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Skupaj z mladimi v Poslovni coni

odlično uspela. Župan je pohva- ANDREJ ŽALAR
lil, vzgojo in izobraževanje
mladih (šola) in skupni cilj občinske skupnosti,.. Direktor Poslovne cone in ﬁrme RLS sta predstavila in ponudila mladim možnosti njihovemu bodočemu delu ter
skupni skrbi in pomenu za varovanje narave sploh; še
posebej v domačem okolju v Poslovni coni po njihovem
končanem šolanju. Direktor podjetja RLS je poudaril
tudi interes za pridobitev novih, mladih strokovnjakov
na področju biotehničnih meritev za zdravo okolje, za
kar v podjetju podeljujejo tudi štipendije. Navdušen
nad idejo in uresničeno pobudo Igorja Štebeta pa je bil
profesor Boštjan Železnik. »To je pravi in lep začetek
primarnega sodelovanja šole in občine in v današnjem
konkretnem primeru tudi vračanja pomladnega življa
nazaj naravi.
V naslednji uri so potem učenke in učenci spoznavali rast in poslovno življenje v coni. Ogledali so si
Zamisel oziroma izvirno, morda malce nenavadno idejo, je v četrtek
uspelo lepo uresničiti Igorju Štebetu, podžupanu občine Komenda
iz Žej. Na njegovo pobudo so se v Poslovni coni zbrali župan občine
Komenda Stanislav Poglajen, direktor Poslovne cone Komenda
Matic Romšak, direktor in lastnik ﬁrme RLS (že dvakratna slovenska Gazela) v Poslovni coni Janez Novak in učenke ter učenci 6. in
7. razreda OŠ Komenda Moste s profesorjem biologije Boštjanom
Železnikom.
Namen je bil, da tudi mladi spoznajo Poslovno cono in z uro Šole
v naravi prepoznajo pomembnost skrbnega varovanja rastlinja in živali ter prilagodijo poslovanje in delo podjetij in zaposlenih v njih
sožitju, ohranjanju narave in jutrišnji poslovnosti, ki dajeta zaposlitev
in delo.
Test in pravilo obnašanja prihodnosti sta Igorju Štebetu zares lepo,
bajerje in vanje vložili žabe, ki so jih dobili
med ogledom. Tudi nekaj odpadkov so pobrali,
da bo napovedana čistilna akcija lahko malo
manj »učinkovita«. Okrog 25 učencev pa je
potrdilo, da so takšne šolske ure v naravi ne le
zanimive, ampak sta spoznavanje in hkrati
druženje spodbudna za pravo skrb sobivanja z
naravo. Pa tudi sproščen predah med pridobivanjem znanja računalništva, strojništva in
drugih poklicnih usmeritev.

Kaj jih zanima
Rok, Mlaka - elektronika; Julijan, Komenda - šport in pohodi v naravi; Nik, Mlaka
- računalniško oblikovanje, ribolov; Ana,
Klanec - narava; Ana, Mlaka - frizerstvo…
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Spominska
soba Viktorijana Demšarja
ANDREJ ŽALAR

Župniku in zaslužnemu dekanu so jo slovesno odprli na Glavarjevi cesti 104 v Komendi v nedeljo,
12. marca 2017, popoldne.
Bilo je lepo. Tudi lep dan se je poklonil slovesnemu odprtju spominske
sobe. Poklonila se je tudi polna dvorana Kulturnega doma. Poklonili so
se pevke in pevci Mešanega pevskega
zbora Društva upokojencev Komenda s predsednikom zbora Miho Ferjucem, z zborovodjo Ignacem Gorjancem in s pevko Vladko Oršanič.
Poklonili so se podžupan Igor Štebe,
pisatelj Ivan Sivec in številni v dvorani; med njimi s prisotnostjo tudi
ljubljanski stolni prošt, domačin iz
Nasovč, Jožef Lap in častni občan
občine Komenda Lojze Lah. Velika
in večkrat neuresničena želja, kot je
povedal v svojem nagovoru Marko Zadrgal v
dvorani s kulturnim programom, se mu je izpolnila ta dan.
Po dolgih letih, celo
desetletjih, ko je trkal na
»gluha vrata« za priznanje župniku Demšarju, ki
ga je nasledil v župniji
dekan Nikolaj Pavlič, se

je Marko v govoru posebej zahvalil za razumno, že ničkolikokrat prej
ne, tokrat pa sprejet predlog, županu Stanislavu Poglajnu in direktorici
občinske uprave mag. Majdi Ravnikar. Ob tem pa je tudi poskrbel, da je
Barbara Božič v umetniško pripravljen povezovalni nagovor s kratkimi
utrinki srečanj z Demšarjem vpletla Cirila Žerovnika, Janka Juhanta,
Ivana Jezerška, Jerco Jekovec, Ando Peterlin, Franca Grkmana, Franca
Štebeta, Petra Evstahija Brleca, Čebelarsko društvo Komenda…
Demšarjeva spominska soba je bila dolgoletna Markova želja. In po
dolgoletnih prizadevanjih je bil Marko Zadrgal tudi tokrat pobudnik tega
slovesnega dogodka in posvetitve spominske sobe, ki jo je ob zadržanosti domačega župnika Zdravka Žagarja blagoslovil prav tako domačin iz
vasi Križ pri Komendi Martin Zlobko.
Ja, bil je lep, svečan program v dvorani, ki ga je s pogledi v življenje
župnika in zaslužnega dekana nadvse lepo spletla in obogatila v povezovanju kulturne in svečane prireditve Barbara Božič. Komenda se je s
tem poklonila velikemu možu, ki se je za časa bivanja še posebej posvečal delu in poti vzornika Petra Pavlu Glavarja. Za njegovo spominsko
sobo na Glavarjevi cesti v Komendi pa je zaslužen, še posebno zaradi
svoje vztrajnosti, Marko Zadrgal.

Zahvala mamam, ženam,…

Gregorjevo
Turistično društvo Komenda je
pripravilo letošnje Gregorjevo, ko
se luč v vode vrže, ko verjamemo,
da se začne pomlad in ko začutimo, da se v prispodobi »prispodobi ptički ženijo«; skratka, ko se
dogaja vse pri in na vodi, pri in na
Kriškem bajerju. Mladi in stari,
tisti, ki vedo, kdaj jih je veliko in
koliko, so povedali, da jih je bilo
tokrat tisoč. Barčice in lučke so v
vodo vrgli. In med tem, ko so na
vodi plavale lučke, je bajer in številne ob obali osvetlil ognjemet.
Ni kaj, turistično Gregorjevo je
tisto ta pravo, ko se Valentinovo
skrije.
A. Ž., foto: Luka Karničnik

Krajevna organizacija Rdečega križa Moste vsako leto pripravi skupaj
z učenci šole v Mostah prireditev v zahvalo mamam, ženam, dekletom.
Sredi meseca marca običajno, da prireditev velja za nazaj -8. marec, in
za naprej - za 25. marec. Ob številnih nastopajočih najmlajših v šoli je
vse pozdravila v imenu organizacije Rdečega križa Marija Špehonja,
čestital in zdravje pa jim je zaželel podžupan Igor Štebe.
Lepo in prisrčno.
A. Ž.
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Pričakujem oceno: Načrtovano,
narejeno, končano
Javne objave so pomembne. - Skupaj smo našli rešitev za uskladitev
letošnjega in proračuna za prihodnje leto. - Gradnja kanalizacije po
programu.- Kaže, da bodo v prihodnjem šolskem letu vsi najmlajši, ki
izpolnjujejo pogoje, sprejeti v vrtec. - Ni več pritiskov in prošenj organizatorjev. - Akcija učencev je košček mozaika Poslovne cone. - Komenda
s sejmom je središče dogajanj, maja pa občinski praznik. - »Betonski
center« naj zmeljejo sodni mlini, kar imajo za zmleti.
ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan.
Recimo, da se programski
štiriletni mandat vse bolj
bliža sredini druge polovice.
Natanko pred letom dni smo
bili priča pomembnim spremembam v razvoju občinske
- lokalne samouprave tudi v naši občni. Takrat, spomniva se, je bila
pomembna sprememba 30-dnevna javna razprava pred sprejemom
proračuna. Ob programu kohezijske komunalne infrastrukture je
postala aktualna tudi nujna rešitev prostorov za varstvo in šolo.
Drugačno je danes ﬁnanciranje prireditev in projektov… Se motim,
če rečem, da je bil to pomemben premik v razvoju na tem področju?
Prav gotovo je navedena sprememba, ko se vsi predlogi aktov (ne samo odlok o proračunu) pred sprejetjem javno objavijo, pomemben doprinos k predhodni seznanjenosti občank in občanov ter druge javnosti, k
transparentnosti na tem področju dela občinske uprave. Le-ti lahko v tem
času podajo svoja mnenja in predloge, so predhodno seznanjeni s spremembami oziroma dopolnitvami. V prihodnje pričakujem njihovo večjo
angažiranost, morebiti tudi kakšno pripombo. Skoraj ne verjamem, da so
vsi predlogi pripravljeni v takšni meri, da nanj ni pripomb. Morda pa.
Nadaljevanje gradnje kanalizacijskega omrežja in reševanje prostorskih problemov za predšolsko in šolsko vzgojo sta prav gotovo pomemben segment pri razvoju naše občine.
Poglejva najprej proračun. Ni kazalo ravno spodbudno na začetku. Kako je sedaj. So izgledi, da ne bo posebnih težav tja do konca
leta?
Res je, da prvi kazalniki niso bili najbolj spodbudni. A skupaj smo le
našli rešitev in uspeli uskladiti letošnji proračun in proračun za naslednje
leto. Po trenutno znanih podatkih ne pričakujem kakšnih težav za
njegovo popolno izpeljavo do konca proračunskega leta. Prav gotovo bo
med letom potrebno še kakšne podrobnosti spremeniti, prerazporediti,
da bomo lahko izpeljali vse zadane in predvidene naloge, predvsem v
skladu z veljavnimi predpisi in zakoni. Tako imamo že na prihajajoči
seji Občinskega sveta manjši popravek odloka o proračunu.
Kohezijski komunalni program z vso spremljajočo infrastrukturo
kaže, da kljub predčasni napovedi, da bo to leto potrebno močno
»zategniti pas«, vseeno morda ne bo preveč »zategnjeno«. Mraz je
stvari morda malo zavrl, ali pa mu celo ni prišel do živega. Kaj pa
letošnja gradbeno-ﬁnančna dinamika?
Gradnja kanalizacijskega omrežja poteka v skladu s sprejetimi terminskimi plani in možnostmi ter v skladu s podpisanimi dogovori tako
z izvajalci kot z ministrstvom. Napoved, da bo to leto potrebno močno
»zategniti pas« se odraža, predvsem v tem smislu, da so vsa razpoložljiva sredstva namenjena tej investiciji. Če ne bi bilo te prepotrebne investicije, bi lahko sredstva namenili drugim programom. A najprej je potrebno poskrbeti za našo naravo in iz vodotokov in narave »odstraniti«
vse fekalije ter jih ustrezno prečistiti na čistilnih napravah. Pričakujemo,
da bo kanalizacijsko omrežje, ki je predmet kohezijskega projekta, dokončano do konca poletja.
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Reševanje prostorske stiske - vrtec, šola - poteka po opredeljenih
rokih?
Gradnja nadzidave osnovne šole prav tako poteka po vseh načrtih in
zadanih planih. V teh dneh objekt ponovno dobiva streho in do poletja
utemeljeno pričakujemo dokončanje ter z novim šolskim letom sprejem
naših malčkov tudi v novo zgrajene prostore. S to investicijo se bodo
sprostili tudi prostori za potrebe vrtčevske vzgoje in v prihodnjem šolskem letu pričakujemo, da bodo v vrtec sprejeti vsi najmlajši, ki bodo
izpolnjevali pogoje za sprejem.

Kako pa je pri razpisih za projekte in prireditve? Se je nov način
prijavljanja prijel, uveljavil?
Nov način pridobivanja proračunskih sredstev za projekte in prireditve se je lepo uveljavil. Vsi organizatorji akcij in prireditev, ki so lahko
predmet delnega soﬁnanciranja in vodstva društev in klubov so nov
način ﬁnanciranja sprejeli in ga upoštevajo. Predvsem je pomembno, da
ni več pritiska in prošenj s strani organizatorjev tako name kot na sodelavce glede soﬁnanciranja in s tem možnosti manipuliranja z javnimi
sredstvi. Vsi, ki imajo ustrezne programe, lahko kandidirajo za delno
soﬁnanciranje.
Glede na uspešna vsa tehnična in organizacijska dogajanja na
vseh področjih, čeprav običajnih težav seveda ne manjka, se kaže,
da bo na koncu tega odločilnega, in napovedanega zahtevnega leta,
ocena: Narejeno in načrtovano - končano. Ali ne?
Pričakujem, da bom ob koncu leta resnično lahko podal oceno: Načrtovano - narejeno – končano. Za enkrat nimam bojazni, da tega ne bi izrekel.
Kaj pa druga stran začrtane in želene plati? Poslovna cona Komenda (Žeje) se zdi, je postala precej razgibano živahna; pa tudi
ekološko-vzgojno in naravo- varstveno zanimiva. Pred dnevi so jo
tudi učenci Osnovne šole Komenda Moste s profesorjem biologije
spoznavali, ogledovali in tako izpopolnjevali učni program. Tudi
vas so povabili v njihovo učno uro.
Območje Poslovne cone Žeje pri Komendi je vse bolj živahno, vse
več je že zgrajenih objektov, vse več je objektov v gradnji. Tako celotno
območje dobiva končno podobo, ki nudi tudi veliko delovnih mest, ne-
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kaj tudi našim občanom. Prostih zemljišč za prodajo skorajda ni več.
Močno si prizadevamo, da bi uspeli pri vrnitvi dela izvzetega območja
v območje zazidljivosti. Tudi nedavna akcija učencev Osnovne šole
Komenda Moste je košček mozaika pri sestavljanju dokončne slike pri
reševanju tega dela območja. Prav gotovo je pomembno sodelovanje
šolarjev pri spoznavanju narave tega območja, pri vračanju dela narave
in živali tega dela v naravno območje. To je bila prva skupna akcija
vodstva Poslovne cone in Osnovne šole, prav gotovo pa ne zadnja. Naj
bi postala nekakšna stalnica, tako pri učnem programu učencev kot pri
delovanju družbe PCK.

naj se nadaljuje z gradnjo ali pa vzpostavi v prvotno stanje. Objekt, takšen kot je trenutno, ni v ponos občini. A žal ni druge možnosti, kot
počakati, da sodni mlini zmeljejo, kar imajo za zmleti.

Vse bolj se bližajo pomladna različna gospodarska, kulturna,
športna,… družbena dogajanja, po katerih je občina Komenda še
posebno poznana tudi daleč naokrog. Začelo se bo na primer z 22.
Spomladanskim kmetijsko obrtnim sejmom od 7. do 9. aprila. Pričakujete tudi na razpise za prireditve kakšne zanimive dogodke?
Sejemske dejavnosti so prav gotovo največja prireditev v občini. Smo
tik pred prvim letošnjim sejmom, ko bo Komenda za en vikend zopet
središče dogajanj in druženj znancev, prijateljev, poslovnih partnerjev.
Komenda bo kraj prikaza gospodarskega razvoja in tehnološkega napredka tako na kmetijskem in tudi na področju drugih gospodarskih
panog.
V maju, ko praznuje celotna občina, bo že po tradiciji veliko prireditev. Ker razpis za organiziranje prireditev še ni zaključen, več podrobnosti še ne morem povedati. Osrednja prireditev pa je slavnostna seja
Občinskega sveta s podelitvijo letošnjih športnih in občinskih priznanj.
Ob pisanju tega mojega prispevka, ta dva razpisa še nista zaključena in
dobitniki še niso znani. Več o tem v naslednji številki.

V petek, 7. aprila, pred cvetno nedeljo, bodo v Komendi odprli že 22.
Spomladanski kmetijsko obrtni sejem. Organizator, Konjeniški klub
Komenda s predsednikom Lojzetom Lahom in v sodelovanju z občino
Komenda, je tudi tokrat namenil glavni poudarek kmetijstvu in vrtičkarstvu; velikim in manjšim kmetijskim strojem, opremi, semenom…. Tako
sejem ostaja zvest svojemu nastanku že dvaindvajseto leto, zadnja leta
pa je poleg številnih kmetijskih razstavljavcev poznan tudi po predstavitvah različnih drugih dejavnosti, obrti in podjetništva.
Tradicionalna zanimivost letošnjega sejma bo strokovni pogled na
preureditev kmetijskih hlevov za potrebe živali (predavanje 7. aprila
dopoldne nad pisarno v novih hlevih-op.p.), razstava govedi črno-bele,
lisaste in rjave pasme ter avkcijska prodaja telet. Predstavili se bodo
tudi podjetniki in obrtniki iz občin Šenčur, Cerklje in Preddvor.
Na sejmu bo tokrat prek 650 razstavljavcev na 45.000 kvadratnih
metrih s predstavitvami varnega dela z motorno žago, zabavno-glasbenim programom, folkloro, narodnimi nošami, sprevodom godb z mažoretkami po sejmu…. Tudi tokrat bosta ob gostinski ponudbi za obiskovalce ogled sejma in parkiranje brezplačna, iz Poslovne cone Komenda
(Žeje) pa bo na sejem in nazaj redna avtobusna linija.
Komenda bo tako spet tri spomladanske dneve živela s sejemskimi
razstavljavci in obiskovalci iz vse Slovenije in sosednjih dežel. Sejem
bodo zaprli v nedeljo, 9. aprila, ob 18. uri.
A. Žalar

V mislih pa imam seveda tudi, da kar veliko občanov (in seveda
bralcev Aplence) zanima, če je kaj novega glede znanega »betonskega centra« sredi Komende? Skratka, vprašanje, ki ga domala redno
zastavlja(jo)mo v vsaki Aplenci.
»Betonski center« sredi Komende je kot sem v preteklosti že napisal,
investicija privatne družbe, v katero sta tako Občina Komenda kot Konjeniški klub Komenda vložila zajeten kupček sredstev. Investitor je v
času gospodarske krize zabredel v ﬁnančne težave in končal v stečajnem
postopku. V preteklosti je bilo s to investicijo in z zemljišči v neposredni
okolici storjenih kar nekaj napak, ki jih moramo sedaj reševati na sodišču. Prizadevamo si, da bi sam objekt nekako zaživel, a kot vemo, sodni
mlini delujejo izredno počasi. Kot se trenutno nakazuje na sodišču, bosta
tako občina kot Konjeniški klub po končanem stečajnem postopku morala vsa v ta nedograjeni objekt vložena sredstva, odpisati. Gorenjska
banka, kot prvi hipotekarni upnik pri tem objektu, ocenjuje, da ni ekonomike za dokončanje v lastni režiji, zato je pripravljena vse svoje terjatve prodati najugodnejšemu ponudniku. Po podatkih stečajnega upravitelja pa je v zadnjem času kar nekaj zanimanja za odkup »betonskega
centra« in nadaljevanja gradnje. Vse pa je odvisno od sodnega postopka
in dokončanja stečajnega postopka ter od morebitne višine ponujenega
zneska za odkup. Verjemite, da nam vsem v občinski upravi ni vseeno,
kaj se dogaja s tem objektom. Vsi si želimo, da se končno nekaj stori; ali

Hvala za pogovor. Pa veselo velikonočno praznovanje želim.

22. Spomladanski
sejem v Komendi
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Konjeniški klub Komenda

Štiri prireditve in dva sejma
Nas občnem zboru so ocenili, da je bilo delo
kluba v 61. letu obstoja in delovanja zelo
uspešno. Organizirali so štiri (4) kasaške prireditve s številnimi dirkami in dva sejma.
Spomladanskega med drugim tudi z razstavo
živine je odprl predsednik države Slovenije
Borut Pahor.
»Tako smo postali prepoznavni po tem slovesnem odprtju 21. Spomladanskega sejma; pa tudi po okrog
700 razstavljavcih na 45.000
kvadratnih metrih razstavnih
površin in po okrog 75.000 obiskovalcih. Položili smo tudi
3500 kvadratnih metrov asfalta na razstavnem sejemskem
prostoru,« je med drugim poudaril predsednik kluba Lojze
Lah in napovedal, da mora klub, ki ima okrog 250 članov,
v tej smeri nadaljevati delo. Posebno skrb pa bo potrebno
nameniti pridobivanju mladih v članstvo in v kasaški
šport.
Jesenski sejem je bil zanimiv tudi zato, ker je so v klubu
razvili nov prapor. Popestrila ga je prireditev v okviru Revije godb ob 5. obletnici Godbe Komenda. Pomembno v
klubu je tudi, da že ves čas kasaške in sejemske prireditve
povezujejo tudi druge društvene dejavnosti v občini.
V razpravi je predsednik Kasaške zveze Slovenije Iztok
Purič pohvalil delo Konjeniškega kluba Komenda.
»Danes je komendski klub med najboljšimi v Sloveniji.

