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Aplenca
Juhu!
Počitnice v Mravljišču

Prvi teden počitniških delavnic v Mravljišču je za nami. 26 pridnih in
ustvarjalnih mravljic nas je vsak dan na polno uživalo v Mravljišču.
Animatorke Veronika, Eva, Tjaša, Anja in Teja smo s pestrim programom poskrbele, da se je vsak dan dogajalo kaj novega.
Ponedeljkovo dopoldne je bilo kot za nalašč za vodne igre, otroci, pa
so najbolje uživali, ko so nas lahko zalivali z vodo. Ko je vročina le bila
prehuda, smo se umaknili v hladne prostore, kjer smo se prepustili
ustvarjanju. Vsak dan so nastajale različne umetnine v obliki morskih
venčkov, okvirja za sliko, poletne torbe iz majice, mavrične ribice in pa
risbe polne domišljije.
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Za prazne želodčke smo vsak dan sproti pripravljali kosilo in tako
preizkušali različne kuharske kreacije in imeli pravi »Masterchef show«,
saj so se na jedilniku znašli zanimivi recepti kot je arabska zelenjava s
kuskusom, hrenovke na špagetih in omaka, mehiški zrezki in solata iz
testenin, tudi slavna Pizza ni manjkala.
Ko se nas je hotel lotiti dolgčas, smo ga pregnali z družabnimi igrami,
namiznim nogometom, s kvizi in s polno mero smeha.
Teden je minil kot bi švignil in komaj čakamo novega. Če bi želel del
počitnic preživeti v naši družbi, se lahko prijaviš še na dodaten termin,
ki bo od 7. do 11. avgusta 2017 na telefon 031 379 891 ali na mail:
mravljisce@gmail.com, le nekaj mest je še prostih.
Lep preostanek počitnic vam želimo iz Mravljišča.

Podjetniki, obrtniki in kmetovalci
Vabimo vas, da se na Jesenskem sejmu, ki bo od 6. do 8. oktobra 2017
predstavite v skupnem šotoru Občine Komenda. Prijave so mogoče do
10. 8. 2017.
E: kkkomenda@siol.net ali sejem.komenda@gmail.com
Telefon: 031 635 911

Več informacij o pogojih predstavitve lahko preberete v Aplenci, ki
je izšla prejšnji mesec, junija na 7. strani.
Še posebej pa vas obveščamo, da bo vse tri dneve med Jesenskim
sejmom v šotoru Občine Komenda na sejmu spremljevalni program,
kjer se bodo predstavila domača društva, klubi in posamezniki.
Vse zainteresirane vabimo, da se do 1. septembra 2017 prijavijo
na telefon: 041 911 142 (Martina Prezelj).
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Aplenca
Prostori
za šolarje in Mehurčke
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Šola sedaj
Spomnimo. V sredo, 4. januarja 2017, sta Stanislav Poglajen, župan občine Komenda in direktor SGP Graditelj Kamnik Janez Zorman s sodelavci
podpisala pogodbo za nadzidavo osnovne šole v Komendi za štiri učilnice,
ki bodo namenjene osnovnošolski dejavnosti, in treh kabinetov, namenjenih Vrtcu Mehurčki v Komendi. Pripravljalna dela so se potem začela 23.
januarja. V torek,11. julija, šest mesecev in en teden po podpisu pogodbe,
je bil tehnični prevzem zgrajenih prostorov nad šolo v Komendi.
Nadzor in teden dni po njem opravljen pregled zahtevanih popravkov
sta ovrgla morebitne pomisleke, da se v začetku septembra na začetku

Kaj še manjka ...
šolskega leta, ne bi mogla začeti tudi redna dejavnost v novih prostorih.
Tako bodo zgrajeni prostori omogočili sprostitev prostorov v Osnovni
šoli v Mostah za potrebe vrtca in s tem za krajše obdobje tudi rešili
problematiko predšolske vzgoje in nastanitev malčkov v vrtce.
Izgradnja, vemo, je ena največjih letošnjih investicij v občini Komenda
zgolj iz občinskega proračuna. Slovesno odprtje je predvideno septembra.
A. Žalar

Vsak teden sestanek odbora

Del notranjosti zgrajenega prostora

Tehnični prevzem

Šola - "do včeraj"

Darilo za popravilo tal v šoli Moste
Vse od velike poplave v občini pred leti, ko je voda zalila tudi osnovno
šolo v Mostah, se je vedelo, da bo tla v avli šole in stene potrebno popraviti. Poseg za obnovo ni bil ravno majhen, strošek tudi ne. Pa sta se
našla dva darovalca, ki sta letos omogočila popravilo med letošnjimi
šolskimi počitnicami.
Darovalca za popravilo poškodb in tal sta tokrat bila Tesarstvo Štebe
iz Žej in Konjeniški klub Komenda.
Občina in šola se obema iskreno zahvaljujeta.
A. Ž.

S pridobitvijo precej velikega parkiranega prostora pri osnovni šoli v
Mostah pa se je lepo razpletla še ena nepremičninska zgodba. Makadamska parkirna ploščad bo morda čez čas (srečno) dobila tudi asfaltno
prevleko.
- A. Ž.
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ŽUPANOVA BESEDA

