 
laktozo ali pa imajo ti encimi prenizko aktivnost. 
Tudi pri ljudeh, ki lahktozo brez težav uživajo, z 
leti sposobnost njene presnove upada. Simptomi 
intolerance se pojavijo kmalu po zaužitju hrane, 
ki vsebuje laktozo. Težave se pojavijo v obliki 
napihnjenosti, driske, trebušnih krčev ali slabo-
sti. Nekateri tako sami zaznajo, da slabše prena-
šajo mlečne izdelke. Sledenje je lažje opaziti po 

Laktozna intoleranca
zaužitju večjih količin le-teh. Kadar smo v 
dvomu, lahko posežemo po vodikovem dihal-
nem testu ali krvnem laktozno tolerančnem te-
stu, ki ga opravimo pri zdravniku specialistu.

Tako kot pri prečiščenem sladkorju, je tudi 
tudi pri laktozi med živili mnogo njenih prikritih 
virov (nekateri pekovski izdelki, slaščice, instant 
juhe in omake, prelivi, dresingi...). V živilski 
industriji jo namreč pogosto dodajajo hrani, 
uporablja pa se tudi kot polnilo v zdravilih.

Življenje z laktozno intoleranco zahteva ne-
kaj sprememb v prehrani. Navadno pa to ne 
pomeni popolno izločitev mleka in mlečnih 
izdelkov iz našega jedilnika. Taka odločitev bi 
lahko vodila tudi v pomanjkanje določenih 
hranil, ki jih s tovrstno prehrano zaužijemo. Pri 
določenih osameznikih je tako potrebna dolo-
čena pozornost v zvezi s zaužito količino živil 
z vsebnostjo laktoze. Sprejemljiva količina je 
seveda odvisna od vsakega posameznika. To-
leranca pa zavisi tudi od vrste živila z laktozo.

Zaradi predhodne aktivnosti pozitivnih 

mlečnokislinskih bakterij lažje prebavimo fer-
mentirane mlečne izdelke (npr. kefi r ali jogurt). 
V bolje založenih trgovinah pa je že nekaj časa 
moč kupiti mleko in številne mlečne proizvo-
de, ki ne vsebujejo laktoze. Ti izdelki imajo 
običajno tudi dobro vidno oznako »brez lakto-
ze«. Na trgu je na razpolago tudi riževo, sojino 
in drugo mleko, ki že v osnovi ne vsebuje lak-
toze. Prevdarno uživanje mlečnih izdelkov je 
iz preventivnih razlogov pametno tudi za vse, 
ki jim laktoza ne povzroča težav. Ne glede na 
našo toleranco do laktoze tako lahko jedilnik 
občasno popestrimo in namesto kravjega kdaj 
mlečno jed skuhamo s sojinim mlekom ali si 
pa kakav pripravimo iz riževega mleka.

INŠTRUKCIJE PREM
matematika, fi zika, kemija

Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
Za vse, ki želijo razumeti in znati več.

www.prem.si, 031 361 305

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

Sem solastnik 
hiše v deležu do 
1/4. V njej ne 
živim in zaradi 
davkov bi svoj 
delež rad unov-
čil. Ali ga lahko 
prodam ko-
murkoli? Kaj 
pa če ga nihče 
noče kupiti? 

Solastnik ne-
premičnine ima 

zakonito predkupno pravico. To pomeni, da 
mora prodajalec solastni delež najprej ponuditi 
v odkup ostalim solastnikom pod enakimi po-
goji, kot ga namerava prodati tretji osebi. V 
kolikor solastnik pokaže interes za odkup, je 
zadeva zelo hitro rešljiva. Solastni delež lahko 
nanj prenesete na temelju prodajne pogodbe ali 
pogodbe o razdružitvi solastnine. 

Prodaja solastniškega deleža na hiši
Težave nastopijo, če solastnik vašega deleža 

ne bo hotel odkupiti. V kolikor med solastniki 
ni nobenega dogovora o tem, kaj predstavlja 
vaš solastni delež, je prodaja na trgu malo 
verjetna. Kar pomeni, da vaša situacija ni zavi-
dljiva – solastni delež vam je le v breme. V tem 
primeru lahko svoj solastni delež unovčite ta-
ko, da sprožite nepravdni postopek delitve ne-
premičnine pri pristojnem okrajnem sodišču. 
Pristojnost sodišča se določi po legi nepremič-
nine, ki je predmet delitve.

Primarno se sodna delitev opravi tako, da 
vsak od solastnikov v naravi dobi tisti del 
stvari, za katerega izkaže upravičen interes 
(fi zična delitev). V kolikor bi posamezni sola-
stnik dobil večji delež kot mu gre glede na 
njegov solastni delež, je dolžan drugim izpla-
čati razliko v vrednosti. Navedeno pride v po-
štev le, če je fi zična delitev v naravi možna. V 
kolikor fi zična delitev ni mogoča niti z izplači-
lom razlike v vrednosti ali bi bila mogoča, a bi 
se zaradi nje znatno zmanjšala vrednost stvari, 

sodišče odloči, naj se stvar proda in kupnina 
razdeli med solastnike sorazmerno njihovim 
solastnim deležem (t.i. civilna delitev). Sola-
stnik pa lahko sodišču predlaga, da namesto 
prodaje, stvar v celoti pripade njemu, on pa bo 
izplačal druge solastnike tako, da jim plača 
sorazmerni del prodajne cene, ki jo določi so-
dišče. Če sodišče odloči, da se nepremičnina 
proda, mora eden od solastnikov predlagati 
začetek postopka prodaje, ki se opravi po pra-
vilih prodaje nepremičnine v izvršilnem po-
stopku. Na prvem prodajnem naroku nepre-
mičnina ne sme biti prodana za manj kot 70 % 
ugotovljene vrednosti, na drugem naroku pa 
nepremičnina ne sme biti prodana za manj kot 
polovico ocenjene vrednosti (188. člen ZIZ). 
Sodna delitev nepremičnine je tako lahko v 
škodo vsem solastnikom, zato vam predlagam, 
da se o prodaji vašega solastnega deleža sola-
stniku oz. delitvi poskušate dogovoriti izven-
sodno.

Odvetnica Irena Hacin Kölner
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GASILSKA ZVEZA KOMENDA

V letu 2014 se je narava kar dobro poigrala z nami. Ko nas je prizadel 
led in žled, smo imeli gasilci veliko dela v gozdovih in po cestah, saj je 
drevje marsikje preprečevalo prevoze. Tudi voda nam ni prizanesla. 
Marsikje je poplavljala. V zahtevnih nalogah so naši gasilci naredili iz-
jemno delo. Lahko rečem le, da so vsa naša društva Moste, Komenda in 
Križ svoja dela opravljala izredno požrtvovalno.

Kot vsak dober gospodar smo člani gasilskega društva Križ izvedli 
očiščevalno - olepševalno akcijo na lokaciji obeh gasilskih stavb. 

Mladina pa je zastopala naše gasilsko društvo v petek, 10. aprila, (kot 
delegati mladine) na občnem zboru obeh gasilskih društev Komende in 
Kamnika v Pgd Nevlje, kjer so mladi pregledali lansko delovanje in 
hkrati potrdili načrt aktivnosti v letošnjem letu.

Vsa gasilska društva dobro delala
Poudarki predsednika Gasilske zveze Komenda Jožefa Sušnika.

praznovali 120-letnico, velja še posebna pohvala za delo mladine in 
članic. Sedaj, ko imajo nov dom, imajo tudi vse pogoje, da s takim de-
lom nadaljujejo naprej.

PGD Križ je lani praznoval 60 let. Tudi na Križu beležijo uspešno 
delo z mladino. V zadnjih letih pa so bili uspešni še posebej pri delu z 
veterani in ženami.

Zahvala velja vsem, ki so s prostovoljnim delom, ali drugače sodelo-
vali z gasilci v občini.

A. Ž.

Spomladanska 
dogajanja na Križu

Bile so seveda tudi poškodbe gasilskega orodja, oblek in tehnične 
opreme. Upam, da nam bodo novi župan Slavko Poglajen, kot tudi vsi 
svetniki v občini, stali ob strani. Ob tem pa velja izreči zahvalo našemu 
prejšnjemu županu Tomažu Drolcu za uspešno sodelovanje. 

V letu, ki je pred nami, moramo skrbeti 
predvsem za opremljenost in strokovno 
izšolan kader. Le tako bomo ljudem lahko 
pomagali in nudili pomoč, če jih doleti 
nesreča.

Delo v vseh treh društvih je dobro. 
PGD Moste želi zgraditi nov gasilski 

dom. Zveza jim bo pomagala, prav tako 
sem prepričan, da tudi župan in občina. 
Društvo je pohvaljeno za delo v operativi, 
razveseljivo pa je tudi njihovo delo z 
mladino.

PGD Komenda, kjer so v lanskem letu 

Občni zbor Gasilske zveze Komenda
Za nami so občni zbori gasilske mladine in občni zbori prostovoljnih 
gasilskih društev, kjer člani izvolijo delegate, ki jih zastopajo na Skup-
ščini GZ Komenda. Gostitelj letošnje skupščine Gasilske zveze Komen-
da je bil PGD Komenda v petek,  27. marca 2015.

Pri pregledu dela prostovoljnih gasilskih društev so udeleženci skup-
ščine ugotovili, da vsa tri gasilska društva dobro delajo, da izpolnjujejo 
zastavljene cilje. Poudarjeno je bilo, da so v vseh treh gasilskih društvih 
enakovredno zastopane članice, starejši gasilci in mladina. Tudi sodelo-
vanje med društvi je zelo dobro. Velik poudarek je na izobraževanju 
gasilcev, ki se začne že z mladino, svoje sposobnosti pa preverjajo tudi 
na raznih tekmovanjih, kot so letna liga za člane in članice, zimska liga 
v hitrem spajanju sesalnega voda in tekmovanje Firefi ghter combath, 
razna tekmovanja za mladino.

Predsednik GZ Komenda Jožef  Sušnik priznava, da smo znani v celi 
Sloveniji, saj se Članice A iz PGD Komenda, na tekmovanjih po Slove-
niji redno uvrščajo med  prve tri ekipe. Člani PGD Moste pa na tekmo-
vanjih v Firefi ghter combath naše ime širijo tudi izven naših meja.

Skupščini je prisostvoval tudi župan Občine Komenda Stanislav Po-
glajen, ki  je obljubil pomoč in zagotovil, da je v proračunu občine za 
delovanje gasilcev enak znesek denarja kot v letu 2014.

Mihaela Poglajen

Gasilska napredovanja - Po novem letu sta bila v GZ Komenda dva 
tečaja za gasilce in za vodje skupin. Trajala sta tri mesece in pol, 
obeh pa se je udeležilo okrog 60 gasilskih članov in članic društev v 
Gasilski zvezi Komenda. Sredi aprila so predsednik GZ Komenda 
Jožef Sušnik, poveljnik Janez Hlade in tajnik GZ Slavko Poglajen 
vsem podelili potrdila o napredovanju za opravljen tečaj. - A. Ž.
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Poznano, že tradicionalno, srečanje otrok,učencev, učiteljev in staršev. 
Pa vendar se zdi, da je vsako leto izvirno zanimiva, bogata in predvsem 
- velika. Tudi letos, kot da je bila največja doslej. Celo vreme se ji je 
priklonilo v soboto, 11. aprila. Bilo je zares lepo.