To dokazuje, da je sejem, s katerim podpira celotno delovanje kluba,
tista oblika, ki jo velja razvijati še naprej.«
Čestital pa je za uspehe in delo vodstvu in članom tudi župan občine
Komenda Stanislav Poglajen.
Na občnem zboru so podelili tudi priznanja. V sezoni 2016 za 1.
mesto vozniku Ivanu Dovžanu, za 2. mesto Romanu Jerovšku in za 3.
mesto v sezoni 2016 vozniku Andreju Arnolu. Vsem trem dobitnikom
priznanj je čestital predsednik kluba Lojze Lah.
A. Žalar

Promet med sejmom
Konjeniški klub Komenda organizira v od 7. do 9. aprila 2017 22.
Spomladanski kmetijsko obrtni sejem. Pričakujemo, da bo sejem obiskalo več tisoč obiskovalcev. Za zagotovitev varnost obiskovalcev sejma
ter prebivalcev Občine Komenda bo v soboto, 8. aprila, in v nedeljo, 9.
Aprila 2017 ( v skladu z dovoljenjem občine Komenda) občasno spremenjena prometna ureditev v Komendi.
Popolna zapora javne ceste št. 039120 (Moste – Zalog) na odseku
od objekta Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37, do
objekta občinske stavbe na Zajčevi 23.
Enosmerna zapora javne ceste št. 039120 (Moste – Zalog) na odseku od objekta Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37 do
križišča pri Kralju v Mostah
Popolna zapora javne ceste št. 162020 (Kranjska pot) v celotni
dolžini od državne ceste G104 Mengeš – Kranj, do občinske stavbe
na Zajčevi cesti 23 v Komendi.
Enosmerna zapora javne ceste št. 162041 (Križ-Gmajnica) od
občinske stavbe na Zajčevi cesti 23 v Komendi do križišča s Šolsko
ulico na Gmajnici.
Zaradi velikega števila vozil na območju Most in Komende bodo
občasno večje zgostitve prometa in krajši zastoji. Obiskovalcem priporočamo, da parkirajo vozila na urejenem parkirišču v poslovni coni v
Žejah. Iz parkirnega prostora do sejma in obratno bo obiskovalce
BREZPLAČNO VOZIL AVTOBUS.
Na vseh cestnih zaporah bo zagotovljen dovoz in dostop za prebivalce
naselja Komenda, redne avtobusne linije in za intervencijska vozila.
Postavljena bo ustrezna cestna signalizacija z označenimi obvozi, postavljene bodo obvestilne table povsod bodo tudi reditelji.
Organizator je zagotovil dovolj parkirnih prostorov na travnikih pri
osnovni šoli Komenda. Prosimo razstavljavce in obiskovalce sejma, da
vozila parkirajo na za to predvidenih mestih. Upoštevajo naj postavljeno
prometno signalizacijo in se ravnajo v skladu z obvestili rediteljev oz.
obvestili na obvestilnih tablah. Tako se bodo izognili morebitnemu
plačilu globe zaradi parkiranja na krajih, kjer to ni dovoljeno ( dvorišča

stanovanjskih hiš, pločniki, dovozne in intervencijske poti ipd..).
Lastnike zemljišč v neposredni okolici prireditvenega prostora prosimo, da morebitno škodo, ki bi nastala na zemljiščih zaradi sejma, sporočijo vodji rediteljev Jelenku MILIČU na tel.: 041-471-690 ali na sedež
KK Komenda na Glavarjevi ulici v Komendi.
Prosimo za potrpežljivost in razumevanje!
KK KOMENDA

7

Aplenca

ZANIMIVOSTI

Glasilo občine Komenda 3/2017

Planinsko društvo Komenda

Prebujanje iz zaspanosti
Po nastopu mladih instrumentalistk v kulturnem programu je na občnem zboru predsednik
Planinskega društva Komenda Zoran Sodnik v
začetku marca že v prvem stavku poročila
ugotovil, da se po nekaj enoličnih letih planinstvo spet prebuja iz zaspanosti. Povečalo se je
število članov, v zadnjih dveh letih so namreč
močno preseli številko 300. Najbolj zaslužen
za to je plezalni odsek.
Potem pa predsednik Zoran Sodnik poudari:
»Da ne bom krivičen do ostalih, ki delate vsak
na svojem področju in se trudite, tudi vam
hvala, ker svoj prosti čas namenjate planinski dejavnosti.«
Lani ni manjkalo planinskih izletov, markacisti so opravili pomembno
delo s postavitvijo
novega mostu in
označevanjem potov.
Bili so tudi pikniki
pri domu, Škrjančki
se razmnožujejo in
planinski odsek je
uredil novo sobo za
plezanje, poskrbljeno
je za ogrevanje na
podstrešju in kar nekaj nove opreme je
nabavljene. Kandidat
za planinskega vo-

Obnova spomenika
Še ne dva meseca nazaj je bil osat, zdaj pa mislim, da si zasluži čebelo.
Res je, da slika v osatu ni bila lepa,vendar moramo razumeti, da je bilo
v neposredni bližini gradbišče. Delavci so nič hudega sluteči naložili
gradbeni material tik ob spomenik. Tudi jaz sem to opazil in v mesecu
januarju, še pred osatom večkrat iskal lastnika gradbišča. Toda zaradi
mraza se tam ni nič dogajalo. Prav je, da so ljudje pozorni na pomnike
NOB. Prav bi pa bilo tudi, da se proslav udeležujejo v večjem številu.
Najlažje je kritizirati, težje pa pomagati in biti aktive. Sedanji izgled
spomenika, ki zaznamuje žrtve treh borcev, ki so dali življenja zato, da
mi danes živimo v svobodni domovini, je olepšan. Lastnik hiše v bližini
gospod Srečko Brodar se je dobrohotno obvezal in storil, kar je obljubil.
Lokacijo okrog spomenika je obrobil; tla tlakoval, sam spomenik pa
prenovil zaradi razpok, ki so se pokazale.
Ker lokacija spomenika stoji na njegovem zemljišču, jo je pripravljen
dati brezplačno v last občine Komenda, občino bi bremenili samo stroški
prepisa. Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB se gospodu Srečku
Brodarju zahvaljuje za obnovo, za brezplačen prenos lastnine in za dobro voljo, ki jo je pokazal. Tudi komemoracijo bomo v letu 2017 pripravili pri tem spomeniku v spomin na žrtve NOB, na lepo obnovo in dobrega soseda, ki spoštuje NOB.
Predsednik KO ZB Komenda Filip Železnik
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dnika pa opravlja tečaje in obiskuje predavanja.
Podrobno so potem poročali o delu vodje odsekov za izlete, markacisti, plezalni odsek, za varstvo narave in delo v domu.
Nazadnje pa so zaslužnim članom podelili še priznanja: Janezu Pogačarju bronasti znak Planinske zveze Slovenije (PZS) za dolgoletno
vodniško udejstvovanje, Petru Zmrzlikarju zlati častni znak PZS za
aktivno delo na vseh področjih, Marku Jurkoviču Knafečevo priznanje za delo na področju markacistov in Davidu Sakelšku za aktivno
sodelovanje pri postavitvi plezalne stene.
A. Žalar

ČEBELA IN OSAT
Marec 2017

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2017 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net dajejo
lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo.
ČEBELA - Morda se nekateri še spomnite slike oziroma pogleda na
kraju dogodka pred dvema mesecema na Podborštu. Za precej neugledno, tudi silom prilik oziroma zaradi del, je za sliko in na predlog
občan(ke)a dogodek prejel
Osat. Danes, po dobrem mesecu
in pol pa sta slika in pogled čisto drugačna. Kar precej razmišljanj je namreč bilo; in tudi na
občnem zboru so govorili o
tem. No, po pogovorih in pregovorih sta danes obeležje in
pogled nanj, takšna, da radi za- ČEBELA za marec 2017
pišemo: iz Osata je danes na Podborštu pogledala ČEBELA.
OSAT- Še malo, že danes teden, in spet bo začel veljati izrek: Ko je
sejem, vse poti v Sloveniji vodijo v Komendo. Organizator sejma,
Konjeniški klub Komenda, ob več kot 650 ali celo 700 razstavljalcih
pričakuje v treh dneh od 70.000
do 80.000 obiskovalcev; iz raznih krajev Slovenije in tudi od
drugod. Pa se še vprašajmo, kako prijazni, pozorni smo do
vseh teh številnih in povečini
nepoznanih obiskovalcev. Morda bo nekdo rekel: Seveda smo,
saj vedno radi pridejo. In vedno
več jih je. Najbrž res. Ampak, OSAT za marec 2017
ali jih moramo res zato že leta
pri enem od vhodov na sejem pozdraviti s tem več kot zanemarjenim
- OSATOM?
ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih
področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor. Naj bo zato
leto 2017 čim bolj bogato s ČEBELAMI.

Aplenca

ZANIMIVOSTI

Glasilo občine Komenda 3/2017

Sv. Krištof rezbarja Maksa Berganta

V predzadnji zadnji številki Aplence sem povabil komendske občane,
naj povedo, če ima kdo doma kakšen izdelek rezbarja Maksa Berganta
iz Kamnika. Javil se mi je ljubitelj lepega in umetnin Ivan Maleš iz
Nasovč, da mu je omenjeni rezbar izdelal kip sv. Krištofa z Jezuščkom,
in me povabil, naj si ga pridem ogledat. Ko sem ga obiskal, mi je povedal zanimivo zgodbo o izdelovalcu kipa pa tudi o sebi.

Ivan Maleš je bil zaposlen pri mednarodni špediciji, posebej veliko je
vozil na relaciji München-Pariz. Dobro se je zavedal nevarnosti, povezanih s tem napornim delom. Zato si je želel imeti ob sebi v tovornjaku
podobo sv. Krištofa, zavetnika voznikov. Iskal jo je po Nemčiji, pa na
Tirolskem, vendar se ni mogel odločiti za noben kip ali drugačno upodobitev priprošnjika voznikov. Ko se je vrnil domov, mu je bilo žal, da
tega ni naredil, je še naprej v njem tlela želja po kipu sv. Krištofa.
Okrog leta 1985 ga je dr. Damijan Bergant, sin rezbarja Maksa Berganta, povabil, da bi uredil dvorišče hiše v Kamniku, kjer so stanovali.
Pristal je. Ob tem delu je večkrat prišel v stik z rezbarjem Maksom, se
zanimal za njegove izdelke, si jih ogledoval. Rezbarju je tudi zaupal
svojo življenjsko zgodbo: kako si je želel kip sv. Krištofa, a ga še vedno
nima. Mojster Maks ga je vprašal: »Kakšen pa naj bi bil ta kip?« Ivan
mu je odgovoril: »Takšen, kakor je upodobljen sv. Krištof: kako nese
Jezuščka čez vodo.« Rezbar mu je nato dejal: »Ti ga bom pa jaz naredil.« Dodal je, da sicer ni kipar, marveč v prvi vrsti rezbar, ter ga
vprašal, če ima doma trši suh les. Ivan mu je povedal, da ima hrušev
les. Maks mu je naročil, naj mu ga pripelje. Povedal mu je še, da je te
vrste les zelo lep, je pa zaradi svoje trdote zahtevnejši za obdelavo.
Ivan je takoj izpolnil mojstrovo naročilo. Ni pa mu postavil roka, kdaj
naj mu uresniči srčno željo, saj je vedel, kako zelo je rezbar Maks zaposlen.
Čez kakšne pol leta mu je rezbar Maks sporočil, da je kip narejen.
Ivan ga je šel ves vesel iskat. Ko mu ga je mojster izročal, mu je rekel,
naj si ga dobro ogleda, nato pa ga je pobaral: »Zakaj misliš, da Jezušček
tako gleda sv. Krištofa?« Rezbar Maks ga je tako upodobil v lesu, da
svetnika zre neposredno v obraz. Nato je Ivanu razložil, kaj je hotel
povedati s svojim izdelkom: »Jezušček sprašuje sv. Krištofa: Ali sem
težak? Sv. Krištof mu odgovarja: Seveda si težak, saj nosiš ves svet v
svojih rokah!« Rezbar Maks je Jezuščka upodobil z Zemljino kroglo v
desnici.
Poleg tega malce manj kot pol metra velikega kipa je rezbar Maks
Bergant Ivanu Malešu izdelal tudi delček ornamentike (okvirja), ki
krasi podobo Marije pomagaj na Brezjah.
Kip sv. Krištofa z Jezuščkom je blagoslovil kamniški frančiškan p.
Lavrencij Anžel.
Jožef Pavlič

Slovesen spomin arhitekta Plečnika
Slovenci smo se v januarju slovesno
spomnili našega največjega arhitekta
Jožeta Plečnika. Razlog za to sta bili
60. obletnica njegove smrti (umrl je 7.
januarja 1957 v Ljubljani) in 145.
obletnica njegovega rojstva (rodil se je
23. januarja 1872 prav tako v Ljubljani). Številni strokovni in poljudni prispevki ter prireditve ob teh dveh Plečnikovih življenjskih mejnikih so
pokazali, da ta veleum z leti na ugledu
in vrednotenju svojih umetniških del
samo še pridobiva, ter da se Slovenci
vedno bolj zavedamo, kakšen izjemen
talent in kako velikega ustvarjalca smo
imeli.
Tudi Komendčani smo upravičeno
lahko ponosni nanj, saj nam je zapustil
številna velika dela. Naj jih tokrat le
naštejemo oz. spomnimo nanj, saj pogosto hodimo mimo njih, so nam postala tako domača, da sploh ne pomislimo, da so to Plečnikove mojstrovine:
cerkveni trg s spomenikom padlim
vojakom v prvi svetovni vojni v ko-

mendski župniji, vrhnji del evharističnega svetilnika iz leta 1935, dovoz in dohod
do cerkvenega trga, nosilni steber
ostrešja nad grobovi komendskih duhovnikov, Dimičev in Štebetov nagrobnik na pokopališču in tabernakelj v kapeli Božje Matere, ki je bil od leta 1956
v glavnem oltarju župnijske cerkve, od
leta 2001 pa je v omenjeni kapeli.
Lepo in prav bi bilo, da bi se največjega slovenskega arhitekta, ko že
imamo toliko njegovih del v Komendi,
letos slovesno spomnili s kakšno prireditvijo v njegov spomin, strokovno
predstavitvijo umetnika pa tudi ogledom njegovih del pod vodstvom njegovega največjega poznavalca in raziskovalca dr. Damjana Prelovška ali pa
koga drugega od plečnikoslovcev. Tako
bi mojstra Plečnika tudi približali številnim priseljencem. Posebej koristno
pa bi bilo, če bi ga učencem OŠ Komenda-Moste s kakšnim predavanjem
ali projektom.
Jožef Pavlič
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Duhovnik Viktorijan Demšar (1904–1992)
Življenje, osebnost in delo največjega raziskovalca Petra Pavla Glavarja
Viktorijan Demšar je prišel v Komendo za župnijskega upravitelja 4. maja 1946. Pred tem je bil po
duhovniškem posvečenju 29. junija 1928 v Ljubljani
vojaški duhovnik ljubljanske garnizije, kaplan na
Koroški Beli, v Srednji vasi v Bohinju in v Škofji
Loki, kjer je bil tudi rektor cerkve, katehet in spiritual
v uršulinskem samostanu; pred in med drugo svetovno vojno župnik in dekan v Ribnici, kjer ga je
povojna oblast 24. junija 1945 prijela in pod pretvezo
sodelovanja z okupatorjem zaprla, vendar že konec
septembra izpustila; za tem je bil po krajšem bolniškem dopustu imenovan za vikarja namestnika pri Sv.
Jakobu v Ljubljani.
Ljubljanski nadškof Jožef Poga čnik ga je 24.
februarja 1967 imenoval za župnika v Komendi.
Isti nadškof je 7. junija 1975 sprejel njegovo prošnjo
po upokojitvi, obenem mu je dovolil, da se je smel
naseliti v komendski kaplaniji, ki jo je sam dal preurediti in obnoviti,
pa tudi, da pomaga v dušnem pastirstvu svojemu duhovniškemu
nasledniku v Komendi župniku Nikolaju Pavliču. Služba župnika
mu je prenehala 14. avgusta 1975.
Oči je zatisnil 1. januarja 1992, pogrebno mašo je zanj opravil in ga
4. januarja 1992 pokopal ljubljanski nadškof in metropolit dr. Alojzij
Šuštar. Njegovi posmrtni ostanki počivajo v duhovniškem grobišču, ki
ga je sam dal urediti za umrle komendske dušne pastirje.
Viktorijan Demšar je kljub temu, da je bil pogosto bolan – prebolel je
kar trinajst pljučnic – učakal visoko starost skoraj oseminosemdesetih let.
To je doživel, ker je skrbno pazil na zdravje, bil zelo discipliniran, imel
do potankosti izdelan dnevni red ter veliko voljo in veselje do dela.
Veliko tega je imel že »v genih«, je dobil od vernih, skrbnih in prizadevnih staršev, očeta Jakoba, uglednega mizarskega mojstra, in matere
Helene, rojene Kopač, šivilje, katerima se je rodil 12. marca 1904 »pri
Česnu« v Stari vasi pri Žireh kot deseti med dvanajstimi brati in
petimi sestrami.
Drugo so dodali salezijanci na Rakovniku v Ljubljani, pri katerih je
stanoval in se šolal od drugega razreda osnovne šole, škoﬁjska klasična
gimnazija v Šentvidu nad Ljubljano in klasična gimnazija v Kranju,
predvsem pa bivanje v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani in študij teologije. To, zadnje, mu je pomagalo, da je dosegel svoj življenjski cilj
postati duhovnik, čeprav z veliko poprejšnjega iskanja, omahovanja,
prestajanja notranjih bojev pa tudi bolezni. Nova maša 8. julija 1928 v
župnijski cerkvi v Žireh je bila slovesnost, kakršne Žirovci niso pomnili. Novomašnik Viktorijan je upravičil pri Slovencih zelo redko ime
rimskega mučenca, ki mu ga je pri krstu v župnijski cerkvi v Žireh dal
tedanji žirovski župnik Jožef Vidmar, potem ko mu je oče Jakob prepustil izbiro imena. Bil je resnično »viktor«, zmagovalec nad slabostmi
neugnane mladostne narave, pozneje pa v številnih zapletenih življenjskih trenutkih in razmerah, v katerih je opravljal duhovniško službo.
V njegovo človeško in duhovniško zorenje najbolje odstira vpogled
osebna zapuščina, prav posebej zapiski ob duhovnih vajah med bivanjem v Bogoslovnem semenišču ter pozneje, ko se jih je udeleževal kot
kaplan in župnik. Naj navedem le nekaj njegovih sklepov iz bogoslovskih let: Premagaj se v malem, da boš postal velik! Ohraniti moram
življenjsko čilost in svežost! Bolezen moram bogovdano prenašati.
Malodušnost nima več mesta v moji duši. Korajža! Vsaj nekaj časa
moram vsak dan premišljevati. Prav posebej moram biti pozoren na
dobrodelnost in obiskovanje bolnikov.
Od vrlin, ki se jih je zlasti hotel držati, večkrat omenja ponižnost in
delavnost. Sklenil je, da mora kot duhovnik najti čas za duhovno branje, študij in premišljevanje papeških okrožnic pa tudi imeti poravnane in shranjene vse cerkvene račune ter se ne pustiti ljudem razdražiti. Zapisal je tudi, da mora povsod odločno in jasno nastopati, saj
duhovnik ne sme biti trs, ki ga veter maje. Zavedal se je tudi, da mora pri
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nasprotniku priznati, kar je pozitivnega, saj sta se celo
sv. Frančišek Asiški in sv. Tomaž Akvinski pogovarjala z muslimani. Načrtoval je biblični krožek.
Njegova zapuščina nam razkriva, da je Viktorijan
že od bogoslovskih let veliko bral. Pri zapiskih ob
duhovnih vajah si je sproti zabeleževal, kaj mora
prebrati od dosegljive mu tuje duhovne literature. Pri
seganju po tej mu je pomagalo znanje tujih jezikov,
predvsem pa želja, da bi bil kot duhovnik na tekočem
s perečimi vprašanji doma in po svetu.
Zelo zanimivo podobo o Viktorijanu dajejo veroučne redovalnice. To niso le suhoparni notesi, saj je
kot katehet zapisal marsikaj povednega o učencih in
starših. Na primer: Lena! Vesten! Malomaren za verouk. K zadnji veroučni uri ni prišel nobeden iz četrtega g razreda. Od stare mame prijavljen. Brezbožna
mati ga ne pusti. Ponavlja. Potuhnjen. Redko pride,
doma ga zaposlijo. Zna bolj malo. Še ni bil pri spovedi. Starši so se
odpravili v jehovstvo. Ni nadarjen, toda priden za telesno delo.
Viktorijana Demšarja je poleg duhovniškega dela najgloblje zaznamoval in odlikoval študij, pisanje in objavljanje prispevkov o Petru
Pavlu Glavarju v najrazličnejših slovenskih publikacijah. Leta 1991 je
pri Mohorjevi družbi v Celju izšla njegova knjiga Slovenske pridige
Petra Pavla Glavarja. Leta 2004 pa je založba Družina izdala Demšarjeve Zbrane spise o Petru Pavlu Glavarju in Komendi.
Viktorijan Demšar je bil avtoriteta tako za verne kot tudi neverne.
Znal se je potegniti za svoje pravice, zlasti pa za pravice Cerkve in komendske župnije. Prvo izpričujejo njegovi protesti, ko ga je okrajna volilna komisija v Kamniku po drugi svetovni vojni izbrisala iz volilnega seznama, drugo pa, da je, potem ko je že Nemci med drugo svetovno vojno
niso zaplenili, pred povojno slovensko oblastjo za prihodnje komendske
rodove rešil Glavarjevo knjižnico in del Plečnikovega svetilnika kot
spomin Komendčanov na evharistični kongres leta 1935 v Ljubljani.
Po drugi svetovni vojni je žrtvoval vidnejše mesto v Cerkvi na Slovenskem za članstvo v Cirilmetodijskem društvu slovenskih duhovnikov, prek
katerega je, kot drugi člani, iskal možnosti za dialog Cerkve na Slovenskem
z oblastmi ter možne oblike sodelovanja v novih političnih razmerah. Med
drugim tudi z odkrivanjem in obnavljanjem kulturnih spomenikov v
komendski župniji ter pridobivanjem večjega števila naročnikov Mohorjeve družbe, ki se je s svojo prožnejšo politiko do oblasti uspela obdržati tudi v novih družbenopolitičnih danostih. S svojo širino, načitanostjo,
komunikativnostjo, svetovljansko odprtostjo in razgledanostjo je v Komendi navezoval uspešne stike z ljudmi različnih osebnih prepričanj.
Vse v dobro Komendi in Komendčanom. Naj je šlo pri tem za obnavljanje cerkva v zelo težkih družbenopolitičnih in gmotnih razmerah, zlasti
notranjščine in zunanjščine župnijske cerkve v Komendi, ureditev nove
krstilnice in veroučne učilnice, sodelovanje z uglednimi slovenskimi
strokovnjaki pri reševanju tako zahtevne zadeve, kot je bila Jelovškovemu lesenemu glavnemu oltarju v župnijski cerkvi sv. Petra »vkomponirati« nov tabernakelj, česar se je lotil sam arhitekt Plečnik, ali povedati
kaj zares temeljitega o Komendi in Komendčanih na tej ali oni cerkveni
ali necerkveni slovesnosti oziroma najti skupne točke v strokovnih
stikih z vodstvom krajevne osnovne šole in krajevnimi veljaki.
Vestno je pisal župnijsko kroniko, bil odličen katehet in napreden
pastoralist, saj je že zgodaj začel v Komendi uresničevati navodila
drugega vatikanskega cerkvenega zbora. Poskušal se je tudi v pesništvu.
Zelo je širil verski tisk.
Za svoja dela v Komendi, predvsem pisanje o njeni zgodovini in pomembnih možeh, v prvi vrsti Petru Pavlu Glavarju, je dobil več visokih
priznanj. Od cerkvenih mu je ljubljanski nadškof Anton Vovk 26.
maja 1962 podelil naslov »decanus emeritus«, torej zaslužnega dekana. Že v Ribnici je bil imenovan za škoﬁjskega duhovnega svetnika.
Jožef Pavlič
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Dostojno življenje za vse