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN
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Končanje del in denar za naprej
Sem izredno zadovoljen. - Določenega roka ne smemo podaljševati. Hvala dobrotnikom za podporo. - Ko bo znan denar, razpisi za izvajalca.
- Prva dela čez dve leti. - Potrebujemo objekt, ki ga žal še nimamo. Upam, da bo čas do povračila denarja mnogo krajši.
ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan! Po
prazničnih majskih in nekaterih tradicionalnih junijskih
prireditvah smo se po končanem šolskem letu že kar odločili za počitnice. Tja do septembra bo trajalo poletno
zatišje. Predaha pa ni na komunalno infrastrukturnem
oziroma gradbenem področju.
Čeprav se izvedba prostorskega projekta nad šolo v Komendi nadaljuje do napovedanega
odprtja na začetku šolskega
leta, je bil ta mesec že tehnični prevzem. Kako ste zadovoljni z oceno?
Z nadzidavo prostorov Osnovne šole v Komendi, z izvajalci in tudi nadzorniki sem izredno zadovoljen, kajti obseg del ni bil majhen in enostaven.
Celotna izvedba del se je odvijala sočasno s potekom učnih procesov v šolskih prostorih. Verjamem, da tako učiteljem in vodstvu šole kot učencem
kakšen dan ni bilo prijetno ob ropotanju v neposredni bližini, a izvajalec se
je resnično potrudil, da bi bilo motenj najmanj in je v pogodbenem roku
opravil vsa dela po podpisani pogodbi in dela po utemeljenih lastnih pripombah v času gradnje in priporočilih nadzornikov. Lahko rečem, da so
prostori pripravljeni na sprejem naše mladine. Uradna odprtje bo predvidoma konec septembra oziroma v začetku oktobra, da se prvi dnevi novega
šolskega leta nekako umirijo. Več pa v naslednji številki.
Kljub vročini, ko temperature prav v dneh pred izidom Aplence že
tretjič letos dosegajo čez 30 stopinj, se dela iz kohezijskega in infrastrukturnega programa nadaljujejo in skoraj končujejo. Ali je to na
Gori, Gmajnici, Mlaki, Podborštu tudi zaključek tako imenovanega
evropsko podprtega kanalizacijskega programa v komendski občini?
Smo prišli do zahtevanega in želenega cilja za letos?
Kljub resnično vročemu
poletju, dela na projektu
izgradnje kanalizacijskega
omrežja po kohezijskem
projektu
napredujejo
oziroma se v nekaterih
vaseh končujejo v skladu s
sprejetim terminskim planom. Res je, da se v vsaki
Grobi asfalt na Gori proti gozdu
vasi ob sami gradnji pojavijo manjše oziroma večje težave. Poizkušamo jih reševati kot je le mogoče. So pa
nekateri problemi, predvsem želje po dodatnih delih in investicijah, preveliki
za to obdobje. Rok za dokončanje vseh del na kanalizacijskem projektu se
hitro približuje in ne smemo, ne moremo si privoščiti, da bi ga podaljševali.
Z evropskimi sredstvi je bilo iz kohezijskega programa narejeno
precej več kot le kanalizacija. Poleg infrastrukture in prostorskega
projekta potekajo določena dela tudi v šoli v Mostah in ne nazadnje je
občinski proračun »podprl« tudi prenovo in nekatera dela na parkirišču
in ob njem pri cerkvi v Komendi.
Z evropskimi sredstvi iz kohezijskega programa bo delno soﬁnancirana
samo in zgolj izgradnja kanalizacijskega omrežja. Vsa druga dela ob sami
gradnji kanalizacije (obnove vodovodov in hidrantnega omrežja, izgradnja
pločnikov, sanacija cest, ….) se ﬁnancirajo izključno samo z našim denarjem
iz občinskega proračuna. Določena in prepotrebna dela v avli objekta Osnovne šole v Mostah bodo ﬁnancirali donatorji, ki jih je pridobil naš podžupan in
ne bodo bremenili proračuna. Vsem dobrotnikom se že vnaprej zahvaljujem
v imenu Občine Komenda. Manjši del sredstev smo namenili tudi za sanacijo manjših napak, ki so se pojavile na parkirišču pri Cerkvi v Komendi, ki ga
ob večjih prireditvah koristijo obiskovalci prireditev v občini.
Že v zadnji Aplenci junija ste omenili, da se bodo v naslednjem obdo-
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bju nadaljevala tovrstna dela tudi v drugih krajih v občini, vendar ne z
evropskim ampak z denarjem iz občinskega proračuna. Je že kaj več
znanega o tej projektni izvedbi?
Projektna in gradbena dokumentacija za kanalizacijske vode v naseljih, ki
po pravilih evropske kohezijske politike in pravil niso bila uvrščena v
pravkar izvajano gradnjo, je izdelana in pridobljena so ustrezna gradbena
dovoljenja. O sami gradbeni izvedbi še ni terminskih planov. Ko bo znana in
zagotovljen proračunski denar, bomo z javnimi razpisi dobili izvajalca del.
Najprej pa moramo končati in plačati »kohezijski« projekt.
Kaj pa cesta Želodnik–Vodice? So skupni pogovori z Vodicami in resornim ministrstvom vsaj nakazali, kdaj in kakšna bo rešitev na odseku
Moste - Vodice ob priključku na gorenjsko avtocesto?
S kolegom županom iz sosednje občine Vodice Francem Šuštarjem sva se
skupaj s predsednikom in pobudnika Civilne iniciative Vodic ter našim
svetnikom Romanom Grošljem udeležila sestanka pri Juretu Lebnu, državnem sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo. Zagotovil je, da bo projekt
izgradnje povezovalne ceste Želodnik–Vodice zagotovo uvrščen v naslednji
razvojni ciklus. Prva dela na odseku obvoznice Vodice do območja naše
Poslovne cone bi se pričela leta 2019 in nadaljevala do Mengša. Upam, in
močno si želim, da bo res tako. Do takrat pa naj bi država predvsem v Vodicah izvedla nekatere omilitvene ukrepe.
Morda lahko rečete tudi kaj o tako imenovanem »grozdu za stare
oziroma za starejše«. Ideja in vsebina vključujeta menda med kar nekaj
občinami v Sloveniji tudi občino Komenda. Ob skrbi za varstvo, za
vzgojo, za mlade, za vsakodnevno urejeno in dobro počutje občanov,
velja tudi, da imamo v občini toliko in toliko upokojencev, ki so vsak
dan starejši in …; saj se vsi skupaj (tudi) staramo.
Res je maja meseca osnovno idejo o možnosti izgradnje sodobnega doma za
najstarejše občanke in občane prišel predstavit tudi na našo občino gospod
Imperl. Ker takšnega objekta v občini žal še nimamo, potreba po njem pa je tu
velika, se nam je zdela prva ideja s tujim partnerjem zanimiva. Po dveh sestankih županov, smo si takšen dom v tujini v začetku junija tudi ogledali. Tako
objekt, organizacija dela v tem domu, oskrba, so nas vse dokaj prepričali. Konec junija pa je pristojno ministrstvo že objavilo javni razpis za podelitev
koncesij za opravljanje takšne dejavnosti in za omogočeno vsaj manjše soﬁnanciranje dejavnosti. Menim (in tudi še kdo), da je razpis glede pogojev in
možnosti dokaj nenaklonjen naši občini, projekt s tujim vlagateljem pa je prišel
nekoliko prezgodaj. Roki za oddajo vlog so namreč relativno kratki; z morebitnim tujim investitorjem pa je še vse tako rekoč nedorečeno. Veliko stvari je še
odprtih in nedorečenih. Čeprav je predstavnik morebitnega tujega investitorja
ob obisku njihovega doma zagotovil, da bo že v prvi polovici junija obiskal vse
zainteresirane občine, je (po meni znanih zadnjih podatkih) ta obisk predviden
šele v drugi polovici avgusta. V tem projektu, ki bo morda nekoč zagledal
luč, aktivno sodelujemo, a istočasno iščem tudi druge možnosti. O njih pa,
ko bo morda kaj več znanega in oprijemljivega. Ne želim dajati še nedorečenih in (v bližnjem ali srednjem obdobju) neuresničljivih informacij.
Kaj pa nas čaka v občini v jesenskih mesecih in tja proti koncu leta?
Kot sem že napovedal, nas poleg rednega dela, v jesenskem delu čaka
predvsem zaključevanje gradnje kanalizacije in predvsem borba za pridobivanje oziroma bolje rečeno za vračilo denarja od države in Evropske unije.
Upam, da bo tokrat čas do povračila denarja mnogo krajši, kajti za vložen in
plačan denar iz leta 2016 se borimo že pol leta. Do danes, ko pripravljam
odgovore in ta prispevek, kljub zagotovilom najvišjih državnih uradnikov in
ministric, denarja še vedno ni na našem računu.