Skratka, gre za dobrodelno prireditev, katere izkupiček je namenjen 
šolarjem. Tudi letos so bila poleg športa na igrišču in parkirnem prostoru 
pri šoli v Mostah športna in glasbena dogajanja. Poseben poudarek so 
tokrat namenili varnosti. Tako so jim pri tovrstnih programih pomagali 
policisti, Svet za preventivo, gasilci, reševalci, Zavod varna pot, Agenci-
ja za varnost v prometu RS (AVP) ter številni starši, učenci in učitelji.

Velika tradicionalna Šolska veselica
Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Komenda Moste že osem let prireja dobrodelno pri-
reditev, ki so jo že na samem začetku poimenovali Šolska veselica. 

Prireditev se je začela s pohodom po Šolski poti v Komendi, njen cilj 
pa je bil pred šolo v Mostah. Sledilo je predavanje Sanje Lončar z naslo-
vom Kako hrana vpliva na naše zdravje, počutje in intelektualne spo-
sobnosti. Posebno zanimiva je bila Forenzična delavnica, ki je vključila 
v aktivnosti 60 učencev. Bile so predstavitve Stopko in fl eksi, tehtnica 
za prikaz naletne teže, alko test, simulator prevračanja (prevračalnik), 
simulator motor, predstavitev Provide, motorja, mobilne pisarne, poli-
cijskih konj in psov. Gasilci so predstavili gasilske vaje, požare v kuhinji, 
reševaje iz avtomobilov. Medobčinsko redarstvo Trzin je prineslo na 
ogled občinski radar, zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik reševalno 

vozilo, bil je tudi bolšji sejem, kviz o prometu, pa družabne igre, Pokaži 
kaj znaš, šah na prostem, friziranje, ličenje, izdelava knjižnih kazal z 
magnetom in igračk iz odpadne embalaže. Skratka, bilo je, ni dan ni.

In kako je bilo po končani veselici. Tako ravnateljica Osnovne šole 
Komenda Moste Mira Rek, kot njena pomočnica v šoli Moste Bernar-
da Hozjan, sta bili navdušeni. 

»Vsi so na vseh ravneh sodelovali - učenci, starši, službe…. Nastopila 
je skupina iz Gimnazije in Srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. Poskr-
bljeno je bilo za lačne. Na stojnicah so namreč neprekinjeno pekli pala-
činke, miške, kuhali golaž in tudi vegetarijanski kotliček je deloval.« 

Skratka, nihče ni bil lačen, žejen pa tudi ne. In ob skoraj 50 različnih 
dejavnostih, blizu pet sto sodelujočih, je bilo skupno vseh na veselici v 
petih urah okrog tisoč. Pohvalil jo je župan Poglajen, saj je bila še ena 
uspešna dobrodelna prireditev za Šolski sklad.

Upravni odbor Šolskega sklada se zahvaljuje za sodelovanje in pod-
poro vsem sodelujočim in donatorjem: Rustika, LIDL, Luna\TBWA, 
Pletenine Špenko, Lanen cvet, Coca Cola, Pizzerija hram Gorjan, Moja-
čokolada.si, Rajska ptica, Avtoprevozništo Matjaž Florjančič, Gostilna pri 
Olgi, Klekljarsko društvo Čebelica, Družinam Ojsteršek, Zarnik, Čeh, 
Jeraj, Zalaznik, Osterman, Razpotnik, Ravnikar, Furlan, Petrič, Božiček, 
Pavšič, Bremšak, Verhovnik, zaposlenim v šoli, učencem in staršem

A. Žalar
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Za soboto napovedana veli-
ka čistilna akcija v občini 
Komenda v organizaciji 
Turističnega društva in 
krajevnega odbora Očisti-
mo Slovenijo v enem dnevu 
je v občini na domala vseh 
zbirnih mestih napolnila 
nameščene zabojnike s ko-
sovnimi odpadki. Že nekaj 
dni pred sobotno akcijo so 
čistili otroci iz vrtca in šo-
larji, sobotno množično ak-

cijo pa je žal preprečilo slabo vreme.
Dež pa ni ustavil lovcev in planincev. Tudi ribiči so prišli, a je bila 

voda tudi zanje previsoka. So se pa zbrali in čistili po gozdu nekateri, ki 
se akcij čiščenja redno udeležujejo. Med njimi sta bila Štefka in Drago 
Oblak s Podboršta. Opoldne na Koželjevi domačiji, kjer je bila malica 
za sodelujoče, sta povedala, da sta bila, sicer mokra »kot miški«, a sta 

nabrala celo vrečo ploče-
vink.

»Tudi polivinila in stiro-
pora je bilo kar nekaj. Je pa 
sedaj odpadkov, kakršnih 
je bilo še pred leti veliko, 
sedaj veliko, veliko manj. 
Se pozna. Postajamo bolj 
ekološko ozaveščeni.«

Z oceno se je strinjal tudi 
predsednik TD Komenda 
Vid Koritnik, ki se je za-
hvalil vsem donatorjem in 
še posebej Polikemu za vrečke in Občini za rokavice. 

»Smo se pa dogovorili, da se bo akcija še naprej nadaljevala. Vsi ki, 
se bodo sami podali na čiščenje, naj se javijo koordinatorjem, ki imajo 
vreče in rokavice, nabrano navlako pa naj oddajo na ekološke otoke. 
Vsem ki, so danes sodelovali in pomagali, pa še en krat hvala.«                   
A. Žalar

"V zadnjih letih smo na-
pravili veliko in veliko 
spremenili na bolje, na kar 
smo lahko ponosni. Zdaj je 
čas, da utrdimo dobro in 
odpravimo slabo in naše 
pomanjkljivosti, zato pa 
potrebujemo čas in potr-
pljenje. Zato se vsem čla-
nom naše LD zahvaljujem 
za izkazano zaupanje kot 
starešina in za vse nesebič-
no delo, ki ste ga opravili."

Goran  Peršin, starešina 
LD Komenda

Lovska družina Komenda je bila minulo leto na vseh področjih de-
lovanja uspešna. Na občnem zboru so zato podelili tudi priznanja in 
odlikovanja. Kritično pa so tudi ocenjevali tudi delo, kar izhaja iz 
obsežnega poročila starešine Gorana Peršina o delu družine. Obja-
vljamo nekaj povzetkov iz poročila.

Lani sem v programu izpostavil, da je na prvem mestu delo s priprav-
niki; nato izpolnjevanje rednih obveznosti, ki so nam naložene od mini-
strstva in so opredeljene v letnem načrtu del in odstrela; poravnati dol-
gove do naših upnikov v LD in delo na medsebojnih tovariških odnosih 
v naši družini.

Ugotavljam, da je bilo glede tega leto za LD Komenda uspešno. Najprej 
bom spregovoril o naših pripravnikih. Že pred občnim zborom smo določi-
li mentorje vsakemu pripravniku in uvedli družinski dnevnik za, ki ga mo-
rajo opraviti pripravniki kot praktični del izpita, ki se izvaja v družinah. S 
teoretičnimi vsebinami smo želeli čim bolje pripraviti pripravnike tudi na 
teoretični del izpita, ki ga izvaja ZLD oziroma LZS. Po enem letu, kar je 
najkrajši možni čas za izpolnitev pogojev na končni izpit obveznosti, so 
uspeli opraviti pogoje za prijavo na izpit kar trije pripravniki od petih. Če-
stitam. Tudi ostala dva pripravnika sta pokazala resnost in verjamem, da 
bosta v naslednjem letu uspela izpolniti 200 ur, ki so predpisane v družin-
skem dnevniku in osvojiti celoten program. Zelo nas veseli tudi, da imamo 
tudi na tem občnem zboru dva nova kandidata za člana oz. pripravnika.

Tudi glede izpolnjevanja obveznosti v našem letnem načrtu del smo 
bili uspešni. Najbolj pa se moram zahvaliti gospodarju, ki je skrbel tako 
za pravilen odstrel kot za ažurno vodenje podatkov v knjigah kot računal-
niški aplikaciji Lisjak. Še posebna nevarnost nam je pretila zaradi neiz-
polnjevanja izvzema divjih prašičev, ki pa nam jih je vseeno uspelo izvze-
ti v še zakonsko sprejemljivem številu. Tukaj se moram zahvaliti vsem 
članom LD, ki ste nesebično prispevali k izpolnitvi letnega načrta tako s 

Lovska družina Komenda v letu 2014

Odlikovanje Kinološke zveze - Andrej Malnarič in Rok Rode; pri-
znanja LD Komenda  za prizadevno delo - Marjan Zupan, David 
Hančič in Miha Žnidar; znak Lovske zveze Slovenije - Miro Hančič;  
več lovcev je prejelo priznanje LZS za več kot 40 let delovanja v 
lovskih vrstah. Najvišja priznanja so dobili najstarejši člani Nande 
Vode, Alojz Ravnikar in Milan Bošnak.

svojim delom kot z lovsko pravičnim odstrelom. 
V zvezi s tem, bi izpostavil tudi naša predavanja in posvete, na katerih se 

skušamo ukvarjati predvsem z vprašanji lovske stroke in samega lovskega 
delovanja. Letos je bilo pomembno predavanje o srnjadi in kinologiji. Za 
naprej pa mislimo še razširiti ukvarjanje z lovsko strokovnimi vprašanji in 
dognanji znanosti v zvezi z našo dejavnostjo. Prav tako pomembno se mi 
zdi, da smo se na skupnih lovih povezali še s tretjo sosednjo družino; z LD 
Mengeš in ohranili skupne love z LD Krvavec in LD Kamnik. V tem letu 
pa moramo pritegniti še zadnjega soseda, to je LD Vodice.

Tretji razlog za zadovoljstvo je, da smo uspeli poravnati dolg do dveh 
naših lovskih članov. Zato se zahvaljujemo za potrpežljivost  Vilku 
Plevelu in Roku Rodetu ter našemu blagajniku Andreju Škrlju in vsem, 
ki ste pripomogli, da smo uspeli izpeljati svoj celotni program in ob tem 
še poplačati dolgove.

Medsebojni odnosi pa so najkompleksnejši in tudi najbolj občutljiv 
del delovanja. Smo društvo, skupina ljudi, ki se druži s skupnim intere-
som, kar pomeni izvajanjem lova in spremljajočimi dejavnostmi. Trend 
dinamike izboljševanja in vzdrževanja odnosov je bil na začetku 2014. 
Vendar  sem v tem letu spet zaznal določene odnose in vzorce obnašanja. 
Opaziti je bilo prve znake določenih nesoglasij in zamer. 

Gre za nedoslednost do naših lastnih pravil, za neodkritost do lovskih 
tovarišev, nespoštovanje dogovorov  in še več je takih oblik vedenja, ki 
vnašajo nemir v družino in ustvarjajo vtis, da stvari v družini ne funkci-
onirajo. A to ni res. Osnovno je spoštovanje lovskih tovarišev kot lovcev 
in kot posameznikov ali dela naše bratovščine. Gre tudi za ukvarjanje z 
vprašanji lovstva in naše učinkovitosti ter reda v lovišču. Prav slednje je 
ključ do naše uspešnosti, zadovoljstva kot tudi odnosov med nami.

(Pripravil Andrej Žalar)

ČISTILNA AKCIJA Zabojniki polni, nagajalo je vreme

Na sliki (od leve proti desni) Drago in Šte-
fka Oblak s Podboršta, Franc Vidmar z 
Gmajnice in Franc Drolc z Gore.