Pohlep, zavist, oblastiželjnost in druge
slabe človeške strasti, zaradi katerih ljudje
izdajo prijateljstvo in ljubezen, lažejo,
kradejo ter celo morijo, je razkrival svetu
v tragedijah in drugih delih svojega bogatega opusa že največji angleški dramatik
Shakespeare. Otroci spoznavajo slabosti
človeških značajev tudi preko pravljic.
Žal ne vidimo v skrite kotičke človeške
duše in si v življenju ne znamo vselej izbrati le zvestih sopotnikov. Grenka razočaranja nad bližjimi niso prihranjena
skoraj nikomur.
Julijana Bizjak Mlakar
V moji poslanski pisarni me tudi letos
spremlja asistenka Senada Kalač, sicer
mamica treh majhnih otrok, ki ima velik posluh tudi za druge ljudi.
Občanom in občankam v stiskah sem na razpolago tudi po zaprtju poslanske pisarne, saj me lahko pokličejo na telefon 031 284 829. Vesela
sem, kadar uspem s svojim delom prispevati k boljšemu življenju ljudi.
Vedno znova ugotavljam, da naša država ni niti dovolj socialna in
tudi ne pravična. Ljudje večinoma ne vedo, da je Slovenija med najbogatejšimi državami sveta, zato bi odgovorna država zmogla poskr-

beti za dostojno življenje tistih, ki ne zmorejo poskrbeti zase. Mnogo
nas je, ki si prizadevamo za boljše življenje ljudi, za dostop do zdravstva, šolstva, za univerzalni temeljni dohodek ipd. Je pa veliko tudi
tistih, ki se niso pripravljeni izpostaviti za boljše življenje sodržavljanov. Ko tak problem prizadene njih, se pa čudijo nad neobčutljivostjo
drugih.
Lepota pravljic je, v nasprotju z realnim življenjem, ta, da v pravljicah
dobro vselej premaga zlo. In prav je, da otroke spodbujamo za boj z
zlom. Če bi bilo med odraslimi več prizadevanj proti krivicam, bi bilo
Slovencem prizanešeno z brezposelnostjo, revščino in socialno izključenostjo, s tajkunstvom, onesnaženostjo okolja. Naša zemlja in podjetja
se ne bi prodajala tujcem, dragocena kulturna dediščina pa ne bi izginjala pred našimi očmi. Vendar je med nami tudi veliko dobrih ljudi. Tudi
na nedavnem dobrodelnem pohodu na Sveti Primož sem srečala veliko
mladih in starejših, ki ne mislijo le na svoje ugodje.
Na marčevski seji državnega zbora sem ministrici za zdravje postavila ustno poslansko vprašanje v zvezi z ukinitvijo »dvoživkarskega«
sistema zdravnikov in s krepitvijo zdravstvenih domov ter bolnišnic.
Ministrici za delo pa sem predlagala ukrepe za odpravo revščine med
starejšimi, med njimi tudi zvišanje pokojnin na raven, ki bi jo pokojnine
dosegle, če preteklih zamrznitev pokojnin ne bi bilo.
Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka DZ RS

IZ POSLANSKE PISARNE

Za brezplačni vrtec za drugega in vse otroke
Rodnost v Sloveniji je izjemno nizka. Kot
država smo dolžni odpraviti čim več ovir, ki
mlade odvračajo, da bi se odločili za več
otrok. Ena izmed potencialnih ovir pri odločanju za več otrok je tudi visoka cena vrtcev.
V NSi samo zato vložili zakon o vrtcih, ki
predvideva brezplačen vrtec za drugega in
vse naslednje otroke.
Družine, med njimi še posebej tiste z več
otroki, ter enostarševske družine, so nosile
levji delež bremena varčevanja v času gospodarske in ﬁnančne krize. Protikrizni oziMatej Tonin, poslanec
roma varčevalni ukrepi se danes na številnih
področjih sproščajo. Trenutna vlada oziroma
vladajoča koalicija že lep čas glasno poudarja, da je krize konec. Družine, ki bi to morale prve dejansko občutiti pa se še vedno soočajo z izpadom družinskih prejemkov. Seveda je v najzgodnejšem otroštvu za
otroka najbolje, če je lahko doma. Ob današnjem načinu življenja, ko se
številne matere tudi poklicno udejstvujejo, pa so vrtci nujna in dobrodo-

šla pomoč staršem pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja.
V Sloveniji imamo že kar dolgo tradicijo predšolske vzgoje in danes je
ta na zavidljivo visoki ravni. Imamo zelo dobre javne in tudi zasebne
vrtce z različnimi vzgojnimi metodami. So pa mladi starši v Sloveniji
kar močno obremenjeni s plačilom vrtca, še posebej, če imajo v predšolsko vzgojo vključenih več otrok hkrati. Prav zato smo v NSi predlagali
tri spremembe zakona o vrtcih: 1. Brezplačen vrtec za drugega in vse
naslednje otroke, ki so vključeni v vrtec, 2. Za en razred nižja cena za
prvega otroka in 3. Polovično znižanje plačila za otroka, ki je dopolnil
pet let in je vključen v program vrtca. Pomembno je tudi to, da predlagamo, da se breme plačila razlike med znižano in polno ceno vrtca
prenaša na državni proračun in ne na občinske proračune. To dejstvo je
pomembno zaradi že tako prevelike obremenitve občin, ki jim sedanja
Vlada nalaga nove in nove naloge, za katere pa ne zagotovi ﬁnančnih
sredstev.
Družine so naše največje bogastvo, največja vrednota. Zaradi tega jih
moramo podpreti in omogočiti, da se bodo starši lažje odločali za večjo
število otrok, kar je odločilno za obstoj naroda in tudi izboljšanje rodnosti.
MATEJ TONIN, poslanec

Vrednote, obeležja, proslave
Štirideset članov je bilo sredi januarja v krajevni organizaciji zveze
združenj borcev za vrednote NOB v Komendi. Na občnem zboru je bila
precej kritična ugotovitev, da mladi premalo oziroma ne vedo, kako je
med drugo vojno nastajala Slovenija, kako so se partizani borili s sovražniki. Da je pri tem šola največkrat nemočna, ker tudi država ni, kot bi
morala, poskrbela, da bi v učnih programih obravnavali to poglavje naše
pretekle zgodovine, je bilo slišati. Res pa je tudi, da so pri tem lahko
tudi razlike od organizacije do organizacije ZB, od šole do šole.
Po kritični objavi v Aplenci o stanju spominskega obeležja na Podborštu pa so ugotovili, da je lastnik uredil obeležje in okolico. Obeležje
je tako sedaj lepo urejeno. Zato so menili, da bi bila spominska svečanost ob dnevu mrtvih letos morda pri obeležju na Podborštu. Člani pa
bodo tudi v prihodnje skrbeli za urejanje obeležij, podporo pri tem pa je
obljubil tudi župan.
A. Ž.
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Vodstvo NSi na delovnem obisku
Vodstvo NSi je v ponedeljek, 13. marca, na delovnem
obisku Kamniško – domžalske regije obiskalo nekaj
podjetij in obrtnikov. Delovni obisk se je pričel na
kmetiji Pokovec v vasi Zagorica pri Dolskem, kjer
stoji rojstna hiša barona Jurija Vege, nadaljeval se je v
Mengšu, kjer so obiskali Zavod usmiljenk – Dom
svete Katarine, v Želodniku so obiskali podjetje Roltek d.o.o., v Lukovici pa Pečarstvo Avbelj, kjer se še
vedno na tradicionalen način peče opeko in izdeluje
različne druge pečarske izdelke. Sledilo je kosilo z
župani občin, ki spadajo v Kamniško – domžalsko
regijo.
Popoldanski del obiska se je pričel v naši občini,
kjer je vodstvo NSi v Podborštu pri Komendi obiskalo Lončarjev zasebni muzej, kjer si z veliko mero lastnega truda in iznajdljivosti prizadevajo za ohranitev
slovenske kulture in podeželske dediščine. Sledila sta
obiska dveh prepoznavnih hitro rastočih podjetij –
podjetja Nektar Natura in Iskra Mehanizmi.
Zadnja postaja obiska je bil KIK štarter, kjer v
prostorih nekdanje smodnišnice mladim ponujajo
možnost, da se spoznajo s samostojnim podjetništvom in uresničijo
svoje poslovne ideje. V večernem delu je bilo v Domu kulture Kamnik
omizje, kjer so poslanci NSi izpostavili, da Kamniško – domžalska re-

Srce slovenskega
podeželja so družinske
kmetije!
Nedavno sta se na pobudo NSi sestali vodstvi Nove Slovenije - krščanskih demokratov in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS),
da bi spregovorili o trenutno najbolj perečih problemih na področju
slovenskega kmetijstva. Prevladovala je ocena, da so največji problem
nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov in proizvodov, preobsežna
birokracija, ki kmetom jemlje dragoceni čas in visoke obdavčitve na
številnih področjih. Podpredsednica NSi in članica parlamentarnega
odbora za kmetijstvo Iva Dimic je po srečanju dejala, da pri tem posebej
izstopajo nenormalno visoke trošarine za tiste, ki kuhajo žganje v malih
količinah. Izpostavila je tudi slabo sanacijo slovenskih gozdov, ki jih je
po hudem žledolomu napadel še lubadar ter napovedano novo množično
vrednotenje nepremičnin, kjer bodo kmetje ponovno na udaru davčne
politike. »Bojim se, da kmetje dodatnih davčnih bremen ne morejo več
nositi,« je dejala poslanka in napovedala, da se bo NSi z vsemi močmi
borila za čim manjšo davčno obremenitev kmetij.
Novi član poslanske skupine NSi Zvonko Lah pa je predstavnike
KGZS opozoril, da bi morali bolj skrbeti tudi za male družinske kmetije,
saj se njihov glas v javnosti zelo težko sliši. Kot je pojasnil, minister Židan skrbi predvsem za koristi velikih kmetijskih gospodarstev in podjetij,
malih kmetov, ki so srce podeželja in podeželske kulture pa nihče ne
zastopa. Celo nasprotno. Zvonko Lah je opozoril, da se malim kmetom
nalaga vedno nove in bolj obremenjujoče dajatve, kar jih sili v opuščanje
kmetovanja. »Če bo šlo tako naprej, bo slovensko podeželje kmalu propadlo. Celo žganja zaradi absurdno visokih trošarin ne bo želel več
nihče kuhati. Očitno ministrstvo ocenjuje, da je bolje, da slovensko sadje
zgnije na tleh, kot pa, da se ga predela v žganje. Potem pa se pojdimo
turizem in turistično ponudbo podeželja,« je bil kritičen Lah, ki je prav
tako napovedal boj za dobrobit malih kmetov oz. družinskih kmetij.
Za OO NSi Komenda Martina Prezelj
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gija ponuja velik gospodarski potencial, ki pa še zdaleč ni tako izkoriščen, kot bi lahko bil.
Martina Prezelj, OO NSi Komenda

Dr. Marta Ciraj v EU za
varstvo zdravja
Funkcijo predsedujoče Odboru za varstvo zdravja potrošnikov pri Svetu Evrope je prevzela slovenska predstavnica dr. Marta Ciraj.

Dr. Marta Ciraj

Na 9. plenarnem zasedanju Odbora za varstvo
zdravja potrošnikov (Consumer Health Protection
Committee) pri Svetu
Evrope, ki je zasedal 22.
marca 2017, je bila za
predsedujočo z enoletnim
mandatom, ki se lahko
enkrat ponovi, soglasno
izvoljena dr. Marta Ciraj,
sekretarka v Službi za
evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Ministrstva za zdravje. Na
seji so bili prisotni predstavniki Avstrije, Belgije,
Bosne in Hercegovine,
Črne gore, Finske, Grčije,
Hrvaške, Litve, Luksemburga, Nemčije, Portugal-

ske, Romunije, Španije, Švice in Slovenije.
Odbor za varstvo zdravja potrošnikov se skupaj s strokovnimi pododbori ukvarja s pripravo neobveznih aktov (priporočil in smernic), ki izboljšujejo kakovost in varnost na področjih, ki še niso urejena s harmonizirano zakonodajo EU, kot so kemijska neoporečnost nekaterih
embalaž, ki prihajajo v stik z živili in zdravili ter z nereguliranimi problemi s področja kozmetike, kot so na primer črnila za tetoviranje. S
svojim delom v okviru človekovih pravic spodbuja pristojne, da urejajo
te zadeve z obvezujočimi zakonskimi akti.
Čestitka dr. Marti Ciraj, občanki občine Komenda.
A. Ž.

NASVETI

Aplenca
PRAVNI NASVETI

Pričanje na sodišču

V prejšnji Aplenci sem pisala o pravici
priče do povračila potnih stroškov, stroškov za prehrano in prenočišče, kakor
tudi do povračila izgubljenega zaslužka.
Tokrat bom nekaj besed namenila temu,
kdaj lahko priča odkloni pričanje.
Kot sem zapisala že zadnjič, mora vsak,
kdor je povabljen za pričo, na povabilo sodišča priti, in če ni z zakonom drugače določeno, mora tudi pričati (229. člen Zakona
o pravdnem postopku). Če priča, ki je bila
v redu povabljena, ne pride in svojega izostanka ne opraviči ali če se brez dovoljenja
Irena Hacin Kölner
ali opravičenega razloga odstrani s kraja,
kjer bi morala biti zaslišana, sme sodišče odrediti, da se privede s silo na
svoje stroške, sme pa jo tudi kaznovati v denarju do 1.300 eurov.
Nekatere osebe lahko pričanje odrečejo zaradi svojega posebnega
razmerja do stranke postopka - zaradi zaupne narave njihovega razmerja (npr. pooblaščenec stranke, spovednik, odvetnik ali zdravnik ali druga
oseba, ki je za dejstva izvedela ali pri opravljanju kakšnega drugega pokli-

POD DROBNOGLEDOM

Laneno seme

Z vidika živil laneno seme spada med
vlaknine, ki dobro vplivajo na prebavni
trakt. Delujejo namreč kot blago odvajalo
in s tem pomagajo pri izločanju blata iz
telesa. Hkrati pa delujejo kot nekakšno
strgalo, ki s sten črevesja postrga obloge,
ga tako očisti in hranilom pomaga, da se
nato lažje in hitreje skozi črevesje vsrkajo v kri. Z vidika prehranskih dopolnil
laneno seme spada med prebiotike, kar
pomeni, da predstavlja hrano za nam koristne bakterije (probiotike), ki prebivajo
in imajo aktivno vlogo v črevesju. PosleBlaž Filipič
dično pomaga prebavi, pri kateri sodelujejo te bakterije in dviguje našo odpornost, saj imajo tudi pri njej te
simbiotske bakterije pomembno vlogo.
Uživanje lanenega semena znižuje tveganje za razvoj srčnih bolezni,
saj povečuje raven koristnega LDL holesterola ter zmanjšuje nivo škodljivega LDL holesterola v krvi. Pomaga uravnavati krvni tlak in nivo
trigliceridov v krvi, s čemer ščiti srce ter zmanjšuje možnost za poškodbe
krvožilja. Zaradi z omega 3 in omega 6 bogate sestave še dodatno blagodejno vpliva na naš krvni sistem. V boju proti diabetesu tipa 2 si z njim
lahko pomagajo tudi sladkorni bolniki, saj laneno seme znižuje raven

OLGIN KOTIČEK
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ca ali kakšne druge dejavnosti, če velja dolžnost, da mora ohraniti kot tajnost tisto, kar je izvedela pri opravljanju takega poklica ali take dejavnosti).
Pričanje lahko odrečejo o dejstvih, ki so jih izvedele v tem razmerju.
Priča lahko odreče odgovor na posamezna vprašanja, če ima za to
tehtne razloge, zlasti še, če bi s svojim odgovorom na taka vprašanja
spravila v hudo sramoto, precejšnjo premoženjsko škodo ali pa v
kazenski pregon sebe ali svoje krvne sorodnike v ravni vrsti do katerega koli kolena (npr. svojega otroka, vnuka, starše), v stranski vrsti pa do
vštetega tretjega kolena (npr. svojega strica, teto); svojega zakonca ali
osebo, s katero živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, kot jo
določa zakon, ki ureja zakonsko zvezo, ali sorodnike po svaštvu do
vštetega drugega kolena (npr. svojega svaka, svakinjo), četudi je zakonska zveza že prenehala, ali pa svojega skrbnika ali oskrbovanca, posvojitelja ali posvojenca. Sodnik pričo pred zaslišanjem opozori, da lahko
odkloni odgovor na vprašanje iz zgoraj navedenih razlogov (233. člen
ZPP). O opravičenosti razlogov za odklonitev pričanja ali odgovora na
posamezna vprašanja presodi sodišče, pred katerim bi priča morala pričati. Če je treba, o tem
Odvetnica mag. Irena Hacin Kölner
poprej zasliši stranke
(235. člen ZPP).
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik.si
sladkorja v krvi ter poveča koncentracijo inzulina po obroku. Nekateri
mu pripisujejo tudi preventivno vlogo pri boju z rakom na prostati.
Zaradi njegovih številnih dobrih učinkov se priporoča redno uživanje teh
semen. Brez posebnega napora ga lahko vključimo v prehrano. Laneno seme je odličen dodatek h kosmičem, jogurtu, solati, dobro se poda tudi v testo
za pico ali kruh. Živilo tudi zgosti in ga napravi bolj nasitnega. Testu doda
okus in teksturo, poleg tega pa bistveno poveča njegovo hranilno vrednost.
Še dodatno ga lahko oplemenitimo tako, da ga pred vnosom v živilo za
nekaj časa namočimo v vodo. Lahko tudi le za nekaj minut. Naj vas ne
preseneti sluz, ki se pri tem razvije okrog semen. Prav ta sluz je tudi zdrava,
saj pomaga naši prebavi. Nekateri ga zaradi lažjega uživanja in dodajanja v
živila tudi predhodno zmeljejo. V kolikor se boste tega lotili, je vsekakor
dobro, da je mletje sveže, saj z njim poškodujemo lupinico semena, ki njegovo bogato vsebino ščiti pred oksidacijo in drugimi negativnimi vplivi.
Za vse, ki se jim uživanje lanenih semen upira, pa bi vseeno v svoje
telo radi vnesli koristne omega 3 in 6 maščobne kisline, si lahko v
solato zamešajo hladno stisnjeno laneno olje. V kombinaciji z regratom, ki je v teh prvih
spomladanskih dneh
IZOBRAŽEVANJE PREM, Blaž Filipič s.p.
še zelo mlad in sočen,
Matematika, ﬁzika in kemija
si lahko ob kosilu priza OŠ, SŠ in GIM.
pravijo zdravo in okuwww.prem.si,
031 361 305
sno solato.

Ko ne gre

S starostjo in okornostjo se ljudje manj gibajo. Večino dneva sedijo pred oknom, saj
jim je razgled edini stik z zunanjim svetom.
Nekateri so cele dneve pred televizorjem
in ne zamudijo nobene nadaljevanke. Nabirajo se kilogrami, hoja je iz dneva v dan
večje breme. Bolijo jih kolena, kolki in že
najmanjša razdalja jim je v veliko breme.
Pojavi pa se še druga težava. Zaprtje. Nekateri po več dni, tudi celi teden ne odvajajo blata. Pride do zapeke, boli jih trebuh, so
neješči, nekateri pa tudi bruhajo. Takrat
naredijo največjo napako. Vzamejo enega
Olga Hace
izmed odvajal, ne samo en odmerek, vsaj
dva, da bo ja prijelo. In katastrofa je tu.
Bolečine, pritisk blata na vse strani, hudo zanje in za vse okoli njih. Ko
se stvar umiri, se čez štirinajst dni ponovi. Sama predlagam, da vsi, ki
morajo za odvajanje jesti ali popiti odvajalo, da to storijo vsak dan.
Vzamejo naj manjši odmerek in zraven naj popijejo vsaj 2dcl vode ali
nesladkanega čaja. Vsa odvajala namreč potrebujejo tudi dovolj tekočine, saj samo oboje skupaj deluje kot odvajalo.