--Vsem občankam in občanom želim prijetne poletne dneve, brez kakšnih neprijetnih vremenskih presenečenj. Od občank in občanov, ki so v neposredni
bližini gradbišč gradenj kanalizacijskega sistema, pa kljub včasih resnično
težkim razmeram glede hrupa, prahu, dostopa, … , pričakujem veliko potrpežljivosti in sodelovanja; tako z izvajalci kot tudi z nami, občinskimi uslužbenci. Vemo, da bo po dokončanju mnogo bolje in lepše, saj bomo odplake
odvajali v kvalitetno očiščenje. S tem pa bomo varovali našo lepo naravo.

Aplenca
POGOVOR

GRADNJE
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Priključevanje jeseni in prihodnje leto
Bernarda Pavlinič,višja svetovalka za gospodarske javne službe v občini
Komenda in vodja v Režijskem obratu občine Komenda o poteku del na
področju komunalne infrastrukture v poletnih mesecih v občini.
ANDREJ ŽALAR

Pospešena gradnja v poletnih
mesecih
Po koncu šolskega leta smo bili
do sedaj pretežno vajeni, da se s
poletjem začnejo tudi dopusti in predah. Letos je drugače. Dela se
kar nadaljujejo. Kaj se pravzaprav
dogaja po občini?
Po majskem uspešnem javnem
razpisu in izbiri izvajalca obnove
vodovoda na Gori, Gmajnici, Podborštu in Mlaki se je lahko nadaljevala izgradnja komunalne infrastruktuBernarda Pavlinič, višja svetovalka re, predvsem kanalizacije in
vodovoda. Prilagojen terminski plan
predvideva pospešeno gradnjo v vseh treh poletnih mesecih in v prvih dneh
septembra zaključek gradbenih del ter umik motečih cestnih zapor.
V avgustu je načrtovana tudi obnova odseka lokalne ceste Podboršt - Komendska Dobrava. Ocenili smo, da se bodo gradbena dela najlažje izvajala v počitniškem času in pričakujemo, da bo cestna zapora z novim šolskim letom že
umaknjena. Investicija bo predvidoma soﬁnancirana iz državnega proračuna.
Na Gori in Gmajnici se
dela končujejo
Kje so najpomembnejša gradbišča tako
imenovane komunalne
infrastrukture?
Na Gori in Gmajnici
se dela v mesecu juliju
počasi zaključujejo, čeprav nekateri odseki še
čakajo asfaltno prevleko.
V juliju je bilo eno samo Dela na Gori
gradbišče naselje Podboršt, v avgustu bo v
gradnji še večina gradbenih odsekov na Mlaki.
Gradbišče bo odprto
tudi na odseku ceste
Podboršt–Komendska
Dobrava, kjer je predvidena popolna zapora ceste
do 4. septembra 2017. Asfaltiranje na Gmajnici
Spremljajoča infrastruktura skoraj toliko kot kanalizacija
Čeprav običajno gre pri sedanjih delih za kanalizacijo, so z njo povezane tudi druge komunalne naprave. Razlika pa je v pokrivanju stroškov; eno so delno tako imenovana kohezijska (evropsko pokrita)
sredstva, drugo pa krije občina sama iz proračuna. Na terenu zato
(stroškovno) stvar najbrž ni ravno enostavna?
Kohezijska pogodba zajema le izgradnjo javnega kanalizacijskega
omrežja in vzpostavitev sorazmernega dela cestnega telesa v prvotno stanje.
Obnova vodovoda, ureditev meteornih kanalov, izgradnja pločnikov, preplastitev celotnih cestišč,
izvedba ukrepov za
umirjanje prometa in
podobno v celoti bremeni proračun Občine Komenda. Spremljajoča infrastruktura praktično ne
stane nič manj kot izgradnja kanalizacije. Kljub
podpisani pogodbi o soﬁnanciranju, se s črpaKanalizacija na Podborštu

njem kohezijskih sredstev zaradi novega informacijskega sistema na ministrstvu že ves čas zapleta. Dejstvo, da Občina že več kot pol leta čaka na
priliv sredstev, ki jih zalaga vse od leta 2016, pomembno vpliva na poslabšanje plačilne sposobnosti Občine Komenda.
Cestne zapore, prah, ropot… - in razumevanje
Vem in poznam iz delovnih izkušenj, da so najbolj zahtevna dela prav
tam, kjer se na terenu srečujemo z dogajanji; s konkretnimi težavami in
včasih tudi z mnenji, pripombami, željami, zahtevami, različnimi vztrajanji posameznikov … ; skratka z ljudmi, lastniki nepremičnin na terenu.
Kakšne so izkušnje, ugotovitve? Je oziroma je bilo do sedaj potrebnih veliko usklajevanj in sporazumnih reševanj?
Usklajevanja na terenu
so stalnica gradnje in so
deloma tudi posledica
nastalih sprememb zaradi časovnega zamika
podpisa kohezijske pogodbe in posledično
gradnje, saj so od pridoCesta proti Podborštu
bitve gradbenega dovoljenja in oddaje vloge za soﬁnanciranje z EU sredstvi minila že dobra štiri
leta. Nastale spremembe in zahteve po odmikih od projektov (novogradnje,
parcelacije, …) povzročajo izvajalcu precej težav in so tudi razlog za zamudo pri gradnji. Na tedenskih operativnih sestankih izvajalca, gradbenega
nadzora in občine kot investitorja, proučimo vse zahteve občanov in lastnikov zasebnih zemljišč. Izražene potrebe skušamo upoštevati v razumni meri
in znotraj sprejetih ﬁnančnih okvirov. Izvajalec se trudi, da ne bi pretirano
motil življenja občanov v času gradnje, kar je pogosto težko. Cestne zapore,
prah in celodneven ropot gradbene mehanizacije v tej poletni vročini zahteva veliko razumevanja ter strpnosti prizadetih prebivalcev.
Zahtevna sočasna gradnja
Kaj pa terminska dinamika; poteka v skladu s časovnimi cilji celotnega projekta? Na zadnji seji Občinskega sveta je bilo slišati kar nekaj
tudi o nadzoru?
Sočasna gradnja kanalizacije in vodovoda je na tem območju dokaj zahtevna in nabralo se je nekaj gradbenih dni zamude, ki jo bo izvajalec skušal
nadoknaditi v mesecu avgustu.
Gradbeni nadzor za izgradnjo kanalizacije je bil izbran na javnem razpisu.
Tudi za gradbeni nadzor spremljajoče infrastrukture smo izbrali nadzornega
inženirja, ki hkrati izvaja supernadzor nad izgradnjo kanalizacije. Predstavniki občine dnevno spremljamo gradnjo, sodelujemo na operativnih sestankih in se dogovarjamo z lastniki zasebnih zemljišč s ciljem kvalitetno in v
roku izvesti dela ter hkrati zadostiti strogim zahtevam kohezijske pogodbe,
ki ne dovoljuje bistvenih odstopanj od prvotnih projektov.
Jeseni tehnični prevzem infrastrukture
Bo v drugi polovici leta na tem področju še veliko dela?
Investicija v komunalno infrastrukturo nas bo seveda spremljala tudi v
drugi polovici letošnjega leta, čeprav naj bi bila sama gradnja na terenu v
jesenskem času zaključena. Potrebne bodo še
morebitne odprave napak in pomanjkljivosti
ter tehnični prevzem infrastrukture zaradi pridobitve uporabnih dovoljenj. Vse to je pogoj za
priključevanje objektov
na javno omrežje, ki bo
pospešeno potekalo v
letošnjem in prvi poloviNa Gori
ci prihodnjega leta.
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Aplenca