Večina zabojnikov na štirinajstih zbirnih 
mestih je bila v soboto opoldne polnih 
kosovnih odpadkov.
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Marko Prezelj s Križa, občina Komenda, 
kamniški alpinist in fotograf, je edini človek 
na svetu, ki je prejemnik prestižnega, že tre-
tjega zlatega cepina. To je najvišje priznanje 
za dosežke preteklega leta v alpinizmu.
Za mnoge poznavalce je odličnjak, za druge je 
alpinist žlahtne kovine. Vendar Marko Prezelj ne 
spada v noben okvir in tudi ne želi nobene takšne 
»prisile« ali »zunanjega vpliva«. O dogotkih iz 
leta 2007 so se razpisali v reviji Klettern.

»Gre za stil,« je takrat rekel Marko Prezelj. 
Presenetil je z javnim nasprotovanjem »show 
alpinizma«. Zagovarjal je, da se alpinistični 
dosežki ne smejo predstavljati kot tekma, ker 
niso primerljivi. Zakaj si namreč človek ne iz-
bere boljše, najlažje poti, smeri ? Ideja je lahko 
začrtana, a vremenski pogoji, naravne možno-
sti, snežne in ledne razmere, … so pogoji takrat 
in tam. Zato alpinistični dosežki niso primerlji-
vi. Vzponi se beležijo, opisujejo, dokumentira-
jo, na koncu pa je žirija, sestavljena iz vrhun-
skih alpinistov sveta, ki nominira 6 najboljših 
dogodkov preteklega leta. Nazadnje izberejo 
dobitnike najprestižnejše nagrade: ZLATI CE-
PIN za preteklo leto. 

Tu velja prijateljska, odkrita in čista beseda. 
In kljub Markovemu močnemu nasprotovanju, 
da alpinizem ne postane tekmovalen, je bil isto 
leto Mark v navezi z Andrejem Štremfl om no-
miniran in prejemnik prvega zlatega cepina za 
prvenstveni vzpon po južnem grebenu Kang-
čendzenge (8476 m ) za leto 1992.

Leta 2007 je bil označen kot nasprotnik 
»show alpinizma«. A ni mislil tako. Le javno je 
spregovoril, kaj je sprejemljivo in kaj ne, da si 
ne ustvarjaš priljubljenosti v javnosti za vsako 
ceno. Pojdi in stori, kar želiš, potem pa so na 
vrsti mediji. Dominirati v javnosti in v medijih 
je zgolj črno-bela slika. Najprej je bil označen 
kot nasprotnik »šow alpinizma«. A ni bilo tako. 
Ti ne moreš predvideti svoje lastne smeri ali 
poti. Vedno je želel narediti prav, čisto v alpi-
nizmu, iti po robu, ampak preživeti sam in s 
prijatelji. Vsakdo pa ima prosto izbiro stene 
(smeri), kaj in koliko zmore, je tudi zanj neod-
govorjeno vprašanje. Alpinizem je zanj pred-
vsem strast, igra, ki jo mora igrati sam. 

Kaj pa je dobra igra v alpinizmu?
»Predvsem možnost z manj zunanje tehnične 

podpore. Prtljaga, ali če hočete »sodrga« v na-
hrbtniku, plezanje in vzpenjanje na goro in 

MARKO PREZELJ Prvi alpinist na svetu s tremi zlatimi cepini
Marko Prezelj pravi: »Prosto izbiro ima vsak, njegova odločitev pa je, kaj želi storiti.«

spet priti samostojno dol. Tako enostavno je to. 
Temu se eni smejijo, to lahko vsakogar razsve-
tli. Naj bo manj tehničnih sten in več doživetij. 
To ni fi lozofi ja. Vsak plezalec, vsak alpinist ve, 
da je to tako.«

Vsi se z njim niso strinjali, on je vztrajal in 
isto leto, 2007 bil prejemnik drugega zlatega 
cepina za preplezano novo smer v stebru Čo-
molharija (7326 m) s soplezalcem Borisom Lo-
renčičem. Poudaril je, da je nemogoče objektiv-
no oceniti vzpon nekoga drugega. Zato podpira 
idejo Zlatega cepina kot festival, kot srečanje 
plezalcev in ne tekmovanje v alpinizmu.

Markov stil ni doseči od točke A točko B. 
Ni linija, označena na razglednici. Razmišlja 
tudi, kaj bo gori lahko vrnil za danost, da je 
dosegel njen vrh. Brez stila pa je nesmisel. Do 
vrha je morda pohodniška pot, je pritrjena je-
klenica, zavarovana pot z utemeljitvijo, da ne 
gre drugače. On pa si išče drugačne cilje, sre-
čanje s steno in v igri išče odgovore o njej. 
Pritrjena jeklenica in umetno dodajanje kisika 
ne spadata v to igro.

»Danes živimo v 21. stoletju; časa ne moremo 
zavrteti nazaj. Zato se tudi poslužujemo helikop-
terskega prevoza do tabora. Razlika je tudi v 
ekološki škodi zaradi poleta ali mesece dolgega 
potovanja in tovorjenja z jakiji in mulami. Od-
prave puščajo v naravi, na gorah, ogromno od-
padkov, ki pa se lahko s pridobitvijo časa zelo 
zmanjšajo. Tudi stroški odprav so manjši.«

Nekateri ne marajo sli-
šati o takem ravnanju, ker 
smatrajo, da je Prezelj pu-
rist- ekolog, a danes ne gre 
več drugače.

Razlike so tudi, če želi 
alpinist iz svojih doživetij 
delati dobiček. Seveda ima 
za svojo opremo sponzor-
je. Sam se odloča. Treba je 
ločevati alpinizem od 
športa; in kako globok je 
posel. Če bi bil profesio-
nalec, ne bi imel časa za 
plezanje in ne bi bilo napredka. Denar, ki ga 
zasluži, mu omogoča le udejanjanje idej v alpi-
nizmu. Kaj si človek lahko želi še več.

Na alpinizem in na načela v njem gleda 
Mark zelo čustveno, kot mali otrok. A človek 
se vendarle tudi stara.

»Biti plezalec ni samoumevno. To je potre-
ba, kot da si lačen, da si žejen, da si zaspan in 
da moraš tudi na WC.« 

On alpinizem preprosto ljubi, glava hoče, da 
je osredotočen na goro. In soplezalci si med 
seboj pomagajo. S tem pa se tudi razumejo. 
Med prijatelji so stvari jasne, ne marajo pa, da 
jih kdo predalčka med elitneže.

Kateri pogled, katera stran alpinizma je 
Marku Prezlju najpomembnejša? 

»Morda negotovost. Nikoli ni vnaprejšnjega 
odgovora.«

 Prelomnica je bila morda, ko je napravil prvi 
izlet v hribe. Kot otrok je takoj našel skalo in 

začel po njej plezati. To je odgovor. Cilji so lahko 
različni. Tudi mala skala, mala stena je lahko 
težji izziv. S tem se je njegov pristop do alpiniz-
ma spremenil. Bolj je postal pozoren na malen-
kosti, ki se ga dotikajo. Najlepši izlet je tisti, pri 
katerem vsi v navezi med različnimi varovanji 
pridejo nazaj zadovoljni z doseženim.

Vsakdo ima prosto izbiro, kaj želi. 
Mark Prezelj se letos spogleduje z Abra-

hamom. Koliko časa bo še lahko plezal? 
Pravi, da glava nima miru, ampak telo potre-

buje danes že več počitka. Nič ga ne skrbi, koli-
ko časa bo še vztrajal in plezal. Prepričan je, da 
dokler bo živel, bo alpinizem njegov sopotnik.

Pravi, da nima velikih načrtov za naprej. Živi tu 
in sedaj, in smer je jasna. Negotovost, ideje, že-
lje…. Negotovost dela življenje zanimivo. So še 
gore v Indiji, Rino, Karakorum, vse okoli in v Hi-
malaji. Ko je ideja, potem je prvi korak, potem... A 
vse, kar želi, je s pravimi ljudmi, s prijatelji.

Marko Prezelj deluje tudi kot poklicni 
fotograf. 

To je njegova druga strast. Ko slika na poti, 
ima v mislih trenutek. Nikoli ne misli, da slika 
sebe ali soplezalca v steni. Slika s soplezalcem 
je zapis za dnevnik, nekaj zelo osebnega. Naj-
boljša slika nastane, ko hitro vzameš iz torbice 
aparat, ki je vedno na dosegu roke. Nikoli pa 
ne želi s tem obremenjevati soplezalca. Danes 
sodeluje z vrhunsko fi rmo, ki ga tudi sponzori-

ra, začetki pa segajo daleč nazaj. Danes je po-
znan kot vrhunski fotograf alpinizma v naravi. 

- - -
Letošnji zlati cepin so prejeli Luka Lindič 
(AO Celje-Matica ), Marko Prezelj (AO Ka-
mnik) in Aleš Česen (Alpski gorniški klub) za 
prvenstveni vzpon v severni steni Hagshuja. 

Tako je Kamniški alpinist Marko Prezelj 
postal prvi človek na svetu s tremi zlatimi ce-
pini. Oba njegova soplezalca sta mnogo mlajša, 
a skromno pove, da sta danes oba hitrejša in 
močnejša. On, da doda le izkušnje in presojo.

In še enkrat:
»Rad imam negotovost skupaj z radove-

dnostjo in nenehno sprejemanje odgovornih 
odločitev. Ni vedno preprosto. A v tem je čar 
vsega. To, za kar se moramo zares potruditi, 
nas bolj bogati kot mirovanje.« 

Po alpinistični reviji Kleterren Katja 
Tabernik; obdelal A. Ž.
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Mesec dni, kolikor je minilo od uvodne tek-
me sezone v Lipici, smo v Orientacijskem 
klubu Komenda preživeli ekspresno. Krajše 
vikend priprave smo izvedli na Krku, poleg 
rednih treningov in trening kampa mladin-
ske reprezentance Slovenije v Komendi smo 
precej tekli po bližnjih  gozdovih v Trzinu, 
na Dobenem in na Vranji Peči.

Pred svetovnim šolskim prvenstvom v Turčiji 
(18. do 24. aprila) smo formo še zadnjič preverili 
drugo soboto v aprilu na tekmi za Slovensko ori-
entacijsko ligo na Črnem Vrhu nad Idrijo in dan 
kasneje na preskušnji Coppa Italia v Bellunu. 

Prvi dan je večina Komendčanov na zahtev-
nem kraškem terenu ugnala konkurenco, a kar 
je še bolj pomembno, udeleženci tekmovanja v 
Turčiji so na terenu, precej podobnem tistemu 
na svetovnem prvenstvu, tekli domala brez na-
pak, kar je dobra popotnica pred odhodom na 
za njih najpomembnejše tekmovanje sezone.

Nika Ravnikar je zasedla najvišjo stopničko 
v kategoriji Ž12 in Ana Pia Pogačar pa v Ž14. 
Zali Zavrl sta v Ž16 družbo na odru za zmago-
valke delali še Mihela Korelc in Polona Jezer-

ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA: PRED ODHODOM V TURČIJO Forma na visoki ravni
šek, v Ž18 je bila 2. Monika 
Ravnikar. Pri fantih sta najvišji 
mesti v kategoriji do 10 let zase-
dla Nejc Turk in Luka Seljak, 
Žan Ravnikar in Matic Blaž sta 
v M18 zaostala le za predstavni-
kom domačega kluba. V katego-
riji M21B sta 2. in 3. mesto zase-
dla Borut Seljak in Janez Zavrl, 
Alenka V. Seljak je zmagala v 
kategoriji Ž21B. Pri članih je bil 
najhitrejši Nejc Zorman. Mla-
dince gre pohvaliti tudi v primer-
javi z veterani, saj so na tehnično 
zahtevnem terenu, kjer so izkuše-
nejši orientacijsti običajno v 
prednosti, v povprečju dosegali 
hitrejše kilometrske čase.