Težave lahko omilimo ali preprečimo, če dovolj pijemo, jemo dovolj
balastne hrane in pokažemo voljo po gibanju ali telovadbi. Zelje velja za
krtačo v črevesju, repa marsikaterega priganja na stranišče, zato je
oboje zelo priporočljivo. Starejši ljudje niso ljubitelji zelene solate. Solato za njih narežemo na manjše koščke in prelijemo s polivko pol ure
predem postrežemo. Sol in kis jo bo zmehčal, zato jo bodo lažje pojedli.
Če ne gre drugače, na hitro zmeljemo s palčnim mešalnikom. Naribanemu zelju ali endiviji lahko dodamo vroč ﬁžol ali krompir in oboje ju bo
omehčalo. Pri dodajanju olja bodimo radodarni. Nobena stvar ne deluje
na suho, tudi črevesje ne. Dodajajte tudi česen saj je močan antibiotik.
Olupljen česen vedno narežemo na tanke lističe, ga ne tremo ali stiskamo, saj tako ubijemo vse zdravilne snovi. Kogar pa motijo koščki česna
pod zobmi, naj pripravi preliv za solate v kozarcu. V majhen kozarec z
navojem narežemo česen. Osolimo, dodamo vodo, zapremo kozarec in
močno pretresemo, da se sol stopi. Dobimo motno tekočino, že izvleček
česna. Dodamo še kis ali limono, olje in ponovno pretresemo. Tako
pripravljen preliv za solate v hladilniku hranimo lahko več dni. Preliv
vlijemo na solato preko cedila.
Zaprtje ni težava samo starejših, tare vse generacije, zato bodimo
pozorni in preprečimo najhujše.
Uživajte veliko zelenjave, sadja ter gibanja v sončnih dneh!
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Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda

O delu in načrtih

Na občnem zboru Medgeneracijskega društva
za kakovostno starost je za dobro vzdušje poskrbel kvartet Fone Megale iz Senice v občini
Medvode.
Da današnja družba starost tabuizira
(gleda nanjo kot nedotakljivo), da delež
upokojenih ljudi naglo narašča ter da se stara, srednja in mlada generacija čedalje težje
razumejo med seboj, dajejo smisel in polet
delovanju Medgeneracijskega društva za
kakovostno starost Komenda.
V letu 2016 smo nadaljevali z aktivnostmi iz
prejšnjih let. Stopili smo v enajsto leto delovanja in smo neizmerno ponosni, da že toliko
časa širimo v naši lokalni skupnosti potrebo in
zavedanje po skrbi za kakovostno staranje in
solidarno medgeneracijsko sožitje.
Ozaveščanje lokalne skupnosti o kakovostnem
staranju in o nujnosti priprave na starost
Ozaveščanje prebivalstva o potrebi osebne
priprave na starost in družbene priprave na
povečano število starega prebivalstva je ena od
težjih nalog, vendar še kako nujnih. V našem
društvu se tega še kako zavedamo. Za informiranje o vseh naših programih po večini uporabljamo lokalni časopis Aplenca, nekaj tudi
spletno stran Zavoda Medgeneracijsko središče, v prihodnosti pa se bomo morali začeti
posluževati tudi družbenih omrežij, kot so Facebook ipd, če želimo bolj pritegniti in predvsem nagovoriti mlado in srednjo generacijo.
Sodelovanje z Zavodom Medgeneracijsko
središče Komenda
Kot eden od štirih ustanoviteljev Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda (Društvo upokojencev Komenda, Ustanova Petra Pavla Glavarja
inObčinaKomendasoostalitrijeustanovitelji),smo
v stalnih stikih z zavodom preko izvajanja skupnih
programov, kot je računalniški tečaj za starejše
na način druženja z mladimi in tečaja angleščine
in nemščine, ki se izvajata po enkrat tedensko od
začetka oktobra pa do konec aprila. Angleščina
poteka v dveh skupinah, nemščina pa v eni. Tečaj
računalništva pa nudi vsakemu posamezniku 10
brezplačnih srečanj po dve šolski uri. V letu 2016
je bilo kar 24 starejših udeležencev in 11 mladih
učiteljev. Program smo izvajali konec meseca
januarja, v februarju in v marcu. Kot končni
dogodek smo organizirali skupno srečanje
vseh starejših tečajnikov in mladih učiteljev.
Medgeneracijske skupine za kakovostno
starost
Redna srečevanja v medgeneracijskih skupi-
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nah starim ljudem preprečujejo osamljenost,
srednja generacija se v njej pripravlja na svojo
kakovostno starost, mladi odkrivajo modrost
življenja pri starih ljudeh, kraj ali občina pa z
mrežo skupin dobiva sodobno socialno mrežo
za medgeneracijsko povezovanje.
Še vedno se tedensko srečujejo tri medgeneracijske skupine in sicer skupina Sožitnice
(letos je v januarju praznovala 10 let srečevanja), Odmev in Rosa. Tudi skupina Rosa letos
praznuje 10 let nepretrganega delovanja. Vesela in hvaležna sem, da vseh sedem voditeljic
medgeneracijskih skupin vztraja pri tedenskih
srečanjih. Intervizijska mesečna srečanja voditeljic skupin so pomembna za doživljanje
zadovoljstva človeškega bogatenja na področju
kakovostnega staranja, za stalno izpopolnjevanje v vodenju skupine in voditeljice se tako
povsem spontano motivacijsko napajajo z
energijo za zdravo vzdrževanje svoje prostovoljske kondicije, obenem pa ščitijo pred nevarnostmi zlorabe z ene ali z druge plati.
Draga Marta, Zora, Jana, Vida, Marija,
Mojca in Alenka, hvala vam za vaš čas, energijo in vztrajnost.
Sodelovanje s knjižnico Franceta Balantiča
Vsak prvi ponedeljek in sredo v mesecu
imajo vse tri medgeneracijske skupine bralna
srečanja, ki jih pripravita in vodita sodelavca
knjižnice. Tovrstno sodelovanje traja že peto
leto in so vse udeleženke navdušene nad njim.
Izobraževanje
Izobraževanju voditeljic skupin namenjamo
veliko pozornost. Kot sem že večkrat izpostavila, imamo neizmerno srečo, da delujejo
medgeneracijska društva v Zvezi medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije,
le-ta pa pod okriljem Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.
Vsako leto je organiziran v okviru Zveze tridnevni osvežitveni tečaj. Letos je bil v Dobrni,
udeležili pa sta se ga Marija Smolej in Alenka
Trop. Osrednja nit je bila družabništvo. Marija
Smolej in Mojca Šraj pa sta se na Inštitutu
Antona Trstenjaka podučili o ustanovitvi in
vodenju bralnih skupin.
Predsednica društva, kot organizatorka
mreže medgeneracijskih programov je imela v
letu 2016 tri srečanja z drugimi organizatorji
mreže preko Zveze medgeneracijskih društev
Slovenije.
Skupna druženja in izleti
V mesecu marcu, mesecu, ki je posvečen
ženskam in mamam, imamo skupno druženje
vseh treh medgeneracijskih skupin; in ravno
tako v mesecu decembru, ko se poslovimo od
koledarskega leta. V letu 2016 je bilo to srečanje drugačno od običajnih srečanj. Obiskal
nas je Božiček in o vsaki članici povedal nekaj
lepih besed. Bilo je res lepo. Na obeh srečanjih je manjša pogostitev in kakšna glasbena
točka.
Jeseni smo se z avtobusom peljale na Dolenjsko v Brestanico in si podrobno ogledale grad

Tudi v letošnjem letu imamo tečaj računalništva
za starejše na način druženja z mlado generacijo. Namen tovrstnega programa ni samo
pridobivanje računalniških veščin, ampak tudi
medgeneracijsko druženje.
Rajhenburg, kjer je med drugim tudi stalna
razstava o izseljencih med 2. svetovno vojno.
Vsekakor je ta tema, v času ponovnih velikih
migracij, še kako aktualna in nas opomni, da se
lahko kaj hitro zgodi, da se bodo vloge zamenjale. V juniju pa smo se udeležile v Motniku
Križnikovega festivala Jenkrt je bil.
Načrti za leto 2017
Z vsemi utečenimi programi nameravamo v
tem letu nadaljevati, smo pa v januarju začeli z
novo aktivnostjo - Jogo za starejše. Gibanje je
eden od predpogojev kakovostnega staranja,
če pa je to še strokovno vodeno, toliko boljše.
Drage občanke in dragi občani, v kolikor
se nam želite pri katerem koli od predstavljenih programov pridružiti, brez pomislekov
in zadrege pokličite na telefon 040 842 776.
Predsednica Medgeneracijskega društva za
kakovostno starost Komenda, Viki Drolec

Joga za starejše je eden od mnogih predpogojev, da tudi v starosti ostanemo vitalni.

VABILO
Zavod Medgeneracijsko središče Komenda
vas vabi k novi aktivnosti.
PLESNA REKREACIJA ZA STAREJŠE!
Začetek vadb bo v mesecu aprilu 2017.
Vse, ki vas zanima sprostitev, druženje in
razgibavanje ob plesu, vabimo na informativno srečanje, ki bo v sredo, 3. aprila
2017, ob 19. uri, v Glavarjevi bolnici, na
Glavarjevi cesti 104, v Komendi.
Skupaj se bomo dogovorili kdaj bodo
vadbe. Plesna rekreacija ne bo potekala v
parih, ampak na način skupinskih vadb.
1 x tedensko po 1 uro in pol, cena mesečnih srečanj bo 20€.
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Društvo upokojencev Komenda

Priznanja za delo in jubileje

S kar trinajstimi sekcijami in nekaj manj kot 800
članicami in člani je Društvo upokojencev Komenda po številu članov drugo največje v občini
Komenda, takoj za gasilci, po sekcijah pa je med
največjimi društvi upokojencev na Gorenjskem
in v Sloveniji.
Na občnem zboru v športni dvorani v Komendi 4.
marca je predsednica Marija Pirnat predstavila vse
sekcije in pohvalila njihovo delo, saj so v vseh uresničili lani sprejeti delovni program. Še posebej so
bile omenjane prireditve Skupaj se imamo ﬂetno
(Komenda, Cerklje in Bukovica-Utik), prek 30 nastopov folklorne skupine društva upokojencev (in
trio Janeza Slapnika) pod vodstvom Mojce Mršol,
Mešanega pevskega zbora, ki mu predseduje Miha
Ferjuc, zborovodja pa je Ignac Gorjanc, Dramska
sekcija, ki jo vodi Alojz Zver pa balinarska, pohodniki, kolesarji, pikado, prstomet, smučarji, plavalci, šahisti, šola zdravega življenja; skratka za različne dejavnosti in predvsem številna zdrava druženja v tako imenovanem

Zlatoporočenci in diamantni poročenci (50 let in 60 let od poroke) - Marija in Peter Kern, Klanec; Marinka in Jože Kožar, Mlaka; Milka
in Janez Orehek, Breg; Milka in Franci Perme, Mlaka; Frančiška in
Avguštin Sodnik, Gmajnica; Ivanka in Franc Ambrož, Lahovče; Angela
in Lojze Ravnikar, Mlaka; Marija in Albin Schmuck, Križ ter Tončka in
Stane Žagar, Moste.

Zaslužni člani-dobitniki plakete - Fani Car, Breg in Marija Kern,
Klanec. - dobitniki priznanja - Fani Sodnik, Gmajnica; Janez Erce,
Suhadole; Lovro Kern, Klanec.

ANDREJ ŽALAR

tretjem življenjskem obdobju velja komendskemu društvu upokojencev
vsa pohvala.
Številne pozdrave in čestitke za delo in tudi za sodelovanje so društvu
potem namenili gostje iz sosednjih društev, v imenu pokrajinske zveze
društev upokojencev Gorenjske pa je zaželel še naprej uspešno delovanje podpredsednik Janez Šutar. Čestital pa jim je, in prav tako tudi
dobitnikom priznanj ter slavljencem (zlatim in diamantnim poročencem)
tudi župan Stanislav Poglajen, ki je poudaril, da njihovo delo s prireditvami in tudi z nekaterimi tekmovanji predstavlja občino Sloveniji in
tudi v tujini.
Da bodo dosedanje delo v številnih sekcijah in dejavnostih nadaljevali tudi letos, so potrdili s sprejetjem programa, v katerem so zapisali
prireditev Skupaj se imamo ﬂetno ob koncu leta, dve srečanji pri Mlinčkih, sodelovanje pri prireditvah ob občinskem prazniku, prireditev ob
15-letnici folklorne skupine in ob koncu leta obisk najstarejših, nad 80
let starih članov in druge.

Priznanja za športne dosežke - Peter Jakomini, Kamnik; Alfonz
Hrovat, Komenda; Ivan Hafner, Podboršt; Pavla Košir, Moste; Rozi
Beloševič, Kamnik; Danica Misja, Komenda; Fani Sodnik, Gmajnica;
Ana Kern, Potok; Marjan Marn, Suhadole in Polona Martinjak, Križ.

Priznanje ZDUS - Janez Slapnik in Miha Ferjuc, Gora.
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Uspešno leto gasilcev GZ Komenda
Po občnih zborih prostovoljnih gasilskih društev Komenda, Moste
in Križ meseca februarja so v petek, 17. marca, gasilci ocenili delo
tudi na seji skupščine Gasilske
zveze Komenda.
V dvorani gasilskega društva
Komenda, kjer so se seje skupščine
udeležili poleg izvoljenih delegatov na občnih zborih gasilskih
društev Komenda, Moste in Križ
tudi članica predsedstva GZ Slovenije Vladka Bučevec, predsednik regije Ljubljana III Slavko
Jalovec ter gostje iz sosednjih gasilskih zvez, je predsednik Jože
Sušnik v oceni dela poudaril, da je
bilo leto 2016 za gasilce uspešno.
Tajnik Slavko Poglajen pa je ob
pregledu številnih akcij, vaj in
različnih oblik usposabljanja in
delovanja ugotovil, da so gasilci v
Jože Sušnik
občini tudi najštevilnejši, saj imajo
vsa tri društva skupaj v Gasilski
zvezi Komenda kar 817 članov. So
se pa lani gasilci v vseh treh društvih spopadali s kar nekaj požari
in prometnimi nesrečami.
»Pomembno pa je, da so se vsa
tri društva z vsemi katastrofami
dobro spoprijela,« je poudaril
predsednik GZ Komend Jože Sušnik in posebej izpostavil, da »v
GD Moste odlično skrbijo za
operativno dejavnost in za delo z
mladimi. Zadali pa so si tudi
zahtevno nalogo - izgradnjo novega gasilskega doma. Nekaj več
naj bi naredili tudi pri ženskih
Vladka Bučevec
ekipah, kjer pa so nanje še posebno ponosni v GD Komenda, ki se jim ob znanju, hitrosti in nekaj
športne sreče kaže tudi letošnji nastop julija na olimpijadi v Beljaku

PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO MOSTE

v sosednji Avstriji. Ženske in mladi so uspešni tudi v GD Križ, za
aktivnosti starejših gasilcev pa je še posebej zaslužen Marjan Koncilija. Lani je bilo podeljenih tudi 7 odlikovanj GZ Komenda in 1
državno odlikovanje. Največje plačilo za vsakega gasilca pa je, da
lahko pomaga človeku v nesreči.«
Uspešno delo gasilcem v GZ Komenda so zaželeli še naprej predstavniki sosednjih gasilskih zvez, še posebej pa sta delo v GZ Komenda
pohvalila tudi članica predsedstva GZ Slovenije Vladka Bučevec in
predsednik regije Ljubljana III Slavko Jalovec.
Po petkovi seji skupščine GZ Komenda pa je gasilce že naslednji dan,
v soboto, 18. aprila, zvečer razveselila novica, da se je v Šmartnem pri
Litiji s šestim tekmovanjem končalo letošnje Pokalno tekmovanje Gasilske zveze Slovenije v spajanju sesalnega voda. Članice A iz GD Komenda so med 23 ekipami osvojile 3. mesto, s tem pa so potrdile tudi 2.
mesto v pokalnem tekmovanju za leto 2017. Poveljnik in hkrati župan
Stanislav Poglajen jim je čestital in hkrati zaželel, da bi se jim (in tudi
društvu) v nedeljo, 23. aprila, nekaj po 11. uri v Slovenski Bistrici uresničile življenjske sanje in želje: Pridobitev vozovnice za gasilsko
olimpijado med šestimi tekmovalnimi enotami.
A. Žalar

Na vseh področjih delavni

Prvi so se med tremi
gasilskimi društvi v
Gasilski zvezi Komenda zbrali na občnem
zboru gasilci iz GD
Moste. Delo v letu
2016 so pregledali že
4. februarja, ko je že na
začetku
predsednik
društva Uroš Vidmar
ugotovil, da so na vseh področjih bili zelo delavni in lahko so ponosni
na dosežene ciljev.
Organizirali so zbor mladih Gasilske zveze Komenda in Gasilske
zveze Kamnik. Za izvedbo zbora so dobili kar precej pohval. Gasilska
mladina GD Moste pa se je začela udeleževati tudi vseh tekmovanj, na
njih pa dosegajo vedno boljše rezultate. Organizirali so tudi tekmovanje
v pikadu. V društvu pa se lahko pohvalijo tudi z aktivnimi tekmovalnimi
desetinami od najmlajših do najstarejših gasilcev. Posebno najstarejšiveterani so bili uspešni, saj so osvojili prvo mesto med veteranskimi
ekipami iz drugih društev. So pa sodelovali tudi na drugih tekmovanjih.
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Članice A1 GD Komenda

Njihova posebnost z uspešnimi dosežki pa je udeležba na tekmovanjih
ﬁreﬁghter combat challange.
»Veliko dela smo imeli s pripravami na izgradnjo novega gasilskega doma. Začeli smo zbirati ponudbe in se dogovarjati z bankami. Kot predsednik sem ponosen prav na vse in vsakega člana, ki
želi pomagati in namenja svoj čas dobrodelnosti za ljudi. Da pa smo
tudi gasilci samo ljudje, nam je potrdila žalostna zgodba, ko smo
izgubili Roka, nadvse perspektivnega in operativnega člana,« je
sklenil poročilo o delu in dogajanjih v letu 2016 predsednik Uroš Vidmar.
Posebna programska naloga, o kateri pa bomo nedvomno poročali
tudi v Aplenci, bo letos gradnja novega gasilskega doma v Mostah.
Na zboru so podelili tudi priznanja.
Priznanje Gasilske zveze II. stopnje sta dobila Miha Grilc in Blaž
Maleš, značko za 10-letno delo pa Žan Koncilija in Matic Ciperle.
Napredovali so v gasilca Žan Koncilija, Jan Kavčič, Matic Ciperle,
Anja Grintal, Andraž Rebolj in Rok Turinek. V višjega gasilca I. stopnje pa je napredoval Gregor Špenko.
A. Žalar

GASILCI

Aplenca
PGD KOMENDA
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Delavni in uspešni
Priznanja

Gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Komenda, ki ima
316 članic in članov, med njimi pa tudi 40 aktivnih od 60 mladincev, so
v soboto, 25. februarja, na občnem zboru ugotovili, da so bili v minulem
letu uspešni na vseh področjih in pri uresničevanju lani na občnem
zboru sprejetih nalog.
Med drugim so imeli tudi 12 evidentiranih intervencij, 12 operativnih
vaj in bili uspešni na tekmovanjih. S sodelovanjem gasilcev iz Zaloga so
lani novembra uspešno organizirali v gasilskem domu v Komendi tekmovanje za pokal v spajanju sesalnega voda. Ženske članice A se potegujejo za nastop na letošnji olimpijadi. Medse v društvo pa so sprejeli
tudi 11 novih članov.
Na občnem zboru so po sprejemu obsežnega in zahtevnega programa
za letos podelili tudi priznanja o napredovanju in posebna priznanja za
stalnost v gasilstvu; med drugim tudi predsedniku PGD Komenda Antonu Smrekarju in poveljniku (ter hkrati županu) Stanislavu Poglajnu. Z
občnim zborom PGD so se februarja zvrstili občni zbori gasilcev Komende, Most in Križa. Zadnje delovno srečanje s pregledom delovanja
gasilcev v občini Komenda v minulem letu in sprejetjem programa za
letos je bilo v petek, 17. marca, ko so se v prostorih gasilskega doma v
Komendi sestali še izvoljeni delegati na občnih zborih gasilskih društev
Komenda, Križ in Moste na skupščini Gasilske zveze Komenda, ki ji
predseduje Jožef Sušnik.
A. Žalar

PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO KRIŽ

Priznanje Gasilske zveze I. stopnje - Jernej Dacar;
Priznanje Gasilske zveze III. stopnje - Jakob Rogelj, Jaka Maček, Martin Grkman;
Čin Gasilski častnik II. stopnje - Stanislav Poglajen;
Priznanja za 10-letno delo - Martina Smolnikar, Jure Ravnikar,
Leon Juhant, Marjeta Mencigar; za 20-letno - Luka Kepic, Miha
Vode; za 30-letno - Ivan Kodrin; za 40-letno - Matjaž Smolnikar, za
50-letno -Stanislav Poglajen, za 60-letno delo v društvu PGD
Komenda- Marija Smolnikar
Čin gasilec I. stopnje - Aljaž Štebe, Matic Smrekar, Jakob Rogelj,
Rok Repenšek, Jaka Maček, Martin Grkman, Šefan Kociper, Luka
Kepic, Domen Hudmal
Čin gasilec II. stopnje - Leon Juhant, Miha Vode
Čin Višji gasilec II. stopnje - Helenca Smolnikar, Matjaž Smolnikar
Čin gasilski častnik I. stopnje - Mihaela Poglajen, Anton Smrekar, Matjaž Mencigar

Tudi delovne akcije

Minulo leto so na občnem zboru ocenili za
uspešno. Poleg tradicionalnega sodelovanja z
drugimi sorodnimi gasilskimi društvi na srečanjih in tekmovanjih so ponosni na sodelovanje s pobratenim gasilskim društvom Dogoše.
Tudi veselico, ki je edina in tradicionalna na
Križu med tremi gasilskimi društvi v Gasilski
zvezi Komenda, so organizirali.
Spomladi so imeli pravo delovno akcijo. Aprila
so namreč urejali okolico gasilskega in kulturnega
doma. Ker so prejšnje leto podirali drevesa pred
kulturnim domom, so lani odstranjevali štore,
ravnali teren in zasejali travo. Na strehi gasilskega
domu pa so zamenjali dotrajane žlebove.
Med letom je bilo sedem akcij. Imeli so požarno stražo na Kriškem
bajerju pri spuščanju lučk, sanirali so kabelsko kanalizacijo, pomagali
pri maratonu Tek za življenje, črpali vodo in sanirali meteorne jaške ter
varovali sprevod konj na Štefanovo. Uspešni so bili tudi na tekmovanjih
in na gasilskih vajah. Organizirali pa so tudi izobraževanje
Na občnem zboru, ki so se ga udeležili tudi gasilci iz pobratenega
društva Dogoše in številnih sosednjih gasilskih društev, so nazadnje
podelili tudi priznanja.