GOSPODARSTVO

USPEŠNA PODJETJA V
POSLOVNI CONI KOMENDA

OMF napoveduje nova delovna mesta
Poslovna cona dobiva svojo
končno podobo, saj je na razpolago le še nekaj prostih zemljišč, z optimizmom pa zremo
tudi v prihodnost, saj smo s
kranjskim zavodom za varstvo
narave uskladili vsa stališča
okrog okoljske problematike,
tako da obstaja velika možnost
da bomo v pozidljivi del vrnili
tudi večji del »žabjega rajona.«

Pred nekaj tedni je objekt uporabi predalo mizarsko podjetje Lipar, trenutno pa pospešeno gradijo tudi podjetja Steris, Plastika
Virant, Tim Pavlin, Anzelj Transport, Ceko In, Šterk, Avtoprevozništvo Nastran.
Ferdinand Mehle, prokurist in lastnik
Ugled in mednarodno poslovpodjetja
no odličnost coni zagotavlja z
znanjem podprto okolje, katerega nosilci so domača in uspešna tuja podjetja. Da dosežemo še večjo
vpletenost v lokalno okolje, smo se odločili, da v Aplenci predstavimo
še eno od njih.
Leta 2015 je podjetje OMF praznovalo svoj 35. rojstni dan. Davnega
leta 1980 so v takratni obrtni delavnici Ferdinanda Mehleta pričeli s
prvo proizvodnja avtomobilskih stikal za potrebe tedanjega trga. Do
danes se je obrtna delavnica razvila v priznano mednarodno podjetje, ki
z lastnim znanjem proizvaja razna elektro mehanska in druga stikala za
avtomobilsko industrijo, zadnja leta pa so svoj proizvodni program dopolnili še s proizvodi elektronike za vsestransko uporabo, predvsem v
elektrotehniki, igralniški industriji ter pri toplotni in hladilni tehniki.
Prokurist in lastnik podjetja Ferdinand Mehle, s katerim sem se pogovarjal, je povedal, da njihova proizvodna zahteva nenehno sledenje konkurenci in vlaganjem v razvoj tehnike, nenazadnje pa tudi zaposlovanje
novih, strokovnih kadrov, o čemer bomo spregovorili v nadaljevanju.
Zakaj ste se odločili za prihod v PC Komenda?
Seveda smo raziskali trg. In ko smo sešteli vse pluse in minuse, odločitev za prihod v Komendo ni bila težka. Vaša cona je blizu Ljubljane,
blizu prometnih poti, je komunalno in prostorsko urejena in ima vizijo,
kar dokazujejo tudi uspešna podjetja, ki v njej že poslujejo.
Je bil nakup zemlje in selitev poslovnega delovanja na obrobje
Ljubljane pravilna poslovna odločitev?
Nakup je bila pravilna poslovno odločitev, saj je na lokaciji Brnčičeva, kjer poslujemo danes, nemogoče povečati proizvodne kapacitete in
nadgraditi podjetje.
OMF je kljub bogati zgodovini mlado in strokovno podjetje. Kje
vidite njegovo mesto čez nekaj let?
Še vedno bomo težili k razvijanju novih proizvodov in ohranjanju
kvalitete le teh, trudimo pa se tudi upoštevati dobavne roke in biti konkurenčni s ceno. Ker je dodana vrednost na zaposlenega večja od povprečja v panogi in ker se povpraševanje po naših izdelkih še povečuje,
se med uspešnejšimi vidimo tudi v prihodnosti.
Koliko ljudi pa je trenutno zaposlenih v podjetju in kakšna je vizija
razvoja po selitvi v poslovno cono?
Zaradi prostorske omejenosti le dvajset, ki pa delajo v dveh izmenah,
da še uspemo realizirati vsa naročila. Se pa naročila, predvsem domačih
kupcev, povečujejo iz meseca v mesec, tako da že težko čakamo nov
poslovni objekt, v katerem bomo zaposlili tudi nove ljudi.
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Koliko prodate doma in koliko v tujini in kdo so vaši glavni kupci?
Za sedaj 90% prodamo doma, saj so naši izdelki vgrajeni v številne
končne izdelke, ki jih uporabljamo v svojih domovih, niso pa namenjeni
končnim kupcem. Naši zvesti kupci so uspešna podjetja, kot so Domel,
Interblock, Seltron in drugi. V tujini pa največ poslujemo z avstrijskimi
podjetji, še posebno pozornost posvečamo novosti, ki jo bodo proizvajalci vgrajevali v androidne telefone.
Kako je gospodarska kriza vplivala na vaše poslovanje?
Bili smo pripravljeni na krizo, ki se nas ni preveč dotaknila, saj smo
bili vezani v glavnem na kupce s stalnimi naročili in dobro plačilno disciplino. Moram pa priznati, da v tistih letih nismo dodatno zaposlovali
in vse skupaj je podjetje ohranilo stabilno.
Kje vi vidite prednosti in kje slabosti poslovne cone?
Prednost je zagotovo bogato poslovno okolje, v katerem želimo spoznati
nove poslovne partnerje. Zelo všeč nam je tudi celotna urejenost cone, popolna komunalna oskrba in dejstvo, da smo posel z vami sklenili korektno,
brez nekih skritih dejstev, ki včasih, po podpisu pogodbe, doletijo kupca.
Največja slabost pa je prometna ureditev, ki se bo s prihodom novih podjetij
še poslabševala, če obvozna cesta mimo Vodic, ne bo kmalu zgrajena.
Obljube pristojnih državnih organov napovedujejo cestno ureditev
v prihodnjih šestih letih, se pa skupaj s civilno iniciativo in župani
trudimo, da bi bilo to še prej, saj tako množičen tovorni promet v
naselje, kot so Vodice, res ne sodi. Bi kljub tej oviri našo poslovno
cono priporočili drugim kupcem?
Absolutno da in ni nam žal, da smo sprejeli odločitev za selitev iz
Ljubljane v Komendo.
Kaj moramo še storiti, da bomo v Slovenijo privabili nove tuje investitorje in odprli nova delovna mesta, ki lahko Slovenijo na gospodarskem zemljevidu Evrope naredijo še bolj konkurenčno? Menim,
da bi država tukaj morala igrati večjo vlogo.
Glede slednjega se z vami popolnoma strinjam, saj imam občutek, da
se v Sloveniji povečujejo zgolj delovna mesta v trgovinski panogi, medtem ko gospodarstvo dušijo zapleteni birokratski postopki v delovni zakonodaji, pa tudi pri pridobivanju gradbenih dovoljenj nam že leta obljubljajo skrajšane postopke in bolj prijazno upravo, pa se ne zgodi kaj dosti.
Zagotovo se bo tudi vaše podjetje vključevalo v domače poslovno
okolje. Boste zaposlovali tudi iz kamniške in komendske občine?
Zagotovo bomo zaposlovali iz lokalnega okolja, o čemer smo se že
pogovarjali tudi s komendskim županom, gospodom Poglajnom, ki je
našo idejo z veseljem podprl, razpis o prostih delovnih mestih pa bomo
objavili tudi v lokalnem glasilu.
Kakšen kader pa boste iskali in ali se bo v vašem podjetju tudi možno priučiti delavcem, ki niso prav specializirani?
Naša proizvodnja je speciﬁčna, delo se v glavnem opravlja na računalniško vodenih strojev, zelo dobrodošli pa so tudi mladi delavci z ročnimi
spretnostmi in veseljem do dela. Vsakega novega delavca bomo seveda
morali v nekaj mesecih izučiti, kar nam zelo dobro uspeva, saj smo tudi
delavca s šiviljskimi spretnostmi že naredili za specialista za spajkanje.
Pogovarjal se je Matic Romšak