Na sobotni tekmi smo pokazali, da smo kos 
orientacijsko zahtevnemu kraškemu terenu, v 
nedeljo smo v Bellunu preizkusili pripravlje-
nost še v večji konkurenci. Tekme Coppa Italia 
se je udeležilo skoraj 700 športnikov, kar je 
precej več od slovenskih tekem. Vzdušja na 
prireditvi, kjer dogajanje povezuje napovedo-

valec, kjer zadnjih 200 m tečeš 
skozi koridor, na obeh straneh ob-
dan z navijači, kjer dobre tekmo-
valce ob prihodu v cilj takoj ujame 
novinar s kamero, pri nas nismo 
navajeni. Predštartne treme je 
precej več, enako je z motivacijo. 
Odlične okoliščine, ki spodbujajo, 
da damo vse od sebe in ki pripo-
morejo k izgradnji dobrih tekmo-
valcev. Kajti vsaka napaka, vsaka 
nezanesljivost na terenu pomeni 
časovni pribitek. V konkurenci, 

kjer prvega in tretjega po pretečenih 15 km 
loči maj kot 30 sekund, si za najboljša mesta 
enostavno ne smeš privoščiti spodrsljaja.

Odteči orientacijsko tekmo brez napake je 
verjetno iluzorno, a pri dobrih tekmovalcih 
sekunde, izgubljene v gozdu, limitirajo proti 
nič. V konkurenci deklet do 14 let je zelo dober 
tek uspel Zali Zavrl, ki je zasedla odlično 3. 
mesto. Monika Ravnikar je po manjši zmedi 
na začetku proge nadaljevala odlično in med 
dekleti do 18 let zasedla 4. mesto, Žan Ravni-
kar je večino etap odtekel med prvimi, a nare-
dil dve napaki, kar je na koncu zadoščalo za 
uvrstitev med prvih 8 tekmovalcev.

Po prikazanem sem prepričan, da je pripra-
vljenost na visoki ravni in za dobre predstave v 
Turčiji potrebujemo le še pravo mero koncen-
tracije in sproščenosti. Kako nam je šlo, izveste 
v prihodnji številki.

Nejc Zorman

V začetku lanskega oktobra smo se skupina 
plezalcev pod vodstvom Marka Pogačarja na 
podstrešju Planinskega doma v Komendi 
spraševali, ali obstaja kakšna posebna lastnost 
magnezija, ki je še ne poznamo. Tako smo se 
odločili za enostavni preizkus. Odprli smo za-
vojček magnezija ter ga pustili viseti v vrečki 
na vhodu plezalne stene, ki se tam nahaja.

Po preteku šestih mesecev smo bili nad re-
zultati presenečeni. Izkazalo se je, da je ma-
gnezij v tem času preprosto izginil iz vrečke. 
Zaskrbljeno smo se spogledali in bili kar malo 
razočarani, a nasmeh na ustih se nam je kaj 
hitro spet povrnil na obraz. Namreč, po vsej 

Kam je izginil magnezij?
plezalni steni smo našli sledi ‘izgubljenega’ 
magnezija. Le kaj se je zgodilo?

Vse od začetka oktobra je plezalna stena 
priča raznim aktivnostim. Tako je tedensko or-
ganiziranih kar nekaj plezalnih vrtcev za naše 
najmlajše, tisti malce starejši pa pod budnim 
očesom vaditeljev ob različnih terminih razgi-
bavajo svoje telo in se na zabaven način spo-
znavajo s plezanjem. Kdor pa je že ‘prevelik’ 
za vodeno plezanje, pa je lahko na steni obisko-
val termine prostega plezanja, kjer je lahko sam 
ali ob podpori soplezalcev, pilil svoje plezalne 
spretnosti. Ker je plezalna stena primerna za 
razne vragolije na blazinah, predvsem pa za-
bavna, ne čudi, da se je marsikateri otrok odločil 
svoj rojstni dan praznovati prav tam. 

In kaj ima vse to z magnezijem? 
V našem preizkusu smo nepreklicno ugoto-

vili, da magnezij in le ključen za gradnjo in 
vzdrževanje zdravih kosti in zob, ampak ob 
pravilni kombinaciji s plezalno vrečko ter ple-
zalno steno, nudi veliko zabave, krepi telo in 
duha, predvsem pa ohranja naše telo gibljivo, 
zdravo ter pozitivno naravnano. 

Vsakemu, ki želi na lastni koži preveriti naše 

ugotovitve, priporočamo obisk plezalne stene, 
če pa želite izvedeti še kaj več o športnoplezal-
nem odseku Komenda in naših aktivnostih, pa 
lahko obiščete spletno stran odseka http://spo-
komenda.blogspot.com/ ali facebook profi l 
https://sl-si.facebook.com/stenca.kom. 

Se vidimo!
Urban Jeraj
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cvetličarna

sadne sadike

sobne rastline

balkonsko cvetje

 Balkonsko cvetje 

 iz lastne vzgoje.

Velika izbira 
konkurenčne cene.

15. oprto državno prvenstvo MTZS 

Komendčanke uspešne na finalu
V soboto in nedeljo, 18. in 19. aprila 2015, je bilo športni dvorani Lukna 
v Ljudskem vrtu v Mariboru fi nale v disciplini twirling šport. V vsaki od 
kategorij je nastopalo samo 8 najbolje uvrščenih tekmovalcev, parov ali 
skupin iz predtekmovanja in polfi nala, ki so potekala v mesecu januarju 
in marcu 2015.

Iz komendskega Twirling mažoretnega kluba je na fi nalu tekmovalo 
63 članic starih od 5 do 16 let. Dosegle so zelo dobre rezultate (Repor-
taža v majski Aplenci). 

Vsem tekmovalkam iskreno čestitamo!
Podporo Komendčankam je s prihodom v Maribor pokazal tudi župan 

Stanislav Poglajen, ki si je tekmovanje najprej ogledal, nato pa na slo-
vesnem zaključku tekmovanja podeljeval medalje. 

Vse bralce Aplence vabimo, da si koreografi je pogledate tudi v 
živo, in sicer na zaključni prireditvi Twirling in mažoretnega kluba 
Komenda S PALICO DO SONCA, ki bo v SOBOTO, 20. JUNIJA 
2015, ob 17. uri v ŠPORTNI DVORANI KOMENDA.
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ZANIMIVOSTI

Obiskali smo našo mecenko, gospo dr. Marijo 
Bevčar Bernik. Štipendista Vanessa Bera in 
Anže Štern ter predsednica Uprave UPPG dr. 
Marta Ciraj smo se v petek, 10. aprila 2015, 
zbrali malo čez 17. uro in potrkali pri gospe, ki 
živi v lepo urejenem in prijaznem domu staro-
stnikov. Malo smo morali počakati, ker je 
imela ravno telefonski pogovor s prijateljico z 
one strani luže, ki jo je poklicala. Kasneje nam 
je povedala, da ima dobro razširjeno socialno 
mrežo tako s Sloveniji kot v ZDA. Gospe Ma-
riji, ki je z veseljem povedala, da 25. marca 
obhaja dva svoja praznika, rojstni dan in god in 
da je imela v zadnji številki zdravniške revije 
ISIS obsežen intervju (nam ga je pokazala), ob 
tem pa se je iskreno razveselila drobnih pozor-
nosti, ki smo ji jih prinesli, smo izročili prizna-

Konec lanskega poletja sem se zavedel, da me 
moji petnajst urni delovniki v kuhinji popol-
noma izčrpavajo in da je čas za spremembo. 
V zadnjem letu in pol ni bilo kaj dosti časa za 
dopust ali oddih nekje v naravi. V glavi pa 
sem se že kar nekaj časa poigraval z idejo, 
kako bi bilo štopati od Ljubljane do Tajske. 
Star sem 29 let, nimam otrok, ne punce in ne 
kreditov, skratka nič kar bi me kakorkoli za-
drževalo tu, če ne zdaj najbrž nikoli. Tako je 
padla odločitev za mojo nenavadno pustolo-
vščino. Približno sem si zarisal pot, ki bi jo 
rad prepotoval, za končni cilj pa sem si zadal 
Bali. Enostavno zato, ker je najbolj skrajna 
točka vzhoda do kamor se teoretično da pri-
štopati. In seveda tudi zato, ker me pot do tja 
pelje čez veliko interesantnih dežel. Sam cilj 
pravzaprav ni bistvenega pomena in ga tudi 
ne označujem kot obvezen cilj, važna je pot in 
dogodivščine na njej. Želim si spoznati nove 
okuse, nove kulture, nepoznane pokrajine, 
doživeti neizživeto in predvsem obogatiti 
svoj jaz. 

Za pot do tja sem predvidel približno 15 

Prava smer

mesecev. Moj budget sicer niti približno ni 
dovolj velik za tako dolgo potovanje, glede na 

Obisk pri mecenki Mariji Bevčar Bernik
nje za Mecenko. Čakalo jo je še eno 
veselo presenečenje – Vanessa Bera 
je prinesla s seboj plišasto igračko, ki 
ji jo je gospa Marija poklonila ob 
rojstvu. Za to povezavo smo izvedeli, 
ko so bili štipendisti povabljeni, da 
obiščejo gospo Bernik skupaj s pred-
sednico UPPG. V prisrčnem pogovoru 
in prijetnem vzdušju smo se ji zahva-
lili za vso dobroto in ji zaželeli obilo 
zdravja. Našima štipendistoma je go-
spa zaželela vztrajnost in pridno delo, 
kot je v svoji predstavitvi poudaril 
Anže. Za vse nas, posebej še za mlada 
štipendista, je bilo srečanje nova iz-
kušnja in nam bo ostalo v prijetnem 
spominu. 

to, da pa že več kot deset let delam kot kuhar 
po priznanih slovenskih restavracijah in da me 

nekako vedno v življenju spremlja 
sreča, se nadejam kakšnega prilo-
žnostnega dela na poti, s katerim 
bi si prislužil še kakšen evro, dolar 
ali karkoli že pač bo.

Takšen način potovanja pred-
stavlja veliko prednosti in tudi 
nekaj slabosti. Predvsem sem se 
moral že v naprej sprijazniti, da 
mi ne bo ves čas postlano z roži-
cami in bom marsikdaj moral 
malo stisniti zobe, po drugi 
strani pa potujem sam, popolno-
ma neobremenjen s časom in 
prilagajanjem, imam odlično 
priložnost spoznati lokalne ljudi, 
lokalno hrano in dopuščati svo-
jemu občutku, da me vodi v 
pravo smer.

Dolgi most, 15. 4. 2015
Klemen Grmšek
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S ŠOLSKIH KLOPI, SKAVTI

PLANINSKI IZLET
V soboto, 28. 3., smo šli na izlet. Lipnik je na 
Primorskem, a je bilo mrzlo. Z vrha sem videla 
morje. Na vrhu je bil križ. Bilo mi je všeč. Vi-
dela sem ovce. Katarina Zorman, 2. c
S planinskim krožkom smo obiskali Lipnik. 
Všeč mi je bilo, ko je pihljal veter. Šli smo čisto 
do vrha. Videli smo železniško progo in izvir 
vode. Čisto z vrha smo videli tudi morje. 