30 – letno delo Gregor Vrhovnik in Samo Kropivšek.
Odlikovanje GZ Komenda 3. stopnje je prejela Martina Prezelj,
odlikovanje GZ 2. stopnje Andrej Lukanec. Odlikovanje GZ Slovenije plamenico 2. stopnje pa je prejel Janez Hlade.
V čin gasilca 1. stopnje so napredovali Tomaž Škrjanec, Drago
Novak,Metod Zupin in Aljaž Žagar, v čin nižji gasilski častnik 1. stopnje pa sta napredovala Rok Vrhovnik in Miran Cebek
Jožetu Sušniku pa so podelili zahvalo za dolgoletno delo hišnika
Kulturnega doma na Križu.
A. Žalar

Priznanja
Za 10 –letno delo v društvu so dobili Polona Jeraj, Jaka Žagar in Blaž
Zupančič; za 20– letno delo Boris Jerin, Aljaž Žagar in Matej Petek; Za
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Uspela Gora 2017 na Gori
Skoki na Gori 2017 so uspeli. Člani Društva
skakalni komite Gora smo kljub prestavitvi
termina tekmovanja prireditev izpeljali zelo
uspešno. Naročili smo lepo vreme in uspeh za
prijetno nedeljsko popoldne je bil zagotovljen.
Zbralo se je 41 neustaršnih skakalcev, ogromno
število gledalcev ter približno 50 najmlajših bodočih skakalcev, ki so preizkušali Gorjanščico.
Začelo se je sredi decembra, ko smo začeli
izdelovati umetni sneg za tekmovanje. Za lastnimi sredstvi smo kupili nov snežni top in bili
smo na trnih, kako se bo obnesel. Uredili smo si
tudi stalni električni priključek, kar je velika
pridobitev za naše društvo. Snežni top je delal
kot urica in nam »nametal« veliko količino
snega, več kot pa naš stari, ki pa tudi še ni za
odpis. Sneg smo izdelovali štiri noči in imeli
smo tako velik kup, da smo se odločili in naredili manjše sankališče na zadrževalniku na Gori.
Bili smo navdušeni, ko smo videli, da so ga
otroci koristili in bili zadovoljni ter uživali v
radostih sankanja in zime. V tem času smo člani
društva pridno iskali donatorje za našo prireditev, nabirali nagrade za tekmovalce ter opravljali vsa potrebna dela na skakalnici in ob njej.
Gorjanski praznik je bil predviden za 5. februar,
a vremenske razmere so nam prekrižale načrte,
zato smo bili primorani prestaviti datum za 14
dni, kar se je izkazalo za dobro odločitev.
Na dan prireditve je že zjutraj posvetilo sonce
in v zraku je bilo čutiti, da bo uspešen in predvsem lep in varen dan. Organizatorji smo še
celo dopoldne, vse do pričetka tekme, opravljali »ﬁna dela« na prizorišču. Mogoče smo bili že
malo utrujeni po treh dnevih intenzivnih priprav, ampak ni nam zmanjkalo moči in motivacije za zadnje popravke. Po zvočnikih je bilo

zaslišati napovedovalca Aleša ter Žigo in že
smo se nasmejali šalam ter prigodam, s katerimi
sta navduševala publiko. Prišla je tudi težko
pričakovana ura začetka. Najprej smo gledali
poskusno serijo in takoj se je začutil tekmovalni
naboj ter borba za vsak meter na skakalnici. V
izteku se je iz minute v minuto povečevalo
število gledalcev. Sledila je otvoritev tekmovanja - spust z zastavami, ki so ga pripravili v
družini Štebe z Gore: Matjaž, Domen in Sara. Slovensko himno je zapela Jerneja Slapnik
Anžur, sledil je slavnostni nagovor župana
občine Komenda Stanislava Poglajna ter
predsednika DSKG Žige Pavliniča. Po krajšem
premoru smo lahko uživali v vragolijah Andreja Mlakarja (poznanega iz Slovenija ima talent) in njegovega aviončka. V tem času so se
tekmovalci podali na vrh zaletišča, saj jih je
čakal prvi skok za tekmovanje. Skoki v prvi
seriji so bili dolgi in zelo izenačeni, tako da si
nihče ni nabral prednosti pred ﬁnalno serijo.
Napetost se je ravno zaradi njihovih odličnih
skokov še povišala. Med serijama so gledalci v
ciljnem izteku lahko osvojili vikend paket s
kreativnim plesom. To je uspelo Mihu in Simoni, za kar jima še enkrat čestitamo. Andrej
nas je s plesom svojega aviončka umiril in lahko smo začeli z drugo serijo tekmovanja. Tekmovalci so se trudili izboljšati svoje uvrstitve
in gledali smo še daljše, in kar je bilo najbolj
pomembno, varne skoke. Zadnjih nekaj tekmovalcev je skakalo čisto v »pod´n« in na koncu
so odločile malenkosti. Skupni zmagovalec je
postal Gregor Klopčič iz Žič. Povedati je potrebno, da smo imeli zopet tekmovalce iz oddaljenih krajev Slovenije, kar pomeni da našo
prireditev poznajo daleč naokoli in predstavlja-

V Guštajnu Lukšiču zlato
Mednarodni Judo pokal
V soboto, 18.2.2017, se je Judo klub Komenda
udeležil močnega mednarodnega judo pokala
na Ravnah na Koroškem, kjer je bilo uradno
tekmovanje za mlajše dečke in deklice U12,
borili pa so se tudi judoisti kategorij U14 in
U16. JK Komenda je zastopalo 5 tekmovalcev.
Najboljši in nepremagan je postal in ostal
Luka Lukšič, ki je letos starejši v svoji kategoriji. Dokazal je, da lahko z belo rumenim
pasom premaga tudi tekmovalce z višjimi pasovi, ki trenirajo že veliko dlje. Žreb mu je že
za prvo borbo določil zelo težkega nasprotnika
iz Ukrajine. Luka se je boril previdno in premišljeno, saj te pri judu lahko že najmanjša napaka stane zmage. Z lepo tehniko je z ipponom
premagal 3 nasprotnike in se prebil v ﬁnale. Z
navdušenjem smo spremljali napeto borbo in
zasluženo je Luka osvojil 1. mesto.
Zelo blizu kolajne je bil tudi Mark Jelnikar,
ki tekmuje v isti kategoriji kot Luka, a se tokrat
klubska kolega nista pomerila. Tudi on je najprej ugnal Ukrajinca in potem zmagal še eno
borbo. Ker mu je v borbi za 2. mesto za las ušla
zmaga, mu je ostala borba za 3. mesto. V
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ključnem trenutku mu je primanjkovalo izkušenj in tako je priznal poraz ter se moral zadovoljiti s še vedno odličnim 5. mestom.
V kategoriji U12 – mlajše deklice se je borila Angelina Pajić, ki je bila 9. Na istem mestu
je končal tudi Nik Podbelšek, nadobuden judoist in se je po daljšem premoru ponovno vrnil
na tatami. Timotej Jereb, ki je naš najstarejši
tekmovalec, je bil odličen 5. med konkurenco
mlajših kadetov, kjer se letos bori prvo leto.
Katarina Kumer

mo našo občino v lepi športni luči. Na slovesni
podelitvi nagrad, ki sta jih podeljevala Stanislav Poglajen in Primož Ulaga, so vsi najuspešnejši v svojih kategorijah prejeli pokale,
skupni zmagovalec pa še prehodni pokal, smučarsko čelado ter vikend paket za dve osebi pri
Turistični kmetiji Viženčar na Krvavcu.
Vodstvo DSKG se zahvaljuje vsem puncam,
partnerkam in ženam svojih članov, da so jim
pogledale malo čez prste, ko jih v zadnjih mesecih ni bilo prav veliko doma. Zaradi skokov smo
preživeli veliko ur na skakalnici in še kje drugje.
Zahvala tudi Petru Peterlinu, lastniku zemljišča
prireditve, Občini Komenda, PGD Komenda
in PGD Moste ter vsem donatorjem, da ste nam
pomagali izpeljati tekmovanje. Brez vas, donatorjev, nam to ne bi uspelo. Velika zahvala gre
tudi vsem neimenovanim in članom DSKG, da
je prireditev Gora 2017 uspela. Hvala!
http://www.goraskoki.com, DSKG

11 zlatih

V soboto, 11. 3. 2017, je bil za naše judoiste
zelo uspešen dan. Udeležili smo se tekmovanja,
ki ga je organiziral Judo Jaka v Vojniku, kjer je
sodelovalo prek 300 mladih tekmovalcev. Med
njimi so bili tudi nekateri naši člani - od judo
vrtca, (ki je tekmoval v sumo borbah) do 7. razreda osnovne šole. Judoisti so prikazali odlične
borbe in posamično dosegli naslednje rezultate:
1. mesto - Leon Adrović, Gal Podbelšek,
Haya Veinhandl Obaid, Karim Veinhandl, Naja
Pavli, Žiga Pahor, Arne Plantarič, Ela Šanjić;
2. mesto - Nik Levec, Vitja Rebec, Alex
Kešpert; 3. mesto - Matic Poljanšek, Tomaž
Klemenc, Tristan Petrušič; 4. mesto - Nik
Podbelšek, Zoja Pahor,
Judo Vrtec: 1. mesto - Žan Žerak, Mark Buković, Filip Strnad; 3. mesto - Lenart Strnad.
Vsi ti odlični rezultati dokazujejo trdo delo
in velike napredke v našem klubu! Ponosni
smo tako na vse tekmovalce, ki pridno trenirajo, kot tudi na trenerje, ki se trudijo po svojih
najboljših močeh.
Boštjan Veinhandl
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Lipica Open 2017
Člani Orientacijskega kluba Komenda smo v pomlad vkorakali dober teden prej, kot se ta koledarsko začne. Drugi marčevski konec tedna smo namreč na tradicionalni mednarodni tekmi LIPICA
OPEN odprli orientacijsko sezono 2017.
Prvi tekmovalni dan je bil na sporedu v soboto, najbolj zagnani pa smo proge premagovali še do srede, ko se je petdnevno tekmovanje
tudi uradno končalo. Vrhunec za vse slovenske
tekače je bila nedvomno nedeljska preizkušnja
na dolgi razdalji, ki je hkrati štela za 1. tekmo
Slovenske orientacijske lige 2017.
Tekmovanj v Lipici ne gre zamuditi, česar se
v Komendi še kako dobro zavedamo, zato je v
nedeljo po kraških tleh sopihalo in iskalo kontrole kar 50 članov našega kluba. Številni najmlajši so se na progo podali prvič, kar v zahtevnih kraških gozdovih ni bil mačji kašelj, in
si zaslužijo veliko pohvalo. Kraški teren s številnimi vrtačami, kamnitimi zidovi in balvani
je bil vsem tekmovalcem v izziv, mnogim pa je
povzročal tudi številne preglavice.
Na nedeljski dolgi razdalji so se komendski
tekmovalci odrezali odlično: v kategoriji M35
je v absolutni konkurenci 3. mesto osvojil Blaž
Kölner, 3. je bila v ženski kategoriji 21B tudi
Barbara Pavlinič. Med deseterico se je uspelo
uvrstiti še Tilnu Zupanu (5. mesto), Nejcu
Turku (9. mesto) in Miklavžu Grumu (10. mesto (vsi trije v kategoriji M12), Katji Babič (6.
mesto, Ž14) Moniki Ravnikar (6. mesto, Ž20),
Romani Zupan (6. Mesto, Ž21B), Viti Malus
(9. mesto, Ž12) in Maticu Blažu, ki je bil med
najstarejšimi mladinci do 18 let deseti.
Marsikomu ni šlo vse po načrtih, a v tako živahnem vzdušju in prelepem pomladnem vreme-

nu slaba volja ni trajala dolgo.
Topli sončni žarki so najmlajše napolnili z energijo.
Veselo in igrivo je bilo še
dolgo po zaključku in nikomur se v tako lepem vremenu
ni mudilo domov. Kot bi pozabili, da je za njimi več kilometrov, so se najmlajši in
mladinci igrali športne igre, se smejali in veselo
pogovarjali. Lipica je odličen dogodek za pridobivanje novih izkušenj; tekmovalci vseh starosti tu
v močni konkurenci, ki je iz leta v leto večja - letos
je teklo prek 1200 športnikov - izboljšujejo svoje
orientacijsko znanje in telesne sposobnosti.
V nedeljo se je tekmovanje za mnogo tekačev,
ki so jih v ponedeljek čakale šolske in službene
obveznosti, končalo. Nasprotno pa se je za nekaj
mladincev OK Komenda vse šele začelo. Zaradi
šolske ekskurzije se nekateri nismo mogli udeležiti tekem ob koncu tedna, zato smo tekli samo
preostale tri dni. Čeprav je bilo tekmovanje za
nas krajše, smo ga popolnoma izkoristili. Proge
in teren so bili izvrstni, družba in vreme pa ne bi
mogla biti boljša. V ponedeljek smo imeli nekaj
težav z iskanjem, pa ne kontrolnih točk, ampak
štartnih številk. Številke smo tik pred štartom le
dobili, s kontrolnimi točkami pa nam gre precej
bolje, zato ni bilo težav.
OK Komenda je v skupni razvrstitvi petdnevnega tekmovanja kot edini slovenski klub v svoj
žep pospravil kar štiri kolajne: Katja Babič je
osvojila 3. mesto med dekleti do 14 let, Nejc Turk
se je v kategoriji fantov do 12 let okitil s srebrno
medaljo, Blaž Kölner je v kategoriji M35 zasedel
3. mesto, tretja je bila tudi Barbara Pavlinič v ka-

tegoriji Ž21B. Matic Blaž je kljub dvema etapnima zmagama na koncu z manj kot triminutim zaostankom končal na četrtem mestu, kar ponovno
potrjuje, da je konkurenca na tem tekmovanju
zares velika. Vsi smo bili veseli uspehov svojih
klubskih sotekmovalcev; povezanost smo dokazali tudi na podelitvi, kjer smo bili daleč najglasnejši. Čeprav ni bilo tako toplo kot dan poprej, se
nam po koncu ni mudilo domov, in zahvaljujoč
Blažu smo si naredili pravi pravcati piknik.
Za nami je naporen podaljšan vikend, ki je
minil v znamenju odlične konkurence, težkih
prog in toplega pomladnega sonca, predvsem
pa v znamenju smeha, zabave in številnih novih izkušenj. Lipica Open nam bo prav vsem
ostala v lepem spominu, z mislimi pa smo že
usmerjeni v nadaljevanje letošnje sezone.
Ana Pia Pogačar

Otroci med igro

Slovenska reprezentanca na Portugalskem

Portugal Orienteering Meeting (POM), ki je
bilo od 25. 2. do 28. 2. 2017 na severu Portugalske, je največje in najpomembnejše orientacijsko tekmovanje na začetku sezone.
Tekem se udeleži večina najboljših orientacistov na svetu, ki želijo ugotoviti, kako so se
v zimskem obdobju pripravili na novo orientacijsko sezono. Letos se je tekmovanja udeležilo
preko 2500 tekmovalcev z vsega sveta. S slovensko reprezentanco sva na Portugalskem
prvič sodelovala tudi Matic Blaž in Žan Ravnikar iz Orientacijskega kluba Komenda.
Tekmovanje na zahodu Evrope je za naju pomenilo zelo kakovosten člen v pripravah na svetovno šolsko prvenstvo v aprilu na Siciliji in kasneje evropsko mladinsko prvenstvo na Češkem,
v letošnjem letu za naju najpomembnejši tekmovanji. Komaj sva čakala, da se pomeriva s tekmo-

valci iz drugih reprezentanc v kategoriji M18.
Naše potovanje je bilo brez večjih pretresov:
vožnja s kombijem iz Ljubljane do Milana in
potem polet do Lizbone, kjer smo, da smo bili
mobilni, najeli avtomobil - prizorišča tekem so
bila namreč raznolika in različno oddaljena od
naše nastanitve v Belveru. Že iz letala smo opazili, da se pokrajina na Portugalskem zelo razlikuje od naše. »Le kakšen bo teren, kjer bodo
tekme?« smo se spraševali polni pričakovanj.
Nastanjeni smo bili kraju Belver, v idilični
hišici ob železniški progi in reki, ki je ob
sončnem vzhodu pričarala čudovito podobo
barv, meglice in svetlobe nad vodno gladino.
Za najina merila že kar malo kičasto.
Naslednje jutro smo vsi nestrpni in polni
energije komaj čakali, da se odpeljemo na prvi
trening, kjer smo se seznanili s terenom. Občutki so bili zelo dobri. Ravninski gozd z veliko
jasami je bil povsod, kjer ni bilo zaplat trnja,
lahko prehoden in je omogočal hiter tek. Še
posebej so nas očarali dih jemajoči balvani.
Tekme sva odtekla zelo dobro. Na preizkušnji sta bili tako ﬁzična kot tudi psihična pripravljenost. Teči je bilo treba hitro in se tudi
hitro odločati. Prostora za napake ni bilo.

Vsaka napaka je pomenila nazadovanje na lestvici. Kljub nekaterim težavam in terenu, ki
ga nisva vajena, nama je uspel preboj med
najboljših dvajset (Matic 15. in Žan 19. mesto)
med 70 tekmovalci. V močni konkurenci sva
bila z rezultati zadovoljna. Zavedava pa se, da
morava, če želiva priti bližje vrhu, še precej
izboljšati telesno vzdržljivost in psihično stabilnost.
Naša orientacijska avantura se je končala
prehitro. Lahko rečeva, da sva preživela zelo,
zelo naporen teden, hkrati pa teden, ki ga ne
bova pozabila. Tekmovala sva z najboljšimi
svetovnimi orientacisti, se fotograﬁrala z večkratnim svetovnim prvakom Thierryjem Gueorgioujem in se ob družabnih igrah sproščala z
reprezentančnimi kolegi. Seveda smo si vzeli
čas tudi za ogled nekaterih znamenitosti Portugalske in glavnega mesta Lizbone.
Ja, ta teden nama bo še dolgo ostal v spominu. Prepričana sva, da nama je prinesel pomembne izkušnje, ki nama bodo v pomoč na
najinih naslednjih tekmah. V prihodnosti se
enkrat zagotovo vrneva na Portugal Orienteering Meeting, mogoče že naslednje leto.
Matic Blaž & Žan Ravnikar
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Kogar srbijo podplati, naj gre
602 dneva, 21.212 kilometrov, 1821 milijonov ljudi v 127 mestih in 16 državah
…dolga pot. Pravi, da morda ni zadnja. - Verjemite, rad mu verjamem.

(Nadaljevanje iz februarske Aplence)
Si kdaj na poti ob spoznavanju krajev, navad,
načina življenja, ob delu pomislil, da ne bi nadaljeval proti cilju ali pomislil, da bi ostal
tam?
Nekaj je bilo takšnih krajev, kjer bi se res z veseljem zataknil za leto ali dve. Ampak, če bi to res
delal, me še kar nekaj let nebi bilo nazaj v Slovenijo, kar pa si kar težko predstavljam . In kljub temu,
da je bilo na nekaterih mestih zares lepo, da je bilo
tudi življenje tam veliko bolj lagodno in udobno,
Klemen Grmšek
je moj dom še vedno tu pod Alpami in si ne predstavljam, da bi lahko za vedno ostal kje drugje.
Kakšna so tvoja spoznanja, doživetja bila in kako gledaš danes
na njih?
Glavno spoznanje je najbrž to, da je večina ljudi dobrih in ne slabih,
kakršno mnenje nam večkrat poizkuša ustvariti televizija. Ne glede na
mojo vero, barvo kože, politično prepričanje ali družbeni status se vedno
najdejo ljudje po celem svetu, ki so pripravljeni pomagati sočloveku
samo zaradi sočutja in brez kakršnih koli pričakovanj o proti uslugi ali
plačilu. Doumel sem tudi veliko razlik in tudi podobnosti v verah po
svetu. Zraven tega pa pride še spoznanje o vseh ironijah in zmotah vernikov po svetu. Večina vernikov se enako smatra za dobro kristjane,
muslimane, žide, budiste..itd, ker izpolnjujejo nekaj pravil iz njihove
svete knjige ter gredo nekajkrat tedensko častiti boga v svetišče, katerega so zgradili drugi ljudje. Medtem pa pozabljajo na bistvo vsake vere
in kažejo popolnoma ignorantski odnos do narave, katera je neposredna
kreacija samega boga.
Klanjamo se v zgradbah, ki so jih gradili drugi ljudje. Ne častimo pa
reke, ki jo je bog ustvaril, da nismo žejni, ne častimo drevesa katerega
je ustvaril bog, da nismo lačni, pa gozdovi, ki nam dajejo kisik in da ne
omenjam sočloveka, ki nam dela družbo… Očitno je vse to postalo nepomembno, da le zvečer zmolimo in se enkrat na teden pojavimo v našem umetnem svetišču pa smo očitno že dobri verniki; pa če tudi smo se
do svetišča pripeljali z osnažujočim 6.0l avtomobilom, tudi če smo na
poti ignorirali lačnega brezdomca. Po čaščenju v svetišču bomo tako ali

tako jedli ocvrtega piščanca, ki je bil za naše ugodje vzrejen in zaklan v
povsem nedopustnih razmerah. Kakor koli že, da so le naši sveti trebuščki srečno polni.
Tvoji zapisi o doživetjih so lahko tudi veliki izzivi za podobne
poskuse. Kaj bi svetoval posnemalcem, če bi se odločili za kaj podobnega?
Prvi nasvet je. Če kogar koli vsaj malo srbijo podplati, naj le gre. Če
se človek odpravi sam, je sicer malo bolj zahtevno, ampak sta pa
izkušnja in preizkušnja toliko večji. Še en pomemben nasvet pa je, da je
na takem potovanju treba imeti pozitivno naravnane misli in verjeti v
sebe in svoj uspeh.
Se boš morda tudi sam še kdaj odločil za nekaj podobnega?
Zagotovo je možno, da se odločim za še kakšno podobno potovanje.
Ampak zaenkrat še ne razmišljam v tej smeri. Saj se komaj dobro privajam nazaj na domače okolje.
Hvala Klemen, za tvojo popestritev vsebin Aplence v kar lepem
številu izidov. Če pa se boš še kdaj podal v kaj podobnega, ne pozabi povedati. Verjamem namreč, da ti bodo strani Aplence tudi takrat
še naprej odprte. Srečno.
Hvala tudi vam za objavljanje mojih člankov in prav tako hvala vsem,
ki so mi kakor koli pomagali pri uresničitvi tega podviga.
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Plezalno popotovanje
Meseca marca 2016 sva kupila letalske karte do San Francisca v Kaliforniji. Tja sva z Beneškega letališča podala konec meseca septembra za
5 čudovitih tednov. Potovanje sva načrtovala kar dolgo časa in prekašalo je vsa najina pričakovanja.
Yosemite valley, camp 4. Iskanje soplezalca na oglasni deski. V iskanju soplezalca se mi pridruži Kandčan. Spogledava se in vprašam ga, če
bi šel naslednji dan plezati v več raztežajno smer. Odgovori mi z vprašanjem: » Plezaš hitro?«. Zmeden mu odgovorim, da sem prvič tukaj in
da v veliki granitni steni še nikoli prej nisem plezal. Z očmi me premeri
in odgovori: » Izgledaš hiter. Jutri se dobiva tukaj ob 12 h«.
Yosemite valley, Upper Pines camp, naslednji dan. Za mano sta preplezani dve plezalni smeri East buttress, prva dolga 335 metrov in
Northeast buttress, dolga 270 metrov. Res je bilo hitro.
To je bila samo ena od mnogih norih zgodb, ki sva jih doživela v
petih tednih med potovanjem po zahodni obali Severne Amerike. Po
dolgem letu sva končno pristala v San Franciscu. V treh dneh si ga
površno ogledava, prevzameva avto in se odpeljeva čez Golden gate
most proti mestu Truckee ob jezeru Taho. Prvič v življenju se srečam z
granitnimi pokami in sprotnim nameščanjem varovanja v poke. Ok,
sistem mi je jasen, ampak tehniko plezanja pa bo potrebno še malce
izpiliti. V avtu si s pomočjo prijateljev urediva leseno posteljo, v bližnjem mestu Reno pa si nakupiva vse potrebno za dokaj udobno štiritedensko življenje v avtu.
Čez Tioga prelaz, ki je visok več kot 3000 metrov se spustiva v dolino
Yosemitev, kjer naju osupne več kot 1000 metrska vertikalna monolitna
stena El capitana in pogled na enega izmed najinih ciljev – Half dome.
Nestrpno tipkava geslo elektronske pošte v pričakovanju pozitivnega
odgovora na najino prošnjo za vzpon na Half dome po zavarovni poti. »
Žal vam moramo sporočiti, da niste bili uspešni pri pridobitvi dovoljenja«. Svojo žalost sva umilila s plezanjem športno plezalnih smeri in
pohodom do več kot 1000 let starih sekvoj.