Skica objekta, ki ga bodo postavili
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Razstava likovnih del Helene Rems

»Vsak otrok je lahko umetnik. Težava je, kako ostati umetnik, ko odrastemo.«
Pablo Picasso (Wikiquote, 2009, internetni vir)
Željo po likovnem ustvarjanju sem od nekdaj nosila
globoko v sebi in v nekih
obdobjih svojega življenja
sem »uspela« kaj narisati
ali naslikati. Nekako pred
enajstimi leti so se želje in
vsa neopisljiva čustva do
te lepe umetnosti prelevila
v hobi in zgodba se je pričela odvijati.
Leta 2006 sem se včlanila v likovno društvo
Mengeš, kjer sem spoznala zanimive ljudi. Pobližje sem se spoznala z
različnimi slikarskimi tehnikami: risba, lavirana risba, pastel, graﬁka,
akril, olje. Sodelovala sem na številnih extemporih, dobrodelnih prireditvah in skupinskih tematskih razstavah v sklopu Zveze likovnih društev Slovenije, kjer sem prejela številne zahvale in priznanja za določena izbrana dela. Leta 2012 sem imela samostojno razstavo v Mengšu.
Danes menim, da je bilo vse zgoraj opisano, meni osebno, nedvomno
in absolutno, odskočna deska na moji slikarski poti. V nenehnem razmišljanju, zagonu, trudu in z močno voljo sem se leta 2013 vpisala na Šolo
za risanje in slikanje v Ljubljani (Arthouse – College of Visual Arts).
Januarja 2017 sem zelo uspešno zagovarjala svoje diplomsko delo pod
naslovom: PABLO PICASSO in podnaslovom: Analitični kubizem –
ženski portret; na kar sem izjemno ponosna. Izpolnile so se mi najlepše
sanje. Zelo, zelo, obrabljen stavek bom zdaj zapisala, a vendar: »Če si

človek nečesa močno želi, se mu sanje zagotovo uresničijo!«. Naj omenim še dejstvo, da so moja likovno –
umetniška dela trenutno naslikana na
podlagi likovno teoretičnega znanja
in se bistveno razlikujejo od mojih
»starih« del. Na Šoli za risanje in slikanje sem namreč v danem trenutku
doživela preboj in našla svoj (zopet,
jaz pravim) trenutni likovni izraz
oziroma svoj slog, ki se spogleduje s
kubizmom in je teoretično ter slikarsko še vedno aktualen. »Le kdo se
ukvarja s tem?«. Jaz se že in to mi je pomembno.
Razstavljena dela v knjižnici Komenda, kjer se prepletajo različne
likovne tehnike, so v bistvu le izraz nekega obdobja, v katerem sem se
nahajala v danem trenutku svojega življenja. So le delček v mozaiku
nenehnega iskanja in odgovorov likovnega sveta v mojih očeh. Potencialnemu gledalcu želim, da najde v mojih slikah vsaj kanček sebe; vsekakor pa mu prepuščam njegovo videnje, védenje in presojo. Na tem
mestu bi se zahvalila vsem vidnim in nevidnim silam in energijam, ki so
mi pomagali(e) in
me spodbujali(e) na
moji poti. Hvaležna
do neba.
Občanka Komende
Helena Rems
Razstava bo na
ogled do konca
poletja 2017.
Vabljeni!