 Sara Yvonne Pesek, 2. C

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo malicali. Zelo 
lepo je bilo. Neki gospod mi je dal špargelj. 
Zelo sem bila utrujena. Tudi mami je bila. 

Neja Papež, 2. a

TOREK, 8. APRIL
Danes smo obiskali kmetijo Zadrgal. Tam smo 
videli krave, kokoši, psa in muco. Zelo mi je 
bilo všeč, ko sem videla muco. Videla sem tudi 
cisterno in veliko drugih pripomočkov za 
traktor. Videla sem še velik, čisto pravi traktor, 
ki je bil zelene barve. 

Vseeno mi je bila 
najbolj všeč muca. 
In pes. Muco sem 
imela tudi v naročju, 
saj se ne bojim, da bi 
me opraskala. Tudi 
doma imam dve mu-
ci. Muca Loly danes 
praznuje rojstni dan. 
Na koncu smo dobili 
piškote in mleko. 

Kim Cibašek, 2. c

Stric nam je najprej 
pokazal krave in sem 
videl, da kako imajo 

krave dolg jezik. Potem smo šli pogledat koko-
ške. Na poti smo videli kužka, ki je veliko lajal. 
Ko smo se vse ogledali, nam je gospa dala pi-
škote in jogurt, videli pa smo tudi mucka in ga 
pobožali.

Mark Dolžan, 2. č

OCENA GLEDALIŠKE PREDSTAVE
Nekateri so za vroče – Sugar je komična gleda-
liška predstava, ki jo je zrežiral Stanislav Mo-
ša. 

Zgodba govori o dveh brezposelnih glasbe-
nikih, ki sta se znašla sredi kraja zločina. Ker 
sta bili edini priči, so jima bili zločinci ves čas 
za petami. Ni jima preostalo drugega, kot da 
sta se preoblekla v ženski in se pridružila žen-
ski skupini, ki se je ravno odpravljala v Miami. 
Na potovanju seveda ni manjkalo mafi jskih in 
ljubezenskih zapletov, kot tudi težav z žensko 
krinko. 

Za črno-belo sceno je poskrbel scenograf 
Jaroslav Milfajt. Tudi kostumi so bili črno-beli, 
izstopali pa so rdeči dodatki. Rdeči so bili naj-

brž zato, ker je to barva ljubezni in strasti, ki 
imata v predstavi pomembno vlogo. Glede na 
temo predstave lahko v glavnem poslušamo 
džezovsko glasbo, v kateri so v ospredju tro-
benta, saksofon, pozavna, kontrabas. V glavni 
ženski vlogi smo občudovali Ano Dolinar 
Horvat, zabavna glasbenika pa sta mojstrsko 
odigrala Gregor Gruden in Uroš Smolej.

Gledališka predstava mi je bila zelo všeč in 
priporočala bi jo vsakomur, ki se želi nasmeja-
ti.

Urška Komatar, 9. c

Mi smo se že smejali, Joe in Daphne pa sta 
lahko srečna, da sta odnesla celi koži. Morilec 
Palazzo Gamaša in njegovi fantje so ju iskali 
kot nori. Predstava je bila ena boljših, kar sem 
si jih ogledala. Upam, da si bomo v naslednjih 
letih ogledali še več takih iger. Ves čas je bilo 
vznemirljivo in napeto, pri tem pa je bilo tudi 
komično, kar mi je bilo zelo všeč. 

Maja Brišnik, 7. b

Že takoj, ko sem slišala, da si gremo ogledat 
mjuzikal, sem bila presrečna, ker sem vedela, 
da bo zagotovo zelo zabavno. Med predstavo 
se je cela dvorana vključno z mano cel čas 
smejala. Šale v predstavi so bile tako smešne, 
da sem komaj ostala na sedežu. Glavna igralca 
sta se uspešno prelevila v ženske, še posebej, 
ko sta posnemala ženske glasove. Moj najljub-
ši lik pa je bil zagotovo stari milijonar v svojih 
enodelnih kopalkah. Imel je posebno karizmo, 
ki je preprosta, ampak humorna. Zanimive so 
bile tudi utripajoče bele luči, ki so dajale vtis, 
kot bi gledali nemi fi lm. Predstava je bila naj-
boljša, kar sem si jih ogledala s šolo, in upam, 
da si bomo še kdaj ogledali kakšno podobno.

Zala Zavrl, 8. a

Za dežjem vedno posije sonce. Tako je bilo 
tudi tokrat. Na sončno soboto smo se skavti iz 
Komende, Kamnika, Homca, Domžal, Kranja 
in Žirov zbrali na travniku, ki je še kazal dobro 
vidne posledice petkovega dežja. Iz Križa pri 
Komendi, kjer smo bili, so na vse strani hodile 
skupinice s kompasom, zemljevidom in še ka-
kšnim nahrbtnikom. Če jih je kdo srečal in ni 
vedel, kaj se dogaja, mu povejmo sedaj: 28. 3. 
je potekala operacija Sever. Na točkah, ki so 
bile na poti, se je preverjalo skavtsko znanje, 
pisal pa se je tudi test iz orientacije. Vse skupi-
ne so se uspešno vrnile na cilj, kjer jih je čaka-
lo odlično kosilo – »makaronfl ajš«. Po podeli-
tvi nagrad smo si rekli, da se vidimo naslednje 
leto spet ter se odpravili domov. Nekateri peš, 
drugi s kolesom in spet drugi z avtomobilom.

Da je orientacija tako dobro uspela, bi se pa 
zahvalili našemu kuharju, Marku Puhanu, 
Orientacijskemu klubu Komenda za izposoje-
no opremo ter vsem ostalim, ki ste kakorkoli 
pomagali.

Za konec pa še, kaj sta povedali udeleženka 
Marjana  in voditeljica Ana o Severu: 

Za dežjem pride sonce. Tudi na sever.
»Na operaciji Sever sem bila na točki, kjer 

so se izvidniki in vodnice preizkusili v znanju 
vozlov. Nekaterim je šlo bolje, spet drugim 
malo slabše. Sicer pa mi je bilo na operaciji 
Sever super všeč ☺«

Ana Jagodic, Komenda 1

»Po dolgem času je ukaz iz Komende velel, da 
naj nas vedno bolj razvajeni in neredoljubni 
skavti vzamejo v roke. Zagotovo nismo bili 
nervozni le kompasi – prav tako, ali pa morda 
še bolj, so bili nervozni tisti, skavti seveda, ki 
bi nas na ta dan morali uporabljati. Nekaj 
znanja pač zahtevamo tudi mi. Štela se je so-
bota, na god Sv. Janeza, konec marca, ko smo 
iz napol praznih torb prišli na svež zrak Ko-
mendskega travnika. Bila je namreč Orienta-
cija Sever, kjer se med sabo že tradicionalno 
pomerijo homški, domžalski, komendski in 
kamniški skavti, letos pa so bili povabljeni 
tudi Kranjčani in Žirovci. Lokacija je bila 
polna vedrih in nasmejanih obrazov, oblečenih 
v tiste oranžne srajce, polne našitkov in da ne 
pozabim – lepo sem pristajal poleg te unifor-

me. Lahko se pohvalim, ravnokar so iz mene 
pobrisali kopico prahu in da sem, kljub svoji 
starosti, še vedno zelo uporabna napravica. In 
zdaj sem prišel na vrsto, da pokažem, kaj 
pravzaprav tudi zmorem. Začelo se je takole: 
v svojo bližino sem prejel barvit zemljevid z 
valovitimi platnicami in visokimi trigonome-
tričnimi točkami, skozi uhelj pa mi je zastrl 
glasen klic in že sem se podal novim dogodi-
vščinam in zmagam naproti. Živo srebro je 
pokazalo nekaj nad 20 stopinj in takrat, ko 
sem se na vrvici zibal po teh enoličnih travni-
kih, sem se spomnil, da bi lahko s svojimi 
šarmantnimi lečami osvojil vse po vrsti, a kaj 
ko mi zjutraj ta misel ni padla na mojo iglo. Po 
prvih prehojenih točkah smo se ustavili in naj 
vam povem, da mi je iz pod pokrovčka že kar 
pošteno teklo. Skavti so vneto računali kot 
med izbrano točko in ravnino in že so se zgu-
bili. Dejstvo je, da nisem kriv jaz, ubogi stari 
kompas. Toda po še kar nekaj vloženega truda, 
osnovnošolske matematike, skavtske iznaj-
dljivosti in moje potrpežljivosti … HURA! … 
ugotovili smo, da smo v pravem vesolju, na 
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Nad predstavo sem bil naravnost navdušen. 
Zdela se mi je zanimiva, bila je izvrstno zapeta 
in odigrana, polna zabavnih trenutkov, kar nas 
je ves čas spravljalo v smeh. Zelo me je navdu-
šila gangsterska tematika, navdušen sem bil 
nad scenografi jo – kulisami, premikajočimi se 
fi gurami, kostumi, navdušili so me igralci 
Gregor Gruden in Uroš Smolej ter Ana Dolinar, 
nič manj pa Jožef Rapoša, ki je igral gangsterja 
Palazza Gamašo. Ta dan mi bo dolgo ostal v 
spominu.

Dan Menaše, 9. b 
 
TRADICIONALNI ANGLEŠKI VIKEND
Resnično. Komaj sem čakala, da že pride ta 
petek trinajsti. Ne, ne niti malo nisem vraže-
verna in tudi drugi udeleženci niso bili, saj je 
bilo vzdušje naravnost fantastično. Končno 
smo ga dočakali! Angleški vikend, že drugi po 
vrsti, lahko rečemo tradicionalni, tokrat obar-
van zeleno z motom »English goes green«. 

V petek smo se učenci ob dveh popoldan 
zbrali v šolski jedilnici, kjer nas je že čakal naš 
prvi gost, gospod Burger, namestnik velepo-
slanika ZDA v Sloveniji. Pridružili so se nam 
tudi komendski župan, gospa ravnateljica ter 
učiteljice, ki so sodelovale pri organizaciji an-
gleškega vikenda. Gospod Burger nam je pri-
pravil kratko predstavitev, v kateri je poudaril, 
kako pomembno je, da smo mladi seznanjeni z 
ohranjanjem in varovanjem okolja ter da vsak 
izmed nas lahko pripomore graditi boljši jutri 
že danes in to z enostavnimi rešitvami. Pred-
stavil nam je tudi življenje naših vrstnikov po 
svetu.