Pot naju pelje naprej v mestece Bishop, ki naju očara z odlično hrano.
Leži v centru svetovno znanih plezališč, kot so Buttermilk, Pine creek
in Owens River George.
Po treh dneh plezanja se odpeljeva v Los Angeles. Prehodiva najbolj
znani obali Saint Monica in Venice beach, poiščeva zvezdice v Hollywoodu,
ugotoviva, da tako velika mesta niso za naju in zbeživa v nacionalni park v
puščavi Yoshua tree. Tukaj prideva na svoj račun in pod žgočim puščavskih
soncem plezava več raztežajne športno plezalne smeri ter balvanske probleme. Ponoči za muziko poskrbi tuljenje kojotov, za dobro jutro pa zajčki.
Obkljukava še Grand Canyon, Horseshoe Bend v Arizoni in se za nekaj dni
ustaviva v parku Zion v Utahu. Zion je zelena oaza obkrožena z visokimi
stenami in vrhovi. Prava paša za oči po več dnevnem bivanju sredi puščave.
Plezava v okoliških plezališčih, saj v parku niso najbolj navdušeni nad plezalci. Med plezanjem v Saint Georgu spoznava legendarno slovensko plezalko Lidijo Painkiher, ki naju je prevzela s pripovedovanjem svojih plezalnih zgodb in svojo energijo. Obkljukava še en cilj s seznama – Angels
landing, ki se s 1763 metri nadmorske višine ponosno dviga nad zeleno
dolino. Bil je zelo vroč, prepaden in obljuden peturni pohod.
Zadnje dni preživiva razpeta med parkom Red Rocks in prijaznim
Las Vegasom, kjer preplezava kar nekaj odličnih športno plezalnih
smeri v peščenjaku in poglobiva najino zvezo s poroko v Las Vegasu.
Po prevoženih 5000 kilometrih po 4 zveznih državah ZDA, preplezanih
več kot 100 smeri do najvišje ocene 7c+, po ogledanih 5 nacionalnih
parkih, po 15 plezališčih, po 5 tednih potovanja, z enim priimkom, po
36 urah preživetih na letalu, sva se 31.10.2016 vrnila polna najlepših
spominov nazaj v Komendo na stenco.
Plezajte!
Petra in Anže Osolnik
P.S.: Petra in Anže sta na potovanju po Ameriki izrekla usodni: »DA,«
za kar jima člani ŠPO Komenda iskreno čestitamo in jima želimo:
»Plezajta in se ljubita!«

Razvoj plezanja v Komendi
Športno plezanje se je v osnovi razvilo kot smer alpinizma, kasneje pa
se je izoblikovalo v samostojno športno panogo. Plezanje, ki je nekdaj
veljalo za izjemno nevarno, je z razvojem plezalne opreme postalo relativno varna dejavnost.
Plezanje poteka v naravnih plezališčih ali na umetnih stenah, kjer se
pleza po urejenih plezalnih smereh. Plezalna smer je navidezno določen
pas v steni, kjer poteka vzpon plezalca. Smeri so zavarovane z varovalnimi klini (svedrovci), ki služijo varovanju, obenem pa nakazujejo približen potek smeri. Dolžine smeri so različne, od nekaj metrov, pa do
pol raztežaja (35 m), lahko pa tudi več raztežajev. Smer opremi opremljevalec smeri, ki namesti varovalne kline in sidrišče. Smer navadno
tudi prvi prepleza, poimenuje ter predlaga oceno težavnosti.
Hiter razvoj športnega plezalnega je bil povod, da so se na zasedanju
Mednarodnega olimpijskega komiteja(MOK), ki je v Riu de Janeiru
potekal v dneh pred odprtjem poletnih olimpijskih iger odločili o uvrstitvi petih novih panog na spored olimpijskih iger v Tokiu leta 2020, kjer
bo premierno na sporedu tudi športno plezanje. Slovenija je ob letošnji
osvojitvi skupnega seštevka svetovnega pokala tako med moškimi kot
med ženskami prava športnoplezalna velesila, zato je odločitev o olimpijski prihodnosti tega športa prinesla veliko veselja.
Hiter razvoj športnega plezanja pa se dogaja tudi v Komendi. Športno
plezalni odsek(ŠPO) Komenda je svoje delovanje pričel v šolskem letu

2014/15, ko je bilo v plezalni vrtec tekom šolskega leta vpisanih 20 otrok,
osnovnošolcev je bilo 22 ter 9 tečajnikov je pridobilo naziv športnega
plezalca. V naslednjem šolskem letu(2015/16) se je plezalni vrtec povečal
na 29 otrok, osnovnošolcev je bilo 26, imeli pa smo kar 12 tečajnikov na
spomladanskem tečaju športnega plezanja. V letošnjem letu(2016/17), pa
je zasedenost prerasla kapacitete naše male, a prikupne plezalne stene. V
plezalni vrtec je vpisanih kar 50 otrok, osnovnošolcev je 32, izvajamo pa
tudi vodene vadbe za odrasle, ki se je udeležuje 19 oseb. Hiter izračun nam
postreže, da je naša plezalna družina obsega že več kot 100 članov, ki tedensko nabirajo novo plezalno znanje. Na žalost nam obstoječa plezalna
stena ne dovoljuje več sprejemanja novih otrok v plezalni vrtec, tako da so
nekateri otroci žal na čakalni listi za vpis, prav tako smo morali zavrniti
povabilo vrtca Komenda o predstavitvi naših programov staršem otrok.
Tak hiter razvoj športnega plezanja v Komendi nas je spodbudil k iskanju nove lokacije ter ureditvi dodatne plezalne stene. Vse napore
usmerjamo k uresničitvi novega izziva in upamo, da v čim krajšem možnem času realiziramo idejo o postavitvi dodatne plezalne stene. Seveda
bomo veseli kakršne koli ﬁnančne, materialne pomoči ali le para pridnih
rok pri izgradnji nove plezalne stene. Za več informacij nas lahko spremljate na naši facebook strani: Stenca.Kom – ŠPO Komenda
Plezajte!
Matjaž Jenko, ŠPO Komenda

Cenejše karte
Občina Komenda že vrsto let svojim občanom soﬁnancira letne
karte za vstop v park Arboretum Volčji Potok ter vstopnice za kopanje v Termah Snovik.
V skladu s podpisanim sporazumom za cenejši nakup vstopnic v letu
2017 subvencionirana cena letne karte za vstop v park Arboretum
Volčji Potok znaša 25 evrov, otroška 14 evrov (cena karte brez subvencije občine znaša za odrasle 45 evrov, za otroke pa 25 evrov).
Prav tako imajo na podlagi sporazuma organizirane skupine otrok

iz Vrtca Mehurčki in skupine učencev OŠ Komenda - Moste brezplačen vstop v park.
Na podlagi podpisanega sporazuma s Termami Snovik lahko občani
občine Komenda koristijo 15 % popust pri nakupu prenosljivih
vstopnic za trideset dve urnih kopanj v Termah Snovik. Popust lahko
občani koristijo do porabe zagotovljenih proračunskih sredstev.
OBČINA KOMENDA
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Zavod medgeneracijsko središče Komenda
Pregled dela v letu 2016 in načrti za leto 2017
Zavod Medgeneracijsko središče Komenda je v občini Komenda na
podlagi pridobljene koncesije začel z opravljanjem socialno varstvene storitve pomoč na domu s 1.10.2008.
Omenjena storitev je glavna dejavnost zavoda in njej posvečamo še
posebno skrb. Ker je prošnja po pomoči, kljub vse večji splošni ozaveščenosti o koristnosti storitve za vse vpletene, še vedno priznanje nemoči, se uporabniki zanjo odločajo zelo pozno, ko dejansko ni več druge
možnosti.
V zavodu smo v letu 2016, kot tudi vsa leta poprej in še vedno, zagotavljali takojšnje izvajanje pomoči na domu, kar pomeni, da smo se
odzvali na prvi klic uporabnikov ali njihovih svojcev. Večina le-teh se je
o storitvi, načinu izvajanja in plačilu predhodno pozanimala preko telefona, nekaj pa je bilo takih, kjer smo imeli t.i. intervencijo. To pomeni,
da smo ob prihodu uporabnika iz bolnišnice še isto uro nudili pomoč na
domu, ne glede na dan v tednu in čas v dnevu. Svojce poučili o najnujnejših opravilih in prijemih, da je bil prehod v domačo oskrbo lažji in
manj stresen. Z vsemi uporabniki in njihovimi svojci nam je skozi leta
in prav tako v letu 2016 uspelo graditi in ohranjati ali pa vzpostaviti (z
novimi uporabniki) pristen odnos in zaupanje v smislu, da smo na en
način »podaljšana roka« svojcem, ki oskrbujejo obnemoglega ali celo
edini, s katerimi uporabnik prihaja v vsakodnevni stik.V vseh letih delovanja nismo zavrnili niti ene prošnje po izvajanju pomoči na domu,
niti dali kogarkoli na čakalno listo. Zaenkrat taka lista v našem zavodu
ne obstaja in trudili se bomo, da bo tako tudi v bodoče.
Samo izvajanje socialno varstvene storitve pomoči na domu je v letu
2016 potekalo nemoteno, ni bilo izpadov zaradi bolniških odsotnosti ali
dopustov socialnih oskrbovalk, saj imamo ves čas zagotovljeno strokovno nadomeščanje. Skozi celo leto je potekala redna mesečna intervizija, po potrebi še kakšna izredna, kjer smo usklajevali urnik dela na
terenu, izmenjevali pomembne informacije v zvezi s samim delom in
uporabniki ter reševali tekoča vprašanja in morebitne težave, ki so se
pojavljale pri delu.
Narava dela pri opravljanju socialno varstvene storitve pomoči na
domu kaže vedno prisotno nepredvidljivost in s tem posledično nujen
ﬂeksibilen odziv pri zagotavljanju socialnih oskrbovalk. Povprečno
število uporabnikov pomoči na domu je bilo v letu 2016 11,8 kar kaže,
da smo še daleč od predvidenega obsega storitve po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 do 2020, ki
predvideva 3, 5 % vključenost populacije nad 65 let v storitev pomoči
na domu. To pomeni, da bi morali v občini Komenda nuditi pomoč na
domu vsaj petindvajsetim uporabnikom.
S svojimi aktivnostmi smo v stalnem stiku s tretjo generacijo, saj
preko članic prostovoljk v Medgeneracijskem društvu, ki je soustanovitelj Zavoda Medgeneracijsko središče, prav z namenom sodelovanja
in prenašanja informacij v skupnost, odlično sodelujemo. Tako imamo
dokaj realno sliko s terena, o stanju potreb po socialno varstveni storitivi pomoč na domu. Ugotavljamo pa tudi, da potrebe so, vendar jih
občani ne izrazijo iz različnih razlogov, tako objektivnih, kot subjektivnih.
Z namenom, da bi storitev še bolj prilagodili potrebam naših uporabnikov, smo že 29.3.2010 razširili delovni čas izvajanja storitve pomoč
na domu in sicer, od 7. do 20. ure. S 17.6.2010 pa smo začeli z izvajanjem storitve tudi ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih.
V letu 2016 se je obseg ur socialne oskrbe pomoči na domu ob
zgoraj omenjenih terminih precej povečal, zelo pa se je povečalo tudi
skupno število opravljenih efektivnih ur, v primerjavi z letoma 2014
in 2015.
Povprečno število uporabnikov in dejansko opravljenih ur socialne
oskrbe pri uporabnikih v letih:
2014
2015
2016
uporabniki
7,2
9,8
11,8
število efektivnih ur
1890,50
2477,25
3250,00
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V novembru 2016 je ZMSK podal predlog za znižanje cene storitve
pomoči na domu, kar je bilo potrjeno s strani Občinskega sveta občine
Komenda. Nova cena je začela veljati s 1.12.2016.
Cena ene ure socialno varstvene storitve pomoč na domu za uporabnika
je 4,42 €, sobote, nedelje, prazniki in dela prosti dnevi pa 5,75 €.
Kot prispevek k dvigu kvalitete življenja celotne populacije v tretjem
življenjskem obdobju in k sožitju med mlado, srednjo in tretjo generacijo v občini Komenda, poleg socialno varstvene storitve pomoči na domu,
Zavod Medgeneracijsko središče Komenda s pomočjo Medgeneracijskega društva za kakovostno starost, ki prispeva prostovoljsko organizacijski del na podlagi Pogodbe o ustanovitvi zavoda, izvaja tudi mrežo
programov za kakovostno staranje in solidarno medgeneracijsko sožitje.
Tako smo v letu 2016 izvajali naslednje programe: tečaje angleškega
jezika, tečaje nemškega jezika in tečaje računalništva za starejše, na
način družabništva z mlado generacijo. V vse tri programe se je v letu
2016 vključilo 63 občank in občanov.
Skrb za zdravo in aktivno staranje, krepitev medgeneracijske solidarnosti in izvajanje programov za učinkovito oskrbo bolnih in onemoglih
starih ljudi, bo tudi v letu 2017 vodilo pri delovanju Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda.
Socialno varstvena storitev pomoč družini na domu, kot socialna
oskrba na domu, je ena izmed možnosti, ki je na voljo starejšim občankam in občanom občine Komenda, v obdobju, ko nastanejo potrebe, ki
jih ni več možno zadovoljiti v okviru razpoložljivih človeških virov
znotraj družine ali ožje socialne mreže uporabnika. Pogoje o upravičenosti do storitve predpisuje Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju, izvajanju in prekinitvi storitve pomoč družini na domu v obliki socialne
oskrbe na domu.
S svojim delom in ozaveščanjem lokalne skupnosti preko programov,
ki se bodo izvajali tudi v letu 2017, želi zavod spreminjati miselnost
prebivalcev naše občine, da je prošnja po pomoči nekaj normalnega in
nikakor izraz šibkosti posameznika. Prav zato pričakujemo v letu 2017
povečanje števila uporabnikov storitve.
V občini Komenda je vsekakor potrebno iskati možnosti za institucionalno varstvo starejših in sicer v manjšem obsegu, samo za potrebe
naše lokalne skupnosti. Število občanov Komende, nastanjenih v domovih je bilo v letu 2014 23, v letu 2015 34, v letu 2016 pa 27 . Zato menimo, da so tovrstna prizadevanja še toliko bolj upravičena. Zakonske
podlage med drugim omogočajo organiziranje institucionalne oskrbe v
okviru oskrbnega doma, kjer je možno v eni bivalni enoti, oziroma gospodinjski skupini, namestiti maksimalno 24 uporabnikov. V letu 2017
bo Zavod Medgeneracijsko središče ponovno izvajal aktivnosti v zvezi
z izdelavo projektnega načrta za gradnjo manjšega doma za stare v naši
občini in iskal možnosti ﬁnanciranja investicije.
Pred dvema letoma smo začeli z aktivnostmi za izvedbo programa
»babi servis«. Program smo preimenovali v »babi na domu«. Le te so se
upočasnile, ker imamo kar nekaj težav z iskanjem primernega kadra in
iščemo tudi optimalen način plačevanja t.i. babic, ki bodo nudile varstvo
otrokom na domovih. Verjamemo, da bo realizacija programa prinesla
veliko pozitivih učinkov za našo lokalno skupnost in možnost implementacije širše, preko meja naše občine.
Odlično sodelovanje z Medgeneracijskim društvom za kakovostno
starost Komenda bomo nadaljevali tudi v letu 2017, prizadevali pa si
bomo za še večje sodelovanje predvsem s komendskim Društvom upokojencev, Ustanovo Petra Pavla Glavarja, osnovno šolo in drugimi
društvi.
»Vodi naj nas misel, da brez predsodkov prosimo za pomoč, ko jo
potrebujemo in je ne odklonimo, ko je ponujena!«
Mojca Šraj, direktorica
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ČISTILNA AKCIJA KOMENDA 2017
Turistično društvo Komenda v sodelovanju s krajevnim odborom
»Očistimo Slovenijo«, ter občino Komenda vabi na čistilno akcijo,
ki jo bomo izvedli v soboto, 22. 4. 2017 po celotni občini Komenda,
med 8. in 12.uro.
V soboto, 22. 4. bodo po glavnih krajih v občini pripravljena tudi
zbirna mesta (zabojniki), kamor boste lahko odlagali ZBRANE
ODPADKE V OKVIRU ČISTILNE AKCIJE !
NE ODLAGAJTE GOSPODINJSKIH ODPADKOV, KI JIH
IMATE OB SPOMLADANSKEM ČIŠČENJU DOMOV!
Na dan akcije, s seboj prinesite rabljene večje stare vreče, v katere bomo zbirali odpadke, na zbirnih mestih, pa bodo koordinatorji,
ki bodo usmerjali udeležence, podeljevali rokavice in dodatne vrečke med 8. in 9. uro.
Nevarnih odpadkov (salonitke, igle, kemikalije,…) ne pobirajte in ne
premeščajte, za te obveščajte koordinatorje, ki bodo poskrbeli za odvoz!
Po končani akciji med 13. in 14. uro bo na Koželjevi domačiji,
Gora 5, zaključek in malica za udeležence.

VABLJENI VSI, KI VAM NI VSEENO, KAKŠEN
JE NAŠ KRAJ!
Akcija bo ob vsakem vremenu.
Zbirna mesta:
Križ-gasilni dom: zbirno mesto+zabojnik
Koordinator: Nataša Prezelj, tel.: 041 971 574
Križ-lovski dom: zbirno mesto
Koordinator: Miha Žnidar, tel.: 031 890 109
Gora: zbirno mesto+zabojnik
Koordinator: Majda Drolec 031 729 688
Žeje in Moste: zbirno mesto Moste gasilni dom+zabojnik
Koordinator: Irena Skok, tel.: 041 386 371
Suhadole-ekološki otok: zbirno mesto+zabojnik
Koordinator: Burnik Janko,tel.: 031 635 811
Mlaka,Gmajnica-Tera: zbirno mesto+zabojnik

Koordinator: Helene Drolc, tel.: 041 589 785, Boris Hafner, tel. 031
878 311
Podboršt-planinski dom: zbirno mesto+zabojnik
Koordinator: Marn Marjan, tel.: 041 694 209
Klanec, Potok, Nasovče, Breg: zbirno mesto Breg- ekološki
otok+zabojnik
Koordinator: Franc Petrič, tel.: 040 365 080
Komenda-pred športno dvorano: zbirno mesto+zabojnik šolska
pot
Koordinator: Vid Koritnik , tel.: 051 688 705, Štefan Kern, tel.: 041
991 466
Komendska dobrava-pri spomeniku NOB: zbirno mesto
Koordinator: Starovasnik Milan, tel.: 041 685 576
VABLJENI !