Predbralna značka Veronikin zaklad
194 predšolskih otrok iz Komende je uspešno opravilo Predbralno značko Veronikin zaklad.
V začetku maja smo v Kulturnem domu v Komendi sklenili
9. sezono predbralne značke
Veronikin zaklad. Predbralno
značko Veronikin zaklad organizira Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik v sodelovanju z
vrtci. Sodelovali so otroci, stari
od 3 do 6 let in so člani Knjižnice
Franceta Balantiča Kamnik, saj si
otroci do 18. leta starosti vse
knjižnično gradivo lahko izposojajo brezplačno. Otroci (skupine) so skupaj z vzgojiteljicami obiskovali
knjižnico, kjer so si izposodili gradivo in se dogovorili za organizirano
druženje ob knjigah – Vrtec na obisku v knjižnici.
Otroci so morali za osvojitev priznanja skupaj s starši opraviti 4 naloge: prebrati eno pravljico (ljudsko, klasično ali sodobno pravljico), se
naučiti eno pesmico, pregledati in predstaviti eno poučno knjigo in
skupaj s starši vsaj enkrat obiskati knjižnico in si izposoditi knjige. Ob
družinskem obisku knjižnice so otroci prejeli motivacijski list, ki so ga
oddali v vrtcu vzgojiteljicam in vzgojiteljem. Otroci so s pomočjo odraslih prebrali slikopis pravljice Veronika z Malega gradu in potem narisali glavno junakinjo Veroniko. Tri najboljše risbe smo nagradili, prav
vse pa smo razstavili na ponojih v Krajevni knjižnici Komenda. Staršem
smo ponudili zloženko Družina bere skupaj Veronikin zaklad, kjer so
lahko našli informacije o predbralni znački, priporočila kako brati
otrokom v določeni starosti, kakšno gradivo izbrati in nekaj uporabnih
nasvetov kako pomagati pripraviti otroka na govorni nastop v vrtcu.
V predbralni znački je v tej sezoni sodelovalo 796 otrok, od tega kar

194 iz občine Komenda in sicer iz Vrtca Mehurčki (skupine Pikapolonice, Čebelice, Miške, Sovice, Račke, Polhi, Mucki in Žabice) ter
otroci iz Zasebnega vrtca Zvezdnato nebo. Na zaključni prireditvi so
otroci prejeli priznanja in knjižne kazalke v obliki kamniške Veronike,
ki jih je oblikoval Ivan Mitrevski. Ogledali so si predstavo Ribiči.
Male bralce je obiskala čisto prava Veronika.
Mentorjem in vodstvom sodelujočih vrtcev se zahvaljujemo za sodelovanje in spodbujanje otrok in družin k branju. Za pomoč pri izvedbi
zaključka predbralne značke Veronikin zaklad se zahvaljujemo dijakom
3. letnika Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra iz Kamnika,
smer predšolska vzgoja, ki so igrali in peli v igrici na zaključni prireditvi. Prav tako se zahvaljujemo Zavodu za turizem in šport Kamnik,
ki je za to priložnost posodil kostum kamniške Veronike. Občini Komenda se zahvaljujemo, da je omogočila brezplačno uporabo dvorane.
Čestitamo vsem otrokom in jih vabimo v svet branja tudi v času počitnic!
Knjižnica KFBK
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Od pastirja do zlatomašnika
Zlata maša našega rojaka ljubljanskega stolnega prošta Jožefa Lapa

Slavnostni govornik je bil ljubljanski nadškof metropolit mons. Stanislav Zore.
Najbolj plodovit slovenski pisatelj mag. Ivan Sivec, Mengšan, a tudi naš
rojak iz Most pri Komendi, je svojo knjigo o proštu ljubljanskega stolnega kapitlja prelatu Jožefu Lapu naslovil: Od pastirja do zlatomašnika. V tem naslovu je lepo zaobjel 50 let zveste in nadvse požrtvovalne
službe našega rojaka Jožefa Lapa iz Nasovč pri Komendi Bogu in zaupanim mu ljudem. Tisto, kar je pri duhovniku najpomembneje. Lahko
pa bi knjigi dal tudi drugačen naslov, recimo: Od pastirja do ljubljanskega stolnega prošta. Če bi tako naredil, bi opozoril (spomnil) na to,
kaj vse je v svoji »cerkveni karieri« dosegel prošt Jožef Lap. Veliko.
Celo izjemno veliko, ne pa tistega, kar so številni, posebej Novomeščani, pričakovali: da bo leta 2006, ko je papež Benedikt XVI. 7. aprila tega
leta ustanovil škoﬁjo v Novem mestu, postal njen prvi ordinarij. Namesto tega je bil, čeprav je Novemu mestu in Novomeščanom v potu lastnega obraza in vseh svojih telesnih in duhovnih (duhovniških) moči
služil kar 38 let, prestavljen v Ljubljano, kjer je postal prošt stolnega
kapitlja in ekonom v Bogoslovnem semenišču, 4. avgusta 2007 pa je bil
umeščen še za stolnega župnika, kar je bil do leta 2015. Latinski pregovor Promoveatur ut amoveatur! (Povišajo ga, da ga odstranijo!), v Sivčevi knjigi omenjen na strani 94, poznavalcem cerkvenih razmer in delovanja lahko marsikaj pomeni in razbistri, vendar kdo bi pomislil nanj
v nedeljo, 9. julija, ob 16. uri, ko je naš dragi rojak Jožef Lap v stolnici
sv. Nikolaja v Ljubljani, v kateri je v letih delovanja v Ljubljani pustil
znatne sledi, pa tudi okrog nje, posebej še na vrtu svoje hiše na CirilMetodovem trgu v Ljubljani št. 7, obhajal 50 let mašništva. Prav na dan,
ko je pred 50 leti v komendski župnijski cerkvi sv. Petra 9. julija 1967
daroval svojo prvo mašno daritev, je bila vsa župnija, posebej pa vaščani njegovih rodnih Nasovč, na nogah, nobeden ni hotel zamuditi tega
izjemnega dogodka, ga je v svojem nagovoru omenil tudi slavnostni
govornik ljubljanski nadškof metropolit mons. Stanislav Zore.
Tako lahko rečemo tudi za ljubljansko stolno župnijo in župnije, na
katerih je deloval slavljenec. V slavnostnem sprevodu v ljubljansko
stolnico so se med kar 55 narodnimi nošami zvrstile številne narodne