Po predstavitvi so nas že čakale delavnice, 
mene ekološka, ki jo je vodila učiteljica geo-
grafi je. Skupaj s še tremi sošolkami smo raz-
pravljale o prevoznih sredstvih prihodnosti in 

podajale predloge, kako bi pripomogle k varo-
vanju okolja. Na žalost je bilo te zanimive de-
bate hitro konec in čas je bil za večerjo. Na 
meniju je bila vsem dobro poznana hrana - pi-
ca. Ker smo malce zamujali z večerjo, nas je 
moral naš večerni gost, gospod Tamir Azaz, 
malce počakati. Pripovedoval nam je o svojem 
otroštvu, o knjigah, ki so bile takrat moderne, 
in predvsem o tem, kako napisati dobro knjigo. 
Gospod Azaz je namreč založnik in odličen 
govorec. Ko se je poslovil, smo vsi nestrpno 
pričakovali movie night - fi lmski večer. Udob-
no smo se namestili na svoja ležišča in si v je-
dilnici ogledali fi lm Rio 2. Seveda brez pokov-
ke ni šlo, ta pa je bila ob koncu fi lma skoraj po 
vsej jedilnici. In ker smo ekološko ozaveščeni, 
smo v motu tokratnega angleškega vikenda 
našli tudi navdih in jedilnico na koncu tudi 
pometli. Kar nekaj časa je trajalo, da smo se 
umirili in končno le prijetno utrujeni zaspali z 
mislijo, da nas zjutraj čaka zgodnje bujenje. Si 
predstavljate, kako smo bili videti ob sedmih 
zjutraj? In kako težko se je bilo spraviti iz to-
plih in malce neudobnih spalnih vreč? 

Po zajtrku smo ponovno dobili nov zagon, 
saj nas je obiskal že tretji zanimiv gost, gospod 
McQuarry, ki nam je pripovedoval o ekologiji 
v arhitekturi. Sledila je delavnica, tokrat sem 
se udeležila kulinarične, kjer smo pripravili 
kosilo za vse udeležence. Bilo je bolj italijan-
sko kot angleško. Spekli smo tudi prave angle-
ške brownije, s katerimi smo pogostili starše 
na zaključni predstavitveni prireditvi. Po kosilu 
sta nas obiskali Ines in Ines, članici organizaci-
je Greenpeace. Bili sta zelo pozitivni, polni 
zanosa in energije in kar srkali smo vase vse, 
kar sta povedali o organizacij in o projektih, s 
katerimi se Greenpeace ukvarja. Na koncu sta 
nas tudi obdarili z njihovimi značkami in na-

lepkami. Sledila je zadnja, tokrat likovna de-
lavnica, v kateri smo razmišljali, kako bi lahko 
polepšali okolico naše šole. Predloge smo se-
veda narisali in razstavili v avli šole. Nato so 
sledile mrzlične končne priprave in generalka 
pred predstavitvijo naših projektov staršem. 
Predstavitev je odlično uspela, zabavali smo se 
tako mi, učenci, starši in upam, da vsaj malo 
tudi učitelji in da nismo bili preveč naporni. 
Imeli smo le nekaj težav z ozvočenjem, morda 
pa je bil to vpliv petka trinajstega.

Kar malo mi je žal, da letos zapuščam 
osnovno šolo, saj so bili ti vikendi res nekaj 
posebnega in se jih bom rada spominjala, tudi 
ko bom že odrasla. Morda pa bom v prihodno-
sti sodelovala še na kakšnem takšnem vikendu 
v kateri drugi vlogi.

 Sara Verhovnik, 9. a

Matevž Semprimožnik, Urban Pibernik … naju 
je s prijateljem učiteljica poklicala na kulina-
rično delavnico. 

Veselil sem se, saj rad kuham in se zabavam 
ter packam. Začeli smo. Naš cilj je bil narediti 
bučno pito in maslene kolačke. Z Matevžem 
sva morala pripraviti testo za kolačke. Potre-
bovala sva veliko masla, ovsene kosmiče, 
sladkor in moko. Zmes je bila zelo gosta. Ko se 
je pekla v pekaču, smo imeli čas za igro. Igrali 
smo namizno igro in moja ekipa je dvakrat 
zmagala. Bila mi je zelo všeč … kolački pa so 
bili že pečeni. Prelili smo jih z oblivom, jih 
okrasili in bili so nared.
Naučil sem se novih besed, kako se po angle-
ško izgovarjajo sestavine, kar bom potreboval, 
kadarkoli bom odšel v tujino. Angleški vikend 
mi je bil zelo všeč, saj sem se naučil veliko 
novega in uporabnega.     

Urban Pibernik, 9. c

pravem planetu, na pravi celini, v pravi državi, 
na pravi poti in tako smo prišli... na cilj. Še 
pravočasno, da se tradicionalne skavtske te-
stenine niso preveč razkuhale. Po skavtskem 

Marec je bil divji. Malo manj za četo in klan, 
ki sta se udeležila tradicionalne Operacije 
Sever, malo bolj pa za skavtske voditelje, saj 
smo na Svetu Združenja (nekakšen občni 
zbor za skavte) potrdili novo zastavo, na 
Državnih srečanjih za voditelje smo se veli-
ko presmejali, se podili naokrog, si izmenje-
vali izkušnje, srečali stare prijatelje in osebno 
rastli s pridobivanjem novih znanj. 31. 3. pa 
je bil prav poseben dan, saj je ljubljanska 
stolna cerkev pokala po šivih od oranžnih 
krojev – skavti smo namreč s slovesno mašo 
obeležili markanten praznik in sicer četrt 
stoletja obstoja slovenskih skavtov. Lepo je 
bilo. 

»Obljube so mimo. So bile “spet” ene nepo-
zabne? Kaj pa vem, meni so vse nepozabne. 
Dejansko so nepozabne. Ne glede na to, v ka-
teri stranici kvadrata stojiš, morda si celo zunaj 

in se skupaj z “bivšimi” dereš: Komenda!, 
veš in čutiš, da je ta steg, ta prostor in ti 
ljudje, ki te obdajajo, res nekaj posebnega. 
Še danes prav natančno slišim odmev gla-
snega klica od šotork in gozda, potem pa kar 
čutim, kako se kocine ježijo pod puloverjem. 
Nekako se v tistem trenutku zdi, da je to to. 
Da je na svetu vse v najlepšem redu. Da 
pojutrišnjem ni šole in službe. Da vse, kar 
rabiš, je prav te ljudi, rdeče-belo rutko, 
kavbojke in kroj, zastavo in najglasnejši 
klic, ki ga je slišati daleč okrog. Oh skavti.« 
Takole je razmišljal Neukrotljivi sokol ob 
lanskih obljubah. Vabim vas na še ene nepo-
zabne obljube. Vstanite pred soncem in se 
nam 25. 4. ob 6:00 zjutraj pridružite na 
Kriškem gradu pri sveti maši s slovesnimi 
obljubami.  Lepo bo.

Andreja Grkman, Optimistična orka

smehu, zgovornosti in dobri volji, očitno tudi 
kompasi še nismo za v staro šaro. Bil je res 
prečudovit dan. Lepih dogodkov in veselja 
sem se navzel, da bom o tem premišljeval ves 

tisti čas, ko bom visel na steni v ne preveč 
pospravljeni sobi. Skavtski, seveda.«

Marijana Jezeršek, Zaljubljena vidra, Žiri 1
Katarina Zabret, Živahna mačka, Kamnik 1
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Jan Šubelj, 2. mesto Maj Markošek,  10. mesto 
Jan Marn, 12. mesto Katarina Mazzini, 14. 
mesto Gregor Žunič, 27. mesto Filip Trplan, 
30. mesto Gal Založnik, 33. mesto Jan Unuk, 
46. mesto Janez Paternoster, 47. mesto Ana 
Pibernik, 60. mesto Tinka Ferenc, 61. mesto 
Vesna Mihelič, 66. mesto Maj Koderman, 75. 
mesto Nikolina Mičić, 76. mesto Jošt Paterno-
ster, 80. mesto Elma Halilović, 91. mesto David 
Paternoster, 88. mesto Jure Žličar, 91. mesto 
David Paternoster, 94. meto Nik Šubelj, 101. 
Simon Premk.

3. TURNIR NAJMLAJŠIH 2015 v Lju-
bljani 31. 3. 2015. Osvojili smo 3. mesto Vesna 
Mihelič, 5. mesto Janez Paternoster, 6. mesto 
Maj Koderman, 12. mesto Pavel Đokić,  17. 
mesto Gašper Klemenčič, 18. mesto Tinka Fe-

renc, 32. mesto Nik Šubelj, 47. mesto David 
Paternoster.

21. VELIKONOČNI TURNIR SLADKI 
VRH na Sladkem Vrhu 6. 4. 2015. Osvojili 
smo:3. mesto Blaž Debevec.

9. MEMORIAL RADA GOSPODARIČA 
v Postojni 4. 4. 2015. Osvojili smo 9. mesto 
Blaž Debevec, 28. mesto Boris Skok.

Franc POGLAJEN

ŠAH

DRŽAVNA ŽENSKA LIGA ZA LETO 2015 
- Mlada ekipa ŠK Komenda je prepričljivo 
osvojila 1. mesto in si priborila pravico na-
stopa na evropskem ekipnem prvenstvu 
članic. Za ekipo ŠK Komenda so igrale: 
Laura UNUK, Teja VIDIC, Caterina LEO-
NARDI. Tekmovanj je bilo od 11. do 15. 
Ljubljani in od 10. do 12. aprila v Murski 
Soboti.

KARPOS OPEN turnir je bil v Skopju od 27. 
3. 2015 do 3. 4. 2015. Osvojili smo 85. mesto 
Jan Gantar, 96. mesto Laura Unuk.

68. LJUBLJANSKA LIGA z gostovanji od 
9. 1. 2015 do 26. 3. 2015. SUPER LIGA - 
osvojili smo 5. mesto ekipa ŠK Komenda Po-
potnik (v postavi: Bojan Hribar, Jan Gantar, 

Blaž Debevec, Tilen Lučovnik, Boris Skok, 
Igor Juhant); 7. mesto ekipa Šk Komenda Pogi 
(v postavi: Laura Unuk, Sebastijan Markoja, 
Teja Vidic, Samo Kralj, Anton Trebušak, Jan 
Šubelj, Franc Poglajen, Alenka Trpin, Jan 
Unuk). I. LIGA – ekipa ŠK Komenda Suma (v 
postavi: Marko Coklin, Džemail Veskovič, Fi-
lip Kozarski, Igor Kocjančič, novica Novako-
vič, Erlend More, Jan Zajc, Anže Novak, Ale-
ksander Kozarski) je osvojila 5. mesto. II. liga 
– ekipa ŠK Komenda Gaber (v postavi: Vesna 

Šahovski utrinki
Založnik, Jan Marn, Fi-
lip Trplan, Matej Mla-
kar, Gal Založnik, Ana 
Pibernik, Klara Vidmar, 
Katarina Mazzini, Janez 
Paternoster) je osvojila 
5. mesto.

FIDE TURNIR 2015 
v Ljubljani od 7. 1. 2015 
do 18. 3. 2015. Osvojili 
smo: 1. mesto Maj 
Markošek, 4. mesto Jan 
Šubelj, 7. mesto Nejc 
Kralj, 13. mesto Jan 
Marn, 15. mesto Jan 
Unuk, 18. mesto Janez 
Paternoster, 19. mesto 
V e s n a 

Založnik, 21. mesto Katarina 
Mazzini, 23. mesto Matej 
Mlakar, 26. mesto Vesna Mi-
helič, 27. mesto Klara Vidmar, 
38. mesto Gal Založnik. 