Ustanova Petra Pavla Glavarja
vabi k sodelovanju
v projektni skupini

PETER
PAVEL GLAVAR
- Kdo je ta mož in kaj nam sporoča? Vabljeni vsi, ki vas zanima ali poznate življenje in delo Petra Pavla
Glavarja, da se nam pridružite.
Cilji projektne skupine so:
1. organizacija in vodenje izleta po Glavarjevi Sloveniji (september
2017),
2. osnutek spletne predstavitve življenja in sadov dela PPG (december 2017),
3. predstavitev življenja in dela PPG (oratorij 2017),
4. (kar bo skupina ocenila za potrebno).
Prijave in informacije Ustanova Petra Pavla Glavarja na elektronski
naslov:info@uppg.si. Prvo srečanje bo v začetku aprila.
Štefan Petkovšek, predsed nik uprave UPPG

UPPG-Znanje za zdravje

Obrezovanja sadnega drevja
Narava se polagoma prebuja. Po naši občini vidimo, da so se začela
dela na vrtovih in v sadovnjakih. 65 udeležencev štirih predavanj z
naslovom Znanje za zdravje pa bo letos nekatera dela na vrtu in v
sadovnjaku opravljalo s »pomlajenim« znanjem.
Sadjarski strokovnjak Matjaž Maležič je številne udeležence
v začetku marca »cepil« z novim znanjem; najprej 3. marca zvečer v Breznikovem domu na Križu s predavanjem o vzgoji sadnih
vrst, boleznih, o škodljivcih sadnega drevja in o škropljenju, naslednji dan dopoldne pa še s praktičnim prikazom obrezovanja
sadnega drevja, jagodičevja in vinske trte pri našem občanu Jožefu Pavliču v Suhadolah. Mojster Matjaž jim je v treh urah pokazal,
kako se vzgaja in obreže jablana, hruška, sliva, češnja, breskev
od starosti manj kot eno leto do okrog štirideset let, kakršne ima
lastnik sadovnjaka. Povedal in pokazal je tudi, kako vzgajati in
obrezovati maline, rdeči in črni ribez ter vinsko trto. Odgovarjal
je tudi na številna vprašanja udeležencev.
Tako je bil sklenjen prvi cikel programa Znanje za zdravje
Ustanove Petra Pavla Glavarja, ki že načrtuje nove dogodke s
podobnimi vsebinami.
Ustanova UPPG se tudi zahvaljuje za podporo in sodelovanje
pri izvedbi predavanj predsedniku PGD Križ Gregorju Vrhovniku, hišniku Breznikovega doma Emilu Žagarju, OŠ Komenda

Moste, Vrtcu Mehurčki, družini Pavlič, Francetu Štefančiču in Klemenu
Zarniku. Spremljajte nas na www.uppg.si.
UPPG
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Ponoči, ali ko nikogar
ni doma
Pregovor, da ima noč svojo moč, res drži. Imamo lahko še tako dobro zaklenjena vrata, psa pri hiši, senzor za prižiganje luči ali prižgane luči v glavni sobi v hiši in najbrž tudi celo alarm… Vlomi ali
poskusi se vseeno dogajajo. Tudi podnevi, seveda če dlje časa ni nikogar doma in bodoči storilci kličejo po telefonu, potem pa ugotovijo, da recimo zvonijo v prazno, ker ni nikogar doma.
Ja, vlomov je bilo minuli mesec v naši občini kar nekaj. Začelo se
je že 1. februarja ob 1uri in 15 minut z vlomom v bar Pikapolonico v
Mostah. Od ponedeljka do petka konec januarja in v začetku februarja pa so tisti, ki ne potrebujejo ključa, da pridejo v hišo, ugotovili, da
ni nikogar doma, ker so poskušali vlomiti v hišo v Komendi. Kaže, da
jim ni najbolj uspelo. Tako kot najbrž ne tistemu, ki se je lotil vlomilskega poskusa v noči s 7. na 8. februar na Križu. Med 12. in 26. februarjem pa se je nekdo, očitno neuspešno, trudil, da bi »pregledal«
hišo v Komendi in iz nje odnesel, kar bi prišlo prav. Ovadba za neznanim storilcem pa je najbrž sledila za vlom v Komendi s sobote na
nedeljo, z 11. na 12. februar. Zakaj pa je s ponedeljka na torek (s 27.
na 28. februar) nekdo ukradel registrsko tablico LJ 311- BA pa najbrž
ve samo sam.
ROP
Bil je moški, visok okrog 185 centimetrov, na glavi je imel črno
kapo z izrezom za pogled, na sebi je imel jakno bež barve, sive hlače
in črne čevlje. Opisani je 28. februarja na bencinskem servisu Potok
pri Komendi nekaj minut po 22. uri vstopil v prodajalno (v času zapiranja) in od prodajalke z nožem zahteval gotovino. Poškodovan ni
bil nihče.
POŽAR IN KRŠITEV REDA
V torek, 14. februarja, ob 9. uri zvečer je zagorela vrtna lopa na
Mlaki. Močno pa je, najbrž da ne bi prehitro zaspal, nekdo navijal
glasbo 3. februarja 10 minut čez 9. uro zvečer na Bregu.
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Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja nam spomine.
In hvaležna misel nate.

ZAH VALA
V 89. letu starosti se je za
vedno poslovila naša mami,
stara mama, prababica, tašča in teta

MARIJA (MINKA)
MAREN
s Klanca 23
Ob zadnjem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in našim nekdanjim sodelavcem za izrečena sožalja, sveče, sv. maše in cvetje.
Hvala PGD in DU Komenda, pogrebni službi Jerič za organizacijo
in vodenje pogreba, pevcem in trobentaču, g. župniku Zdravku Žagarju za pogrebni obred ter Tadeju za besede slovesa.
Iskrena hvala zdravnikom in sestram ZD Komenda in osebju DSO
Črnomelj za oskrbo in nego v času bolezni.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste našo mamo obiskovali in ji pomagali ter vsem, ki ste se prišli poslovit od nje in ste jo spremili na zadnji
poti.
Žalujoči: hči Milena in sinova Dušan in Boris z družinami
Zapustil si nas.
Odšel si daleč stran,
tja gori k bogu spat.

ZAH VALA

PROMETNE NESREČE
Tri so bile in vse na cesti Moste - Mengeš. Najprej 2. februarja ob
6.38 pri odcepu za Drnovo zaradi prekratke varnostne razdalje. V
nedeljo, 19. februarja, ob 5.50 je bilo preblizu srečanje dveh avtomobilskih ogledal. Z lahkimi telesnimi poškodbami pa se je končala
nesreča dveh tovornih vozil v sredo, 22. februarja, ob 12 minut čez
10. dopoldne.

Po težki bolezni nas je v 76.
letu zapustil naš dragi ati

Zimske gume lahko zamenjate z letnimi, če verjamete, da ne bo več
snega do poletja.
- aže

ALOJZ PRAŠNIČKI

Odšli so…
Jože Kavčič, Komenda, Glavarjeva cesta 116, star 81 let
Alojz Prašnički, Gora pri Komendi 14, star 76 let
Marija Maren, Klanec 23, stara 88 let
Branko Tičar, Suhadole 7 B, star 58 let

z Gore pri Komendi
Poslovili smo se od tebe dragi ati 2. Marca 2017. Hvala vsem, ki ste
ga spremili na zadnji poti.
Hvala gospodu župniku, upokojencem, Domu ostarelih v Kamniku
za oskrbo mojega moža in vsem krajanom Gore za pomoč.
Posebna hvala za podarjeno pomoč Tomažu Hrovatu iz Picerije
Gorjan in Heleni ter Marjanu Pogačar za podporo, ker sta mi stala
ob strani.
Njegove hčerke in žena

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Katja Tabernik, Bojan Škof, Danica Zmrzlikar, Marija Špehonja, Grega Krmavnar, Andraž Lozinšek, Marko Dobnikar.
Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Jože Pavlič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik ... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 2100 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa
gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno.
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Igralci so bili odlični, a me je motila njihova
starost. Če bi bili mlajši, bi se izognili pretiravanju
v poskušanju približevanja današnji mladini. Kostumi so bili pretirani, pri sceni bi se lahko bolj potrudili. Pesem je bila fantastične, zgodba pa realna.
Bi jaz storila kaj takega – zaradi slave zapustila fanta? Še pomislim ne na to, pa čeprav
imam glavo nad oblaki in noge na realnih tleh.
Če bi meni kdo naredil kaj takega? Takoj bi si
ga izbila iz glave. Na koncu predstave je ostalo
sporočilo: ne zavedaš se, koliko ti nekdo pomeni, dokler ga ne izgubiš.
Ina Zupin, 9. b

PRIJATELJICE
Dora, Ula in jaz sedimo skupaj in smo zelo
dobre prijateljice. Rada sedim z njima. Skupaj
se igramo igrice, ki so nam trem zelo všeč. Res
smo dobre prijateljice in zelo lepo delamo v
zvezke. Zelo malo se prepiramo. Zelo smo vesele, da učiteljica dovoli, da sedimo skupaj.
Neli Oblak, 1. a
MOJE POČITNICE
Na pustno soboto smo se hoteli sprehoditi
po ljubljanskih ulicah, vendar smo si zaradi
pustne povorke premislili. Odšli smo v Arboretum. V nedeljo smo se greli na morju in v
muzeju raziskovali ladje. V živalskem vrtu pa
smo izvedeli, da imajo tudi opice zobobol.
Dobijo ga, če pojedo preveč sladkega sadja.
Zadnji dan počitnic smo preživeli v Prirodoslovnem muzeju, kjer sem dobil idejo za izdelavo drevaka.
Bor Humar, 2. a
Bila sem na Madžarskem. Tam smo videli
grad, menjavo straže, palačo in jedli smo madžarske sladice. Bila sem tudi v toplicah na
Hrvaškem. V bazenih je bila zdravilna voda.
Povsod smo se imeli lepo.
Emily Kuhar, 2. a

DOBER DAN
Dober dan, dober dan.
Spet prišel je k nam nov dan.
Sonce sneg je zdaj stopilo,
travico ozelenilo.
Dober dan, dober dan.
Daljši je zdaj dan.
Ptice srečo so prinesle,
rože že cveto.
Ajda Drnovšek, 2. c

V petek smo šli na Primorsko. Tam smo smučali na najvišjem smučišču v Sloveniji. Bilo je
zelo strmo. Delal sem tudi v gozdu. Tam sem
vlekel drva na kupe.
Samo Komatar, 2. a
Med počitnicami sem šla v Tamar. Tam smo se
sankali. V Italiji smo si ogledali grad Miramare. Za maškare sem bila princeska. Bila sem
tudi pri svoji sestrični Teji.
Lea Križnar, 2. a
Med počitnicami sem bila pri babici. Igrala
sem se z mucko Šilo in kužkom Šajem. Oblekla
sem se v maškaro. Bila sem princeska. V nedeljo je imel ati rojstni dan. Z mami sva mu spekli
kremšnite.
Nuša Grubar, 2.a
BIL SEM OBLAK
Sem oblak Max. Rad imam šport. Moja želja
je gledati ﬁnale svetovnega prvenstva v nogometu. Želel sem tudi kdaj biti tam, ampak ne
kot gledalec, temveč igralec.
Odpravil sem se na pot. Srečal sem veliko
oblakov. Ko sem prišel na cilj, sem slišal razburjenega organizatorja tekme in ugotovil sem,
da ni sodnika. Zdelo se mi je, da to ni moja
skrb, a pristopil sem in vprašal, če lahko kako
pomagam. Organizator me je vprašal, če sem
že kdaj sodil tekmo. Rekel sem, da sem (čeprav
je bilo to v šoli). Tako sem sodil ﬁnale. Podelil
sem par rdečih kartonov zaradi pretepa na
igrišču.
Po koncu tekme sem ugotovil, da nogomet
ni zame in sem začel trenirati atletiko. O, ja, pa
plača je bila pri nogometu visoka.
Patrik Žlindra, 4. c

POMLAD
Veter piha, dežek lije,
sonce pa na nebu sije.
Zvonček v travici cin-cin-cin cinglja,
trobentica zlata mu odgovori: »Trarara,
lepo se imejmo vsi.«
Ko čebela prileti,
poči lonec 1, 2, 3.
Nika Uršič, 2.a
POMLADNA PESEM
Ptički pojo, rože cveto, zvonček cinglja.
Sonce stali led
in toplo je spet.
Dež kaplja, sonce se z neba smehlja.
Ptički s seboj
prinesli so pomlad.
Mravlje hitijo, na delo se spravljajo.
Sonce žari, trava zeleni.
Ptice letijo
bistri veter,
jih nosi čez polja in gore.
Mija Brojan, 2. c
Razmišljanje po ogledu predstave
KOK ZDEJ TI MEN DOL VISIŠ
Vsi bi radi nekaj bili. Nihče noče biti pozabljen. Slava je super, a lahko je tudi strup. Zelo
me je motilo vedenje deklet v predstavi. Njihovo mišljenje je dokaz, kako mediji zastrupljajo
naše možgane. Mislile so samo nase in na denar. Ni jih zanimalo, s kom bodo, le kaj bodo
od tega imele. Niso se zavedale, da slava ni
samo denar in prepoznavnost. Biti slaven
hkrati pomeni ne imeti osebnega življenja in
včasih tudi neprijetne stvari, kot je depresija.

EKSKURZIJA V MÜNCHEN
V soboto, 11. 3., smo se že nadvse zgodaj
izpred šole v Komendi odpravili v München.
Tja so nas pospremili štirje učitelji ter vodič
potovalne agencije.
Največje mesto Bavarske smo nekateri podcenjevali, vendar ko smo v daljavi videli velikanske stavbe, smo hitro spremenili mnenje.
Najprej smo obiskali Bavaria Filmstadt, kjer
smo si ogledali del risanke v 4D ter dele scen
znanih ﬁlmov, potlej smo šli na Marienplatz oz.
v center mesta in se sprehodili po njegovi najbolj znani nakupovalni ulici. Po dolgem dnevu
smo prispeli v hostel, kjer smo povečerjali.
Naslednji dan nas je čakalo še veliko znamenitosti. Ogledali smo si tehnični muzej, ki je bil
zelo zanimiv. Meni osebno je bil najljubši del,
kjer sem lahko videla, kako je v notranjosti živalske celice. Nato smo odšli na kosilo, povzpeli smo se na kar 190 metrov visok Olimpijski
stolp, s katerega smo videli celo mesto.
Nazadnje smo obiskali še BMW prodajni
salon, kjer smo videli nekaj precej razkošnih
avtomobilov. S tem so se naši ogledi zaključili.
Čakala nas je šesturna vožnja proti domu, ki
smo jo premagali z veliko smeha in zabave.
Na kratko bi to izkušnjo opisala le z eno besedo: nepozabno!
Ela Remic, 8. a
ŠESTOŠOLCI O ZIMSKI ŠOLI V NARAVI
(Cerkno)
- Učitelji so bili zelo potrpežljivi. (Gal)
- Zelo dobro smo jedli. (Žiga)
- Smučanje, ples, obisk muzeja – vse to mi je
bilo všeč. (Nik)
- Spoznala sem, da imam v sebi veliko talentov, za katere prej nisem vedela. (Teja)
- Smeha in veselja ni nikoli zmanjkalo. (Kaja)
- Naučila sem se, da zmorem vse, če se le
potrudim. (Lana)
- Najtežje je bilo jutranje vstajanje. (Primož)
- Naučila sem si hitreje obuti pancerje. (Manja)
- Lahko bi imeli več prostega časa. (Alja)
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Izziv meseca – izdelajte si svojo baklo
Včasih so bakle služile
kot glavni vir osvetlitve,
danes pa so jih zamenjale
najrazličnejše vrste luči,
med katerimi so nam npr.
tiste na mobilnih telefonih praktično vedno na
dosegu roke. Zakaj torej
bakla? Zakaj bi si vzeli
čas in si jo naredili, če si
lahko svetimo s telefonom? Odgovori so trije:
ker je drugače, ker je lepo in ker zna biti sama izdelava zelo zabavna.
Potrebščine:
Za izdelavo bakle bomo potrebovali eno palico, žico, bombaž in vosek. Palica naj bo dolga približno 70 cm (po želji lahko tudi več ali
manj) in debela okoli 5 cm. Pomembno je, da je suha in olupljena. Če
smo jo ravno odrezali, jo je treba najprej osušiti. To lahko storimo nad
ognjem ali pa jo za nekaj dni pustimo v kurilnici. Žica naj bo takšna, da
bo lahko držala bombažne trakove na palici. Vir bombaža je lahko kakšna stara majica, vir voska pa sveče, ki nam ležijo po predalih.
Postopek:
Ko imamo pripravljene vse potrebščine, se lahko lotimo dela. Najprej
narežemo našo majico na trakove – ti naj bodo debeli okoli 10 cm in
dolgi približno en meter. Število trakov je poljubno in odvisno od tega,
kolikšen del palice želimo obleči. Nato naše sveče položimo v posodo
in jih grejemo na štedilniku, dokler se vosek ne stopi. Ko to naredimo,
začnemo pripravljene trakove pomakati v vosek in jih ovijati okoli
zgornjega dela palice. Potem, ko palico ovijemo, vzamemo žico in z njo
še dodatno pritrdimo bombažne trakove tako, da tudi med gorenjem ne
bodo popadali s palice. In naša bakla je narejena. Sedaj pa je na nas, da
si vzamemo čas, povabimo prijatelje in odidemo na prijeten nočni
sprehod v naravo.
David Osolnik, Neustrašni sokol
Kdo in kaj smo skavti
Najmlajši skavti iz Komende so volčiči in volkuljice (VV). Otroci
prek igre spoznavajo osnove skavtskega življenja, hkrati pa s pomočjo
volčjih zakonov in volčje obljube razvijajo čut in odgovornost do sočloveka, narave in svoje okolice. Rdeča nit srečanj je Knjiga o džungli
(J. R. Kipling). To je zgodba, ki govori o odraščanju dečka Mavglija, ki
se je pred hudobnim tigrom Širkanom zatekel v volčji brlog, kjer so ga
prijazno sprejeli Ata Volk, Mama Rakša in njuno krdelo. Mavgli je
skupaj z volčiči iz krdela rasel in postal pogumen ter spreten mladenič.
Na njegovi poti so mu pomagali Akela (volk, vodja krdela), Balu (sivi
medved), Bagira (črni panter), Kača Kaja (skalni piton), Čil (škarnik),
Majsa (bivolica) in drugi. Volčiči in volkuljice sestavljajo krdelo, ki
šteje največ 25 članov. Sestavljajo ga tako dečki kot deklice. Krdelo se
deli na manjše skupine, ki se imenujejo gruče. Te imajo svoje vodnike
in vsaka svoje ime. Volčiči in volkuljice se srečujejo na srečanjih enkrat
tedensko. Pozimi gredo na zimovanje, jeseni na jesenovanje, poleti pa
na poletni tabor. Krdelo ima tudi svojo obljubo, dva zakona, svoje geslo
in pozdrav ter svojo molitev. Ko so volčiči dovolj stari, napredujejo v
naslednjo starostno skupino – k izvidnikom in vodnicam.
Vir: spletna džungla
Dogajalo se je …
V mesecu marcu so
se kar tri od štirih vej iz
našega stega odpravile
na zimovanja.
VOLČIČI IN VOLKULJICE
Kraj: Trboje in dežela
Narnija
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Čas: 3.–5. 3. 2017
Tema: Narnija
VV so nam zaupali:
Všeč mi je bila nočna igra … Ker me je bilo strah.
Kaj bo za zajtrk? _ _ _ _ _ _ _
_ _ _! (Če vam ne uspe uganiti
odgovora, se pozanimajte pri
volčičih ali starih volkovih.)
Kot stara prebivalka Narnije
vam moram povedati, kako mi
je odleglo, ko smo z Adamovimi
sinovi in Evinimi hčerami iz
naše dežele pregnali ledeno čarovnico, skupaj z njo pa zimo,
ki je trajala več sto let. K nam je
zopet prišla pomlad.
IZVIDNIKI IN VODNICE
Kraj: Bradavičarska šola za čarovnike in čarovnice, Novo mesto
Čas: 3.–5. 3. 2017
Tema: Harry Potter
IV so nam zaupali:
Imeli smo ful dobro temo, pa še
prostor je bil primeren za Hogwarts.
Voditelji so vse skupaj ful dobr organizirali.
Bilo nam je ﬁno fajn.
Bradavičarka – šola, ki jo je Korajžnih pet z veseljem obiskovalo in se z
največjim navdušenjem urilo v čarovniških veščinah. #expelliarmus
POPOTNIKI IN POPOTNICE
Kraj: Planina Vodični Vrh (v bližini Bohinja)
Čas: 17.–19. 2. 2017
PP so nam zaupali:
Hmmm bilo je res zakon, ker smo bili v hribih in smo imeli 70 cm
snega. Gor smo hodili 6 ur in imeli ješpranj za zajtrk ob 1.00 zjutraj. Vse
trpljenje za gor je bilo poplačano z nenormalno lepo naravo in razgledi
ter potjo nazaj dol. :D
Najboljši pripomoček za delanje snežnih kep je šeﬂa.
Imeli smo se epsko, kot se za zimovanje tudi
spodobi (imeli smo vsaj 60 cm snega in zelo lepo
sončno vreme). Pot do cilja se je kar vlekla, saj
nam je sneg oteževal hojo, na poti smo se tudi
izgubili, a na koncu se je izkazalo, da smo bili
samo 2 minuti oddaljeni od našega cilja. Pot
nazaj je bila polna adrenalina, saj smo se večino
poti sankali oz. drčali.
Najboljše zimovanje z najboljšim klanom.
Daleč stran od vsakodnevnih skrbi in v naročju
surove, mrzle, a prelepe zasnežene narave.