V dolgem sprevodu v ljubljansko stolnico sv. Nikolaja
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Darilo zlatomašniku Lapu Občine Komenda
noše iz Komende in kamniškega konca, med 25 duhovniki je bil tudi
srebrnomašnik mag. Pavel Pibernik, naš rojak iz Suhadol pri Komendi
(župnik v Mekinjah). V sprevodu sta stopala tudi komendski župan
Stanislav Poglajen s soprogo Mihaelo in podžupan Igor Štebe, ki sta
jubilantu Lapu po slovesnosti v stolnici podarila kot dar občine lepo
sliko ljudskega slikarja Karla Briclja iz Komende, na kateri je upodobil
historično središče Komende z župnijsko cerkvijo sv. Petra.
Prvo berilo je, v gorenjski narodni naši, prebrala Jožica Globočnik s
Podboršta, drugo pa malteški vitez Jožef Ciraj z Gmajnice.
Ob koncu maše sta zlatomašniku Lapu čestitali tudi sošolki iz osnovne šole Polona Pibernik in Nežka Smolnikar.
Prošt Lap je v svoji zahvali v stolnici posebej omenil našega župana
Stanislava Poglajna in njegovo soprogo Mihaelo.
Zahvalil se je tudi članom Društva Stari traktor Moste, ki so se na
čelu z nekdanjim predsednikom Alojzem Gašperlinom pripeljali na
slovesnost s kar 17 traktorji; prelat Lap jih je blagoslovil pred slovesno
mašo.
Posebnega pozdrava so bili deležni številni proštovi sorodniki iz Nasovč in od drugod, hvaležnosti pa tudi znamenita Mengeška godba, ki je
igrala v sprevodu v stolnico, med mašo in po njej pri pogostitvi za vse
na proštovem vrtu; vrhunec glasbenega slavja pa je bilo petje akademskega pevskega zbora Anton Foerster in ljubljanskega stolnega pevskega
zbora pod taktirko Damjane Božič Močnik.
Naš ljudski umetnik Albin Škrjanec iz Most pri Komendi se je tokrat

Zlatomašnik Jožef Lap s komendskimi in drugimi narodnimi nošami
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Skupaj za ureditev
Za nami je ta trenutek konec julija še en vročinski val. Kronisti, ki beležijo, in vremenarji, ki (od kar) merijo poletno vročino, so že povedali,
da je bila prva polovica letošnjega leta druga najbolj vroča v zadnjih 130
letih. Mi pa vemo, da imamo še poldrugi mesec do konca letošnjega
poletja, a smo imeli že tri vročinske valove s temperaturami prek 30
stopinj.

Pogostitev na vrtu prošta Lapa je s svojim igranjem polepšala Mengeška godba.
izkazal z izrezljano upodobitvijo prvaka apostolov, proti koncu pogostitve pa je raztegnil tudi meh svoje harmonike in zapel s svojim sonornim
glasom.
Številne obiskovalce enkratnega bogoslužnega, predvsem pa slavilnega dogodka v smislu jubilantovega novomašnega, srebrnomašnega in
zlatomašnega gesla Poveličujte z menoj Gospoda je močno nagovorila
njegova pozdravna, nato pa tudi zahvalna beseda ter povabilo nadškofa
Zoreta k molitvi za nove duhovne poklice.
Izjave:
Zlatomašnik stolni prošt Jožef Lap: Danes so se tukaj zbrali verni
ljudje z vseh koncev Slovenije. To je katolištvo! To sem tudi hotel, to
me veseli! To ni bila formalnost, vse je imelo svojo pravo vsebino. Povrh
vsega smo imeli še izredno srečo z vremenom.
Komendski župan Stanislav Poglajen: Prošt Lap je v 50 letih duhovništva zelo veliko naredil za Novomeščane in ljudi na drugih župnijah, kjer je deloval. Vseskozi in povsod si je prizadeval za dobro slovenskega naroda in vernih ljudi. Komendčani smo mu posebej hvaležni, da
ni pozabljal na domači kraj, se je rad vračal v Komendo.
Štefan Dornik, Nasovče: Zlato mašo našega vaščana prošta Jožefa
Lapa, Babčovega Jožeta iz Nasovč, sem doživljal kot izredno slovesen,
prav veličasten dogodek. Vse od razpoloženja do govorov, petja, proštovih besed je bilo enkratno. Nasovški možje pa smo se ob tem tudi
spominjali časov, ko smo proštu Lapu z ramo ob rami pomagali obnavljati novomeško proštijo. Takrat so se med nami tkale trajne prijateljske vezi.
Jožef Pavlič, slike Jožef in Marta Ciraj

Tudi 1. julija, ko je fotoaparat zabeležil te posnetke urejanja
in asfaltiranja prostora in parkirišča pri cerkvi v Komendi, je

bilo vročinsko toplo;
deloma tudi zaradi
vročega asfalta. Lepo
in prijetno pa se je tudi
slišalo, ko je župnik
Zdravko Žagar takrat
po pozdravu: BOGDAJ,
povedal, da sta k pokritju stroška prenove
parkirišča in prostorov
ob cerkvi pristopila s
tretjinskima deležema
tudi Občina in Konjeniški klub Komenda.
Hvala. Naj velja v imenu vseh.
A. Ž.

Srebrna maša
K zlati maši prošta Lapa so se s svojimi traktorji pripeljali tudi člani
Društva Stari traktor Moste.

Petindvajset let svetega pastirskega dela je obeležil tudi 50-letni Pavel
Pibernik iz Suhadol, sošolec Igorja Štebeta, podžupana občine Komenda. Srebrno mašo je imel Pavle Pibernik v Mekinjah pri Kamniku.
- AŽ
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Za pavšalno obdavčitev

Pomladi leta 2014 smo v NSi, skupaj s
SLS, v parlamentarno proceduro vložili
dva zakona, ki sta omogočila pavšalno
obdavčitev, kot jo poznamo danes. Bil je
to zanimiv čas. Leto dni po padcu druge
Janševe vlade in čas razpadanja vlade
Alenke Bratušek. Koalicijski okopi takrat niso bili tako močni, zato je bil 20.
junija 2014 opozicijski zakon, sprejet.
Uveljavljen je bil zelo enostaven in
učinkovit sistem pavšalne obdavčitve.
Vzpostavili smo učinkovito debiroMatej Tonin, poslanec
kratizacijo in poenostavitev računovodskih opravil. 80 % podjetnikovih
prihodkov je država priznala kot strošek. Preostanek pa obdavčila z 20%
davčno stopnjo. Državi torej plačate 4% tistega, kar pridelate. Nič več in
nič manj. Vsekakor pravično! Država je dobila svoje, pavšalisti pa so
dobili pregleden in enostaven sistem. Sedanji sistem je med podjetniki
dobro sprejet, ne nazadnje to dokazuje tudi 13.000 novih podjetnikov, ki