13. MLADINSKI TUR-
NIR IG na Igu 29. 3. 2015. 

SKUPINA OPEN do 20 
let smo osvojili 5. mesto Tilen 
Lučovnik, 8. mesto Jan Šu-
belj, 12. mesto Jan Marn, 17. 
mesto Katarina Mazzini, 19. 
mesto Filip Trplan, 23. mesto 
Maj Markošek, 24. mesto Ju-
lian Novakovič, 29. mesto 
Matej Mlakar,  32. mesto Ve-
sna Mihelič, 37. mesto Staš 

Ahtik, 44. 
mesto Ana Pibernik, 49. me-
sto Janez Paternoster, 67. 
mesto Maj Koderman, 70. 
mesto Nejc Kralj, 84. mesto 
Gal Založnik, 94. mesto Elma 
Halilović. SKUPINA MLA-
DIH DO 8 LET, osvojili smo: 
5. mesto Pavle Đokić, 13. 
mesto Nikolina Mičić, 15. 
mesto Nik 
Šubelj, 17. 
mesto Jure 
Žličar. 

6. TURNIR 
LIGE MLA-
DIH SLO-
VENIJE v 
Ljubljani 13. 

3. 2015. Osvojili smo 7. me-
sto Filip Trplan, 8. mesto 
Katarina Mazzini, 10. mesto 
Vesna Mihelič, 18. mesto Ja-
nez Paternoster, 24. mesto 
Tinka Ferenc, 25. mesto Elma 
Halilović, 27. mesto Nikolina 
Mičić. 

7. TURNIR MLADIH 
2014/2015 v Ljubljani 20. 3. 
2015. Osvojili smo: 1. mesto 

Državna ženska liga 2015-Ekipi ŠK Komenda

Državna ženska lig 2015-zmagovalne tri ekipe

7. Turnir mladih 2014/2015 - zmagovalci 

FIDE turnir 2015
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Karateisti smo v pomladne dni vstopili polni 
energije in pripravljeni na nove zmage. Zato 
smo se tako mlajši kot starejši člani že veselili 
marčevskih tekem. Za otroke so potekala re-
gijska tekmovanja, ki so hkrati tudi kvalifi ka-
cije za državni turnir, malo starejši pa so se 
srečali na Sankukai državnem prvenstvu za 
mladince in mladinke ter člane in članice 
2015. 

Tako so se otroci iz Sankukai karate kluba 
Komenda skupaj s tekmovalkami in tekmo-
valci iz KK Center Kamnik ter KK Cerklje 
zbrali na 1. Sankukai regijskem prvenstvu 
gorenjske regije 2015, ki je bilo 14. marca 
2015 v Radomljah. V odlični formi so se po-
merili v borbah, katah in ippon kumiteju v več 
kategorijah. Ob glasnem spodbujanju navija-
čev, znanju karate tehnik in samozavesti na 
borišču so komendski karateisti dosegli izvr-
stne rezultate.

Med starejšimi deklicami je Kaja Zupan-
čič elegantno prikazala kato in se uvrstila na 
3. mesto. Pri starejših dečkih sta bila vsak v 
svoji kategoriji uspešna Rok Avguštinčič, ki 
je zasedel 3. mesto in Val Stankovič Pan-
gerc, ki si je prislužil kar 1. mesto. V kate-
goriji kadetov, ki so nosilci belega, rumenega 
ali oranžnega pasu, sta se odlično izkazala 
Ambrož Jenko na 2. mestu in Domen Žga-

V kratkem se pričnejo tekmovanja v 
Kickboxing športu, za katera se pripravljata 
tudi reprezentantki Kickboxing zveze Slo-
venije Teja Mihelčič in Hana Mihelčič člani-
ci Kluba borilnih veščin Domžale. (slikca 
Hana 3 iz leve strani, Teja 5 iz leve strani), 
ki se bosta spet borili, da osvojita letošnji 
državni naslov v mladinski konkurenci ter 
reprezentančno mesto za Evropsko 
kickboxing mladinsko prvenstvo v Španiji 
2015.

Komendski karateisti dosegli izvrstne rezultate
lin na 1. mestu. 
V kategorijah 
kadetov z zele-
nim ali modrim 
pasom pa sta 
vse svoje tek-
mece premaga-
la tudi Tilen 
Bunčič v kate-
goriji do 50 kg 
in Matej Ko-
govšek v kate-
goriji nad 50 
kg ter s tem 
osvojila 1. me-
sto.

Že dan ka-
sneje so lahko 
svoje znanje in 
pogum izkazali tudi naši nekoliko starejši 
člani na Sankukai državnem prvenstvu za 
mladince in mladinke ter člane in članice 
2015. Dopoldne je bilo predtekmovanje, iz 
katerega so se naprej uvrstili le najboljši. 
Nato se je začelo zares: tribune so bile vse 
bolj polne, tekmovalke in tekmovalci vse 
bolj pripravljeni. Po uradnem odprtju tek-
movanja smo si lahko ogledali kar lepo šte-
vilo odličnih športnih borb, manjkalo pa ni 

tudi zanimivih prikazov karate tehnik ob 
podelitvi medalj in pokalov tistim najbolj-
šim.

Vsem iskreno čestitamo za dosežena mesta. 
Še naprej pa bomo navijali za Kajo, Roka, Vala, 
Ambroža, Domna, Tilna in Mateja, ki so se 
uvrstili na Državni turnir za otroke 12. aprila 
2015 v Ivančni Gorici. Želimo jim veliko 
športnih uspehov še naprej!

Saša Voler

Tekmovanja v kickboxingu
Tekmovanja za državno prven-

stvo Kickboxing zveze Slovenije 
2015

19. 4. 2015 - Ptuj - turnir za DP v 
PF in KL 

16. 5. 2015 - Ptuj - fi nale DP v PF, 
LC, KL, FC, LK in K1-r

Več na: WAKO.SI Spletna stran 
Kickboxing zveze Slovenije pove-
zava na - WAKO MEDNARODNA 
TEKMOVANJA V LETU 2015

BADMINTON Uspešen rekreativni turnir
Organizatorji Badmin-
ton kluba Komenda so 
v dvorani Športnega 
centra Harmonija v 
Mengšu 19. aprila 
uspešno izpeljali zadnji 
rekreativni turnir Go-
renjske v dvojicah v 
sezoni 2014/2015. Tur-
nirja se je udeležilo 5 
dvojic v Kategoriji A 
(boljši rekreativci) in 
14 dvojic v Kategoriji 
B (začetniki).

Prva tri mesta so v 
Kategoriji B so osvojili 
-1. mesto Uroš Rada-
kovič – Blaž Fortuna, 

2. mesto Andreja Kmet Tomazin – Igor Toma-
zin, 3. mesto Marjan Urbanija – Aleš Lapuh.

Prva tri mesta v Kategoriji A so osvojili - 1. 
mesto Franc Barbič – Igor Repše,
2. mesto Uroš Vidovič – Blaž Zakotnik, 3. 
mesto: Matic Fortuna - Dejan Tomažič

Turnir je trajal 3 ure, vsak udeleženec pa je 
ob prijavi dobil brezplačno kepico sladoleda 
(hvala VIGROS d.o.o.) in banano za energijo 
ter mazilo za mišice Perskindol po turnirju. Za 
nagrade (brisače, majice, kr. hlače, nogavice, 
gripe, dišavnice, obliže) se najlepše zahvalju-
jemo sponzorjem turnirja FZ FORZI, PER-
SKINDOLU, TRIGLAVU in VIGROSU.

Spremljajte naše športne badmintonske pro-
grame tudi v prihodnji sezoni 2015/2016 od 
septembra dalje.

Športen pozdrav BK Komenda
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KRONIKA, ZAHVALE

Čeprav beleži policijska statistika PP Kamnik »samo« 8 ekscesnih do-
godkov, ob katerih je morala intervenirati policija, vseeno ne morem 
mimo treh dogodkov, ki so obeležili ta mesec z malce neprijetnim ob-
čutkom. 9. marca se je zgodilo družinsko nasilje na Gmajnici, 13. marca 
je Policija posredovala pri družinskem sporu v Mostah. Zelo soroden 
incident (malo bolj množičen), pa je botroval hudim pogledom in inter-
venciji policistov ob pretepu na javni prireditvi 28. marca v Komendi.

Bankomat je sodobna naprava, ki ti postreže z denarjem (če ga seveda 
imaš na računu). Ima pa eno neprijetno lastnost: z nasiljem se ne da 
priti do denarja. In prav to so 31. marca poskusili nepridipravi na ban-
komatu v Komendi. Brez uspeha!

Zgodili sta se 2 tatvini. Na parkirišču na sejmu si je malopridnež omislil 
vlečno kljuko, ki si jo je brezobzirno odmontiral kar z avtomobila, ki ni 
bil njegov. Že ko so razstavljavci pospravljali svoje razstavne artikle 30. 
Marca, si je neopazno nekdo prisvojil vrtno sedežno garnituro.

Zgodili sta se tudi 2 prometni nesreči. 13. marca je neprevidni voznik 
poškodoval vozilo na parkirnem prostoru v Mostah. Tudi sejemski dan, 
27. marca, je terjal »davek« s poškodbo vozila na parkirišču V Komendi.

Vseh nabranih kaznivih dejanj ne bi bilo treba, oziroma bi se je jim 
lahko izognili, če bi si na spomeniku pred farno cerkvijo vsakokrat, ko 
gremo, prebrali napis »Molimo za zdravo pamet«.

Vreme je vedno bolj toplo in bo kmalu na ceste zvabilo motoriste; 
tudi tiste s kolesi na motorni pogon. Spomnimo se, da smo vozniki 
osebnih avtomobilov in ostalih cestnih vozil tudi soodgovorni tako za 
svojo varnost, kot za varnost motoristov, ki si jih lahko ogledamo v 

MAREC, PRVI MESEC POMLADI Malo dela za policijo
vzvratnih ogledalih, če imamo navado, da se pogosto ozremo tudi v te 
prepotrebne varnostne pripomočke.

Varnost doma, kulturo medsebojnih odnosov, srečno in varno vožnja 
vam želim!                  Tone Ogorevc

Zelo rad se sprehajam ob bregovih reke Pšate. Posebej spomladi. Na 
enem izmed takšnih sprehodov sem srečal lastnika gozdička na levem 
bregu Pšate pri Suhadolah. Ves obupan mi je pokazal kup odvrženega 
materiala na robu njegovega gozdička, v katerem je bilo razbito steklo, 
deli zidakov, keramičnih ploščic in še marsikaj drugega, česar se je 
»rešil« lastnik. Kako? Tako da je vse to odpeljal od doma. Pa ne v zbi-
ralnico odvečnega materiala pri Suhadolah, marveč v prvi gozdiček, ki 
mu je bil pri roki. Kdo, že ve.

Lastnik gozdička mi je pokazal tudi že prej tja pripeljane ostanke ce-
mentnih izdelkov. Ob vsem skupaj je žalosten ugotavljal: »Sedaj je to 
moje!« Resnici na ljubo, ob vsej ironiji, ker se je znašlo na njegovi zemlji. 
To dejstvo ga še toliko bolj boli in greni, saj vestno skrbi za urejenost 
gozdička. To potrjuje navožena zemlja, s katero bo prekril, kar tam ne bi 
smelo biti. Na to je že lani opozoril z napisom, vendar očitno ni pomaga-
lo. Kaj bo, tukaj in drugje, se lahko sprašujemo vsi skupaj. Ali je treba res 
zasvinjati naravo okrog nas, samo da je doma in okrog doma red in mir? 
Očitno nekaj manjka v glavah. Ekološka ozaveščenost gotovo. Pa tudi 
zavedanje, da so takšna dejanja, kot je onesnaževanje narave, grešna. Ali 
se bo moral vnovič roditi kakšen Rousseau, ki nas bo opozoril: Nazaj k 
naravi! Pa ne z odvečnim, marveč spoštljivo, v duhu in resnici.      E. Č.