ŠAH
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Šahovske novice
DRŽAVNO PRVENSTVO MLADIH V
STANDARDNEM ŠAHU - Tekmovanje je
je bilo na Ptuju od sobote 25. 2. 2017 do petka
3. 3 2017. Potekalo je v dvanajstih skupinah
deklic in dečkov. Nastopilo je 206 mladih
igralk in igralcev iz 40 klubov. Med njimi je
bilo 20 naših mladih igralcev, kar prestavlja
cca 9,7 % delež. Osvojili smo eno prvo mesto,
dve drugi in dve tretji mesti, kar predstavlja 14
% uvrstitev med prve tri. Poleg tega smo
osvojili še 11 mest od 4. do 10. mesta, kar

predstavlja cca 13,1 % delež. Četrtina naših
nastopajočih igralk in igralcev je odnesla pokale s tekmovanja, cca 80 % naših igralk in
igralcev se je vrstila med prvih deset na tem
tekmovanju. Bili smo med najbolj uspešnimi
nastopajočimi klubi.
Prvo mesto je osvojila Vesna MIHELIČ v
skupini deklic do 12 let, osvojila je 9 točk in bila
brez poraza. Drugo mesto sta osvojila Jan
MARN v skupini dečkov do 14 let in Domen
Tisaj v skupini fantov do 16 let. Tretje mesto sta
osvojila Jan Šubelj v kategoriji dečkov do 14 let
in Klara Vidmar v kategoriji deklet do 16 let.
Uspešno so še nastopili in osvojili 4. mesto
Inti Maček v skupini deklic do 8 let, Katarina
Mazzini v skupini deklet do 14 let, 5. mesto
Filip Omladič Klanjšček v skupini dečkov do 8
let, 6. mesto Janez Paternoster v skupini dečkov do 12 let, 7. mesto Tilen Tisaj v skupini
dečkov do 8 let, Maj Markošek v skupini fantov do 16 let, 8. mesto Elma Halilović v skupini deklic do 12 let, Jernej Zidar v skupini dečkov do 10 let, 9. mesto Jasna Premk v skupini

DP mladi 2017-prejemniki pokalov ŠK Komenda

DP mladi 2017-zmagovalci do 16 let

deklic do 10 let, Jure Žličar v skupini dečkov
do 10 let, Matej Mlakar v skupini dečkov do
14 let.
DRŽAVNO PRVENSTVO MLADIH V
POSPEŠENEM ŠAHU je bilo na Ptuju v
soboto, 4. 3. 2017. Potekalo je v dvanajstih
skupinah deklic in dečkov. Nastopilo je 298
mladih igralk in igralcev iz 46 klubov, med
njimi je bilo 26 naših mladih igralcev, kar prestavlja cca 8,7 % delež. Osvojili smo štiri prva
mesta kar predstavlja 33,3 % delež, poleg tega
smo osvojili eno drugo in eno tretje mesto, kar
predstavlja 16,6 % uvrstitev med prve tri. Poleg tega smo osvojili še 8 mest od 4. do 10.
mesta, kar predstavlja cca 9,5 % delež. Od
dvanajstih prvih mest, smo osvojili štiri. Osem
klubov ima osvojena prva mesta.
Prvo mesto so osvojili Inti Maček v skupini deklic do 8 let, Vesna MIHELIČ v skupini
deklic do 12 let, Jan Šubelj v skupini dečkov
do 14 let, Domen Tisaj v skupini fantov do 16
let. Drugo mesto je osvojila Klara Vidmar v
skupini deklet do 16 let. Tretjo mesto je osvojil
Jan MARN v skupini dečkov do 14 let.
Uspešno so še nastopili in osvojili 4. mesto
Maj Markošek v skupini fantov do 16 let, 5.
mesto Tilen Tisaj v skupini dečkov do 8 let,
Elma Halilović v skupini deklic do 12 let Janez
Paternoster v skupini dečkov do 12 let, 7. mesto
Jernej Zidar v skupini dečkov do 10 let, 8. mesto Jasna Premk v skupini deklic do 10 let, 10.
mesto Katarina Mazzini v skupini deklet do 14
let, Matej Mlakar v skupini dečkov do 14 let.
nadaljevanje v naslednji številki

DP mladi 2017-udeleženci ŠK Komenda

DP mladi 2017-zmagovalke do 12 let

2. turnir mladih 2017-najboljše deklice

DP mldi 2017-uvrščeni med prvih 10 ŠK Komenda

2. turnir mladih-najboljši dečki

DP mladi 2017-zmagovalci do 14 let

DP mladi 2017-zmagovalke do 16 let

2. turnir mladih 2017-najboljši po letnikih
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Hura zimske počitnice v Mravljišču
Mravljišče – Mladinski center Komenda - med zimskimi počitnicami ni
počivalo. Vsak dan je kar pokalo od otroškega smeha in veselja, saj je bilo
v njem ustvarjalno, raziskovalno in športno počitniško varstvo za otroke.
Vsak dan med 8. in 15. uro se je v njem zbrala kopica otrok med 6. in 14.
letom. Med 25 in 30 jih je bilo, tako da nam nikoli ni bilo dolgčas.
Za vsakega se je našlo nekaj, saj so bile počitnice v Mravljišču zelo raznolike. Vsak dan smo imeli likovno ustvarjalnico, kuharije, športno delavnico, družabne igre. Že zjutraj so otroci prihajali z nasmeški na obrazih in
polni energije.
Dan smo začeli z jutranjim krogom in zajtrkom ter nadaljevali z li-

kovno delavnico. Izdelovali smo najrazličnejše izdelke: šivali smo blazinice, izdelali pustne maske, tablice z imenom, slikali na steklo in izdelovali iz mavca. Otroci so lahko pustili prosto pot svoji domišljiji in
razvijali različne ročne spretnosti. Mentorice smo bile presenečene, kako ustvarjalni so bili. Nastali so res čudoviti izdelki, ki so jih ponosno
odnesli domov.
Pregovor pravi, da prazna vreča ne stoji pokonci, zato je iz naše kuhinje mamljivo dišalo po dobrotah, ki smo si jih pripravljali vsak dan za
kosilo. Vsak si je spekel svojo pico, si namazal slastne palačinke, skuhali smo piščančjo obaro, testenine z različnimi omakami in rižoto. Za
pusta hrusta smo ocvrli miške. Skratka lačni nismo bili pa še kuhati smo
se učili.
Po kosilu smo odšli
na sprehod do hipodroma. Tekmovali smo v
razburljivih štafetnih
igrah in se igrali Med
dvema ognjema. Mentorica iz Orientacijskega kluba Komenda nas
je seznanila z osnovami
orientacije.
Z reševanjem ugank
in kviza smo kljub počitnicam razgibali tudi naše možgančke.
Na pustni torek smo otrokom poslikali obraze in zaplesali v maskah.
Odšli smo tudi na sprehod do Most in kot kaže, odlično pregnali zimo.
V počitniškem Mravljišču smo uživali tako otroci kot tudi mentorji.
Najlepše za mentorja je, ko ti otroci rečejo, da so preživeli krasen teden in so žalostni, ker je konec počitnic in ne bo več Hura počitnic v
Mravljišču. Zatorej, se vidimo spet med naslednjimi počitnicami.
Katja Ravnikar

Aplenca se smeje
»Veš, Bog je pa res bil dober stvarnik!«
»Zakaj tako misliš?«
»Ker je iz rebra ustvaril zvočnik!«
»Roman, sem slišal, da si se prejšnji teden oženil?«
»Res je.«
»In da si poročil dvojčico?«
»Tudi to je res.«
»Kako ju pa razlikuješ?«
»Ni problema - ženin brat dvojček je kar precej višji od nje.«

Vrtec Mehurčki Komenda

Od knjige do mask
Februarja smo v vrtcu namenili veliko časa kulturi. Otroci so spoznavali simbole države Slovenije. Izhodiščna tema letošnjega tedna kulture pa je bila knjiga. Strokovnjaki poudarjajo, da je branje otroku vse od
ranega otroštva pomembno za njegov jezikovni, intelektualni in vsestranski razvoj. Torej zlahka lahko trdimo, da je jezikovna dejavnost v
predšolskem obdobju zelo pomembna za razvoj govora. Otroci se učijo
jezika v vsakodnevni komunikaciji s sovrstniki, odraslimi, ob poslušanju različnih literarnih besedil, s pripovedovanjem, opisovanjem, domišljijski igri, socialnih igrah, izštevankah itd. Prav tako je pomembno
zbliževanje s knjigo, zato prav v ta namen letos poudarek na temi
knjiga. V vrtcu smo zato v tednu kulture pripravili knjižni sejem namenjen izmenjavi knjig, katerih otroci ne potrebujejo več in izboru nove.
Cilj sejma je bil spodbujanje zanimanja za družinsko branje, ki prispe-
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Jože »špikne« lepo sosedo:
»Martina, kako lahko delaš v računovodstvu, če ti računstvo ne gre?«
»Kaj?! Da ne znam računati?! V tem sem bila vedno
najboljša!«
»No, potem pa nocoj računaj name!«
va tako k bralni vzgoji
otrok kot k bralni kulturi odraslih.
(- Vir: Kurikulum za
vrtce in Priročnik za
spodbujanje branja.)
Po dnevih kulture pa
je prišel na vrsto čas
pustnih norčij. Spoznavali smo ljudske običaje
in si na pustni torek
nadeli masko, katero smo si želeli. Zarajali smo na pustnem plesu in se
posladkali s kroﬁ.

Aplenca

NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK
dogajanj aprila 2017

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
AVTOBUSNI NAKUPOVALNI IZLET
VELIKA KLADUŠA - V sodelovanju z DU Kamnik bo izlet v Veliko
Kladušo 1. aprila 2017. Odhod ob 5.00 iz Komende. Informacije Marija Špehonja, telefon 031 405 303.
BRATISLAVA IN NEŽIDERSKO JEZERO - Izlet bo 19. aprila
2017. Odhod z avtobusne postaje v Komendi ob 3.20 ponoči.
7 DNEVNE POČITNICE NA OTOKU HVAR od 2. do 9.septembra
2017 v hotelu Hvar. Prijave sprejema vodja izleta Marija Špehonja, tel.:
031 405 303.
POHODNIŠKA SEKCIJA
NA HRASTNICO IN TOŠČ se bomo podali 1. aprila.
MAISTROV POHOD bo 8. aprila. Za pohod na Hrastnico in Maistrov
pohod je zbor ob 8.00 uri v Mostah pri trgovini Tuš.
SREČANJE PRI MLINČKIH - Meddruštveno srečanje pri Mlinčkih
bo 22. aprila. Skupaj bomo odšli ob 8.30 izpred cerkve v Suhadolah. Velja tudi za kolesarje Kolesarske sekcije.
STAHOVICA-SV PRIMOŽ - Zbor pohodnikov bo 29. aprila ob 8.00
v Mostah pri trgovini Tuš.
BALINARSKA SEKCIJA
VELIKONOČNI TURNIR dvojic za »mesnate nagrade«. Informacije
Drago Oblak 041 737 720.
PZDU GORENJSKE
PIKADO - Prvenstvo PZDU Gorenjske bo aprila v Komendi. Informacije Alfonz Hrovat 031 327 170.
FOLKLORNA SKUPINA DU - Območna revija folklornih skupinorganizator JSKD.
PRVOMAJSKI PRAZNIKI
VOLČJI POTOK - Prireditelj srečanja je Turistično društvo
Komenda.
PRSTOMET vsak torek ob 15.00 na parkirišču za občinsko stavbo oz.
Kulturnim domom. Informacije Filip Železnik 031 398 658.
ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA - Vsak ponedeljek in četrtek od
8.00 do 8.30 pri Lovskem domu na Križu; vsak dan od ponedeljka do petka pa na vaškem igrišču v Nasovčah (pod Liparjevim
kozolcem).
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
TRŽNICA - 1. in 15. aprila na Koželjevi domačiji na Gori.
BUTARICE - Izdelovanje Cvetnonedeljskih butaric 7. aprila na
Koželjevi domačiji na Gori
SODELOVANJE na Kmetijskem sejmu v Komendi na hipodromu od
7. do 9. aprila.
ČISTILNA AKCIJA na Dan zemlje 22. aprila od 8. do 12. ure. Povabljeni vsi, ki imamo radi naš kraj urejen in čist.
IZLET-EKSKURZIJA za člane in zainteresirane bo aprila. Informacije 051 688 705 in www.td-komenda.si
MRAVLJIŠČE - KOMENDA
ČIRE ČARE za najmlajše – Vsako soboto, od 10.00 do 12.00 so v
Mravljišču različne ustvarjalne delavnice za otroke od 4 do 10 let.
PRVOAPRILSKE ŠALE 1. aprila - Joga smeha z izdelovanjem posebnih smeškotov.
VESELE KOKOŠKE in ZAJČKI 8. aprila - V kuharski ustvarjalnici
bomo spekli prava ptičja gnezda in jih tudi pojedli. Izdelovali bomo
kokoško in zajčka za velikonočne pirhe.
Delavnica 15. aprila odpade.
ZOBNA MIŠKA 22. aprila – Ogledali si bomo risanko o zobni miški,
ugotavljali, kako in zakaj je potrebno skrbeti za zobe in okrasili kozarček za ščetko.
POČITNICE - 29. aprila delavnica odpade.
PETKOVE KUHARIJE za osnovnošolce – Vsak petek, od 18.00
do 20.00, otroci od 8 do 12 let ustvarjajo v kuharski delavnici v Mra-
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vljišču. Obvezne so predhodne prijave na mravljisce@gmail.com,
dodatne informacije 031/379 891.
LOKOSTRELSTVO – za otroke, mladino in odrasle, vsak četrtek od
17.00 do 18.30 v Športni dvorani Komenda
PREDAVANJE - Premagaj strah
predaval bo Andrej Pešec, univ. dipl. pol.13. aprila od 18:00 do 19:45 v
Mravljišču
Ko nas je strah ne moremo razmišljati, tisti, ki pa so ga v veliki meri
premagali, pa imajo dostop do izjemne inteligence, svobode in intuicije,
ki jim omogoča izjemne rezultate. Dobrodošli na predavanje »Premagaj
strah in osvobodi svoj potencial«, kjer bo Andrej Pešec, univ. dipl. pol.
govoril o tem, kako učinkovito in trajno premagati strah ter razviti neskončni potencial vsakega izmed nas.
Več informacij na naši spletni strani www.mravljisce.com
KNJIŽNICAFRANCETABALANTIČAKAMNIK
V sredo, 5. aprila, ob 19. uri v dvorani Knjižnice Franceta Balantiča
Kamnik
Potopisno predavanje: Amsterdam in okolica
Predavateljica: Pia Erman
V sredo, 19. aprila, ob 19. uri v Krajevni knjižnici Komenda (OŠ
Komenda) v sodelovanju z Ustanovo Petra Pavla Glavarja
Potopisno predavanje: Za medvedom po Kanadi
Predavatelj: Anže Štern
V torek, 11. aprila, ob 19. uri v dvorani Knjižnice Franceta Balantiča
Kamnik
Predavanje: Kako v svoje življenje vnesti pravo ljubezen - Dialogika,
jezik odgovornosti ali kako živeti po čudovitih knjigah Martina Kojca in
dr. Scotta Pecka
Predavateljica Bojana Fende Habula, ki že 25 let v sklopu holističnega centra Karnion podaja tovrstna znanja, vas vabi, da v letošnjem
letu premagate lenobo, stopite iz cone udobja in se podate na čudovito pot osebnostne rasti ter v svoje življenje vnesete več prave
ljubezni.
V sredo, 19. aprila, ob 19. uri v dvorani Knjižnice Franceta Balantiča
Kamnik
Pogovor Noaha Charneya z Marcelom Stefančičem, ml.
V četrtek, 13. aprila, ob 19. uri v Krajevni knjižnici Komenda
Predavanje Andreje Vukmir iz cikla Razvoj otroških in najstniških možganov
4. predavanje ima naslov: Najstniški možgani, druga velika sprememba
v razvoju
KAMNIŠKA ENAJSTA ŠOLA O ANTIKI v dvorani Knjižnice
Franceta Balantiča Kamnik
Cikel petih predavanj ddr. Verene Perko o antičnem svetu skozi zgodovino, arheologijo in pripovedovanje zgodb.
V petek, 14. aprila, ob 19. uri bo 4. predavanje z naslovom: Najnovejše novice na Gorenjskem: stari Rim je premagal mogočno Kleopatro.
V petek, 21. aprila, ob 19. uri bo 5. predavanje z naslovom: O antičnih
pisalih, knjigah, knjižnicah in branju, ko nas TV, telefon in internet še
niso obsedli.
Več o prireditvah Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik preberite na
www.kam.sik.si.

VABILO
USTVARJALNA DELAVNICA
»IZDELAJ SI CVETNONEDELJSKO
BUTARICO«

V PETEK, 7. APRILA,OB 17.00 URI KOŽELJEVA DOMAČIJA,
GORA PRI KOMENDI. PRISRČNO VABLJENI !
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
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Aplenca
Vrtni center Gašperlin - Letošnji trend

Enake barve različnih vrst rastlin
Sprehod po Vrtnem centru Gašperlin v Mostah (uradno Suhadolah) je v teh dneh že spomladansko zanimiv in zaznamovan
z vrvežem, predvsem nežnejšega dela obiskovalcev. In kaj se
pravzaprav dogaja?
Trenutno so še aktualne sadike sadnega drevja, vse bolj pa
tudi zelenjava za pokrite grede.
Paprika in paradižnik bosta prišla na vrsto po 15. maju, solata pa šele,
ko bodo noči imele10 stopinj; lahko pa v pokritih gredah že kar sedaj.
Rože na oknih in balkonih pridejo na vrsto po 6. maju, tiste ob steni pa
že prej.
V Vrtnem centru imajo vsega in še več - dovolj. Tudi gnojila za različne sadike. Bogata je izbira semen, loncev oziroma cvetličnih posod.
Direktor Lojze Gašperlin, znan, da ni kaj pretirano zgovoren, pove,
da se napoveduje nekaj novih barv in tudi nekaj novosti je najavljenih.

Izšla bo v začetku aprila revija
Cvetje za poletje.
Iz pripovedi pa izvemo za še eno
novost:
»Letošnji trend so enake barve
različnih vrst rastlin (modra se
pojavlja). In od 1. aprila bo 14
dni balkonsko cvetje v centru tudi letos z 10-odstotnim popustom.
Ja. Pa: Veselo in pisano velikonočno praznovanje.«
A. Ž.

GLASBENI PRAZNIK V KOMENDI 2017

ANSAMBEL ODZIV
ANSAMBEL STIL
SKUPINA KINGSTON
ANSAMBEL STIL
SKUPINA KINGSTON
ANSAMBEL STIL

Petek: 7. april 2017 od 20.00
PETKOVA PUMPA
ROKO BAŽIKA S SKUPINO
PETKOVA PUMPA
INES ERBUS S SKUPINO
PETKOVA PUMPA
ROKO BAŽIKA S SKUPINO
PETKOVA PUMPA
INES ERBUS S SKUPINO

20.00 – 21.45
21.45 – 22.45
22.45 – 23.10
23.10 – 00.00
00.00 – 00.15
00.15 – 01.00
01.00 – 01.15
01.15 – 02.00

Za najboljši petkov sejmski žur bodo poskrbeli Petkova pumpa z DJ
Johnny-em, Ines Erbus s skupino in Roko Bažika s skupino.
Sobota: 8. april 2017 od 10.00
Sobotni sejemski dan bo prvič gostil tekmovanje v metanju podkev
za
30veliki pokal!

20.30 – 21.30
21.30 – 22.30
22.30 – 23.30
23.30 – 00.15
00.15 – 01.00
01.00 – 02.00

Za najboljši sobotni sejmski žur bodo poskrbeli ansambel Odziv, skupina Kingston in ansambel Stil.
Nedelja: 9. aprila od 12.00
ANSAMBEL FOLK&ŠPAS
ANSAMBEL GALA KVINTET
PEKLENSKI MUZIKANTJE
TRIO UTRIP
ANSAMBEL RAZGLED

12.00 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30

3 – DNEVNI GLASBENI PROGRAM BO POVEZOVAL ALJAŽ
OBERKRAINER

April v Arboretumu Volčji Potok je mesec tulipanov. Pa tudi sicer se ta
mesec Park odene v najrazkošnejšo cvetlično podobo. Tudi letos vas bo
ob sprehodu skozi Park pozdravilo več kot dva milijona cvetov okrog
dve sto različnih vrst tulipanov. Tradicionalna razstava tulipanov in
cvetja se letos začne 15. aprila. 27. aprila pa bodo razstavi dodali še
Vrtnarski sejem. Poleg prepoznavnih poljan tulipanov pa zadnja leta
obiskovalce navdušuje tudi gozd tulipanov, kjer v prijetni senci dreves
lahko poiščete najljubšega.
Spomladanska razstava cvetja bo torej od 15. aprila do 7. maja.
Med 27. aprilom in 2. majem pa bosta razstavo cvetja, kot rečeno,
dopolnila Vrtnarski sejem in Sejem domače obrti. Vrtnarski sejem bo
letos na novi lokaciji in sicer med novim vstopnim objektom in Vrtnim
centrom Arboretum Volčji Potok.
Telefon: 01 831 23 45; Faks: 01 831 07 75; Splet: www.arboretum.si;
E-pošta: info@arboretum.si
Nagrade
1 nagrada – 2 sezonski karti za obisk parka v Arboretumu
2 nagrada – 1 družinska karta za obisk parka Arboretum
3 nagrada – 2 krat 1 karta za obisk parka v Arboretumu

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 13. aprila 2017. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov
in Nagradna križanka.
Nagrajenci Nagradne križanke Terme Snovik v Aplenci Glasilu občine
Komenda, številka 2/2017:
1. nagrada – 2 x celodnevno kopanje- SLAVKA LONČAR, Podboršt pri Komendi 17 a, 1218 Komenda
2. nagrada - 1 x celodnevno kopanje s savno - FRANJO VERHOVNIK, Zajčeva cesta 27, 1218 Komenda
3. nagrada – 1 x celodnevna karta s kosilom- MARIJA ROGELJ,
Suhadole 62 A, 1218 Komenda
4. nagrada – 2 x 2-urno kopanje - ELA LESKOVŠEK, Mlaka 6,
1218 Komenda
5. nagrada – 1 x posvet s fizioterapevtom - ALJAŽ OSREDKAR,
Nasovče 6 a, 1218 Komenda
Čestitamo. Nagrajenci lahko nagrade na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta uveljavljajo v Termah Snovik, Snovik 7, Laze v Tuhinju.Več informacij: www.terme-snovik.si , e-pošta: info@terme-snovik.
si, telefon: 08 08 123 ali GSM 051 313 966.

Možnost dobave več kot 1.000.000 rezervnih delov in opreme za vse vrste vozil.
Velika izbira motornih oil, zavor, ﬁltrov, svečk, amortizerjev, vzmeti, vseh vrst
jermen, vodnih črpalk, žarnic, brisalcev, tekočin, avtokozmetike ...

Aktualne akcije najdete na naši
Facebook ter spletni strani.
Nahajamo se v isti ulici kot osnovna šola Moste
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