ZAHVALA

Z žalostjo v srcu sporočamo, 
da nas je v 74. letu nenadoma 
zapustil naš dragi mož, oče, 

dedek, brat in stric 

IVAN 

PIBERNIK 
iz Suhadol

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, 
sodelavcem Adrie Airways in Porsche Verovškova, Zvezi paraplegi-
kov Slovenije in Društvu paraplegikov Ljubljanske pokrajine. Vsem 
lepa hvala za darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala 
g. župniku Zdravku Žagarju in pogrebni službi Jerič za ganljivo 
opravljen obred. Najlepša hvala prijatelju Jožetu Globokarju za po-
slovilni govor.

Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči: žena Polonca, hčerka Saša in sin Damijan z družinama.

Našla si svoj mir 
v večnosti tišine.
Našla si svoj prostor, 
kjer ni več bolečine.

Z A H V A L A
 
V 96. letu starosti nas je zapustila

MARIJA 

ŠTEBE
Škofova Mici z Gmajnice

Od nje smo se poslovili 11. aprila 2015 na kamniških žalah.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-

cem iz Kamnika in Komende za izrečena pisna in ustna sožalja, po-
darjene sveče, cvetje ter spremstvo na njeni zadnji poti.

Najlepše se zahvaljujemo osebju Doma starejših občanov Kamnik 
za prijaznost in skrbno nego med njenim 5-letnim bivanjem v tej 
ustanovi.

Iskrena hvala patru Franciju za lep, ganljiv pogrebni obred, za 
darovano sveto mašo.

Hvala pogrebni službi KPK, Društvu upokojencev Kamnik in 
Kvartetu Grm za lepe poslovilne pesmi.

Žalujoči vsi njeni.
Kamnik, Komenda, Ljubljana, april 2015

Pomlad razkriva tudi – nesnago

Odšli so…
Ivan Pibernik, Suhadole 28 B, star 73 let
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ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
April 2015

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

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2015 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in pode-
ljujemo 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.

OBVESTILO
Obveščamo vas, da bo v soboto, 16. maja 2015, 

od 12.30 do 19.00, zaradi kolesarske dirke 

9. velika nagrada občine Komenda
zaprte ceste na območju:

Zajčeva cesta (križišče z Glavarjevo) – Glavarjeva cesta – 
Klanec – križišče za Breg – Breg (križišče za Potok) - Komenda 

v skupni dolžini 3.300 metrov. Vmes bodo med posameznimi 
starti tudi petminutne sprostitve prometa.

Nastopajo najboljši 
slovenski kolesarji in kolesarke

Hvala za razumevanje in vljudno vabljeni na ogled prireditve. 

Informacije: 051 666 707

ČEBELA – »Sedaj je bolje, ker 
je Kosirnik zmleti asfalt pripeljal. 
Včasih, ko je Peter Pogačar s 
traktorjem oral, jaz sem pa ravnal, 
je bilo polno peska. Tudi sedaj ga 
je spomladi še vedno precej v 
travi. Kot poklicni šofer pri nek-
danjem Gradbincu pa sem se kar 
navadil, da je urejena cesta pogoj 
za dobro vožnjo.« Tako pove 
72-letni Florjan Letnar s Klanca 
4 a, ki redno skrbi za kakšnih ti-
soč metrov ceste od Klanca proti Potoku. Pa ga povprašam, če se mu 
kdaj tisti, ki vozijo po tej cesti, zahvalijo za to. »Ha, kvečjemu ozmerja 
me kdo: »A spet praskaš!« No, Florjan, mi vam pa za skrb v zahvalo 
podeljujemo Čebelo. 

OSAT – Ta red je res čuden. 
Imamo 6000 kilometrov državnih 
cest, ki so v stanju, da se na njih 
»še gams ubije.« Kje je denar, ki 
ga redno plačujemo tudi za vzdr-
ževanje? In zakaj se zaraščenih 
obrežij (recimo Pšate na sliki) niti 
dotakniti ne smemo, grozijo tisti 
(od države pooblaščeni), ki niti ne 
pomislijo, da bi bilo treba obrežja 
tudi očistiti. K vsej zarasli navlaki 
jim zato dodajamo še Osat. 

P.S.: Da ne bo nesporazuma: Za Osat v marcu pri Piskrčkih niso odgo-
vorni tisti na drugi strani ceste oziroma »Piskrčki«.

ČEBELA za april 2015

OSAT za april 2015

Človek posadi, čebela opraši
V Sloveniji že nekaj časa poteka akcija čebelarjev Človek posadi, čebe-
la opraši. Za ohranjanje, varstvo in za pašo Kranjske čebele so se čebe-
larji odločili, da slovenskim županom podarijo po eno rastlino, ki bo 
paša za čebele. Značilna, poznana čebelja paša pa je slovenska lipa. 
Tako čebelarji županom v občinah podarjajo sadike lip. V Komendi jo 
je na zadnji seji odbora za družbene dejavnosti izročil županu Stanislavu 
Poglajnu poznani čebelar in vzrejevalec matic Milan Starovasnik, 
predsednik Čebelarskega društva Komenda, ki ima  na skrbi tudi vzre-
jališča matic v Kaniški Bistrici. 

- A. Ž
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NAPOVEDNIK
dogajanj maja 2015

Sobota, 9. maj ob 20. uri 
pred šolo v Mostah

Za pijačo in hrano
je poskrbljeno.
Vstopnine ni!

Gasilska veselica z NavihankamiGasilska veselica z Navihankami

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
IZLETNIŠKA SEKCIJA - Organizira 21. maja 2015 avtobusni 
izlet k Marijinemu svetišču na Trsat, Reko, Opatijo in na Učko. 
Prednost pri prijavah imajo udeleženci nad 70 let, prijavijo pa se 
lahko tudi drugi. Odhod ob 6. uri iz Komende.

Pohodi POHODNIŠKE SEKCIJE - Pohod 15. maja izpred Planin-
skega doma na spominsko svečanost v Komendsko Dobravo. Zbor ob 
8.30 pred Planinskim domom. - NA LIPOVEC prek Špitaliča se bodo 
udeleženci pohoda podali 16. maja. Zbor bo pred trgovino s sadjem 
v Mostah ob 7. uri. - NA ŠTEFANJO GORO bodo odšli pohodniki 
30. maja. Zbor pred trgovino s sadjem v Mostah ob 8.30.
 
ŠAHOVSKA SEKCIJA - organizira 11. maja šahovski turnir v 
počastitev občinskega praznika v prostorih DU na Glavarjevi 1o4. 
Sekcija bo v maju sodelovala na Pokrajinskem prvenstvu DU Go-
renjske ekipno in posamezniki. Datum še ni določen.

BALINARSKA SEKCIJA  organizira tekmovanje med vasmi. Re-
zultati bodo (glede na vreme) znani predvidoma sredi. 

GASILSKE VESELICE - PGD MOSTE jo pripravlja 9. maja 
pred šolo v Mostah z ansamblom NAVIHANKE od 20.00 - 01.00. 
- PGD KRIŽ pa jo organizira 23. maja pred gasilskim domom na 
Križu ob 19. uri z ansamblom MLADI DOLENJCI.

VSE PRIREDITVE ob občinskem prazniku v mesecu maju so 
objavljene v posebnem PROGRAMU PRIREDITEV OB OBČIN-
SKEM PRAZNIKU, ki je priloga v sredini današnje Aplence. 

Čestitamo Čestitamo 
ob prazniku!ob prazniku!

Odlikujejo nas
pol stoletja 
delovnih izkušenj,
kakovostno delo in
solidne cene

• servisiramo avtoklime
• menjamo in centriramo gume
• servisiramo in popravljamo avtomobile VW, Audi, 
Seat in Škoda
• pogodbeno sodelujemo s kleparjem in ličarjem
• pogodbeno sodelujemo z zavarovalnicama Adriatic 
in Triglav
• vgrajujemo originalne rezervne dele, po dogovoru 
pa tudi rezervne dele s poreklom v Evropski uniji in z 
enako garancijo
• preizkušamo zavore na lastnih zavornih valjih
• merimo in nastavljamo izpušne pline
• pripravimo vam vozilo za tehnični pregled in ga 
na vašo željo tudi opravimo
• imamo certifikat za predelavo osebnih 
avtomobilov na avtoplin

avtomehanika.marn@gmail.com



Aplenca se smeje
Janez se potoži Jožetu:
»Žalosten sem, moja Micka je lahka ženska!« 
»Kako pa si to ugotovil?« 
»Poslal sem ji telegram, da prihajam domov, a sem jo našel s sosedo-
vim Lojzetom!«
»Čakaj, to pa še ne pomeni, da je lahka ženska – morda pa le telegra-
ma ni prejela?«

Dedek vnuku:
»Hitro se skrij! Prihaja učiteljica, ker danes nisi šel v šolo!«
»Dedek, ti se skrij! Učiteljici sem se opravičil, da sem doma zaradi 
tvoje smrti!« 

Marjan vpraša Andreja: 
»Andrej, kaj pa si počel pred poroko?«
Andrej otožno: »Kar sem hotel !«

Glavarjeva 61 a, 
1218 Komenda, 031 603 054

- ponedeljek in sreda od 13. do 19. ure
- torek in četrtek od 8. do 15. ure
- petek od 10. do19. ure
- sobota od 7. do 12. ure

* Urejena ženska ali moška pričeska poudarjena lepota in samo-
zavest * Frizerka Jerneja in Bernarda vas pričakujeta v salonu v 
stavbi zdravstvene ambulante * Lahko se naročite po telefonu * 
ČESTITKE in VESELO PRAZNOVANJE!

Nagrade: 
1. nagrada - 1 žensko barvanje in striženje
2. nagrada - 1 ženska fen frizura
3. nagrada - 1 ženska fen frizura
4. nagrada - 1 moško striženje
5. nagrada - 1 moško striženje

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite 
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 13. maja 2015. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov 
in Nagradna križanka. 

NAGRAJENCI Nagradne križanke Arboretum Volčji Potok, Volčji 
Potok 3, 1235 Radomlje v Aplenci - Glasilu občine Komenda, številka 
3/2015 

1. nagrada – 2 sezonski karti za obisk parka v Arboretumu – SONJA 
SALAJKO, MOSTE 19, 1218 KOMENDA  
2. nagrada – 1 družinska karta za obisk parka v Arboretumu – 
FRANC ZARNIK, URHOVA ULICA 11, 1218 KOMENDA 
3. nagrada – 2 krat 1 karta za obisk parka v Arboretumu – ANDREJ 
KLEMEN, ZGORNJI TUHINJ 10, 1219 LAZE V TUHINJU

Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi tega potrdila in oseb-
nega dokumenta uveljavljajo v ARBORETUMU Volčji Potok, Volčji 
Potok 3, 1235 Radomlje v delovnem času Arboretuma.



DOSTAVA HRANE PIZZE IZ KRUŠNE PEČI, MALICE, KOSILA,
JEDI Z ŽARA, JEDI PO NAROČILU

040 602 902
08 205 12 71

PIZZE IZ KRUŠNE PEČI

MALICE – KOSILA

POROKE – OBLETNICE

PRAZNOVANJA – PIKNIKI

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

Radio Veseljak junija, julija, avgusta, septembra 

in Vesela druženja s pikniki pri Planinskem domu