IZ POSLANSKE PISARNE

so se vključili v sistem pavšalnih obdavčitev od leta 2014 dalje. Prav
zato je nerazumljivo, da Cerarjeva vlada sedaj želi spremeniti nekaj, kar
deluje. Razlog naj bi bili posamezniki, ki zlorabljajo sistem. Zoper njih
bi lahko uporabili inšpekcijo. Žal Cerarjeva vlada namesto kršiteljev,
kaznuje več kot 30.000 podjetnikov, ki so vključeni v sistem pavšalne
obdavčitve. Spremembe, ki jih predlagajo na Ministrstvu za ﬁnance,
bodo močno zakomplicirale sistem pavšalne obdavčitve. Še posebej so
vladne spremembe pogubne za popoldanske S.P. –je, ki bodo množično
izstopali iz sistema pavšalne obdavčitve, saj se jim enostavno ne bo več
splačalo vztrajati v sistemu. Vse to pa žal pomeni več dela na črno.
Namesto sedanjega jasnega in enostavnega sistema, vlada namerava oblikovati zbirokratiziran sistem, kjer do zadnjega ne boš vedel, koliko davka boš moral plačati. Temu bom v parlamentu najostreje nasprotoval. Želim si davčnih reform, po katerih bodo ljudje
plačevali manj in ne več davka. Odgovorno trdim, da se z nižjimi
davki lahko bolj polni državno blagajno. Nižji davki pomenijo manj
izogibanja plačevanju davkov in več trošenja. Vse to pa pomeni več
delovnih mest.
MATEJ TONIN, poslanec

Bomo skupaj prispevali k rešitvam problemov?

Septembra bo referendum o zakonu, ki določa vsebinsko in stroškovno precej nejasno
investicijo železniške proge Divača – Koper.
V stranki DeSUS smo ves čas od pristojnega
ministrstva zahtevali transparentnost in stroškovno varčnost projekta, ustrezen nadzor
nad investicijo in dialog s civilno družbo.
Pristojno ministrstvo za naše zahteve ni
imelo veliko posluha. Upam, da se bodo
ljudje referenduma udeležili in izrazili
svoje mnenje o projektu.
Julijana Bizjak Mlakar,
Po referendumu nas čakajo predsedniške
poslanka
volitve. Očitno po predsedniški funkciji
hlepi veliko do sebe povsem nekritičnih kandidatov. Gre namreč za
odgovorno funkcijo, ki zahteva široko izobrazbo, poznavanje zunanje
politike, posluh za interese Slovenije in za ljudi ter tudi virtuoznost na
političnem parketu.
Na Kongresnem trgu v Ljubljani je bil julija slovesno odkrit osrednji
državni spomenik vsem žrtvam vojn - žrtvam prve svetovne vojne,
borcem za severno mejo in koroškim borcem, borkam in borcem uporniškega TIGR-a, padlim borkam in borcem narodnoosvobodilnega boja,
žrtvam revolucionarnega in protirevolucionarnega nasilja, žrtvam zunajsodnih usmrtitev in krivičnih obsodb ter žrtvam vojne za obrambo
samostojnosti Republike Slovenije v letu 1991.
Namen spomenika ni zgodovinski revizionizem ali vnovično razdvajanje Slovencev. Spomenik bi moral Slovence združevati in jih nagovarjati k sožitju, razumevanju, odpuščanju, sodelovanju, pomiritvi
in k spravi. Večina Slovencev, ne le tistih, ki so izkusili strahote vojne,
si vojne ne želi in še manj bratomornih spopadov.
Živimo v negotovem svetu, v katerem loči narode le tanka črta od
mirnega sožitja ali od vojne, trpljenja, nevarnosti terorizma in statusa
begunca. Kakšna bo prihodnost narodov je odvisno od tega, ali bodo
odgovorni politiki podlegli skrajnim ideologijam, sovraštvu in sodelovali pri netenju sporov ali pa se bodo odločili za civiliziran način reševanja morebitnih konﬂiktnih situacij.
29. junija 2017 je arbitražno sodišče v Haagu razglasilo končno razsodbo v arbitraži o meji med Slovenijo in Hrvaško. Nobena stran z arbitražno razsodbo ni bila v celoti zadovoljna. Težko je sprejeti dejstvo,
da se po uveljavitvi razsodbe kak državljan zbudi v drugi državi. Kljub
temu pa je arbitražna razsodba najboljše, do česar se je dalo priti v zadnjih
petindvajsetih letih. Slovenija je dobila tudi območje stika z odprtim
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morjem, čeprav na drugačen način, kot smo si to predstavljali. Tisti, ki se
sklicujejo na sporazum Drnovšek – Račan običajno pozabijo povedati,
da Hrvaška tega sporazuma ni želela nikoli ratiﬁcirati.
Vprašanje pa je, ali bo Sloveniji v šestih mesecih uspelo uveljaviti
arbitražno razsodbo, saj Hrvaška arbitraže ne želi priznati. Hrvaška
govori o »odprtem mejnem sporu s Slovenijo«, o katerem naj bi se obe
državi morali še pogajati, naš predsednik vlade pa doslej sprenevedanja
hrvaških politikov ni zmogel odločno zavrniti.
Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka

Ni treba biti
velik matematik
Mandatna doba se preveša v zadnjo četrtino. V tem obdobju se je dokaj
hitro nadgradila šola, kmalu pa bo dokončan tudi projekt kanalizacije z
evropskim denarjem. Ob tem pa je bilo veliko narejenega tudi z denarjem
iz občinskega proračuna. To sta dva največja projekta v tem mandatu.
Upamo, da se bodo uredili tudi problemi s Poslovno cono Komenda.
Na sejah Občinskega sveta Komenda se že zaznava kanček predvolilnega boja, saj marsikdo že pove, kaj dobrega je uredil in naredil.
Zanimivo je mnenje občanov, in še koga, da so mladi starši prikrajšani za del enkratnega denarnega prispevka za novorojence, kar je sicer
res (znižal se je za 100€), vendar pa nihče ne omenja podražitve vrtca za
najmlajše za 13,5%. Ni treba biti velik matematik, da hitro ugotoviš,
kako nekateri starši že po treh mesecih plačajo več za vrtec, kot je razlika denarnega prispevka. Na februarski seji je bila z 9 glasovi izglasovana podražitev vrtca. V oči bode, da je bilo že januarja s strani vrtca
znano, da v nasprotnem primeru ne bi posloval dobro.
Vemo tudi, da velikokrat, ko pa pride do splošnega problema ali dileme, se potem hitro slišijo mnenja, da se dela brez dolgoročne strategije.
Potem pa se v takšnih primerih najraje išče krivce namesto rešitev.
V Listi TRN smo se zavzemali in podprli vse projekte, ki so bili
»zdravi«. Treba je potrditi še proračun za leto 2018 v drugem branju in
proračun za 2019 v prvem branju. Bo pa seveda še veliko drugih (modrih) odločitev in bo zato moral predvolilni boj še malo počakati. Ob
tem pa najbrž velja, da bi morali večkrat prebrati napis na spomeniku
pred cerkvijo v naši Komendi: Molimo za zdravo pamet...
Vsem občanom želimo lepo, sončno in prijetno dopustovanje.
Lista TRN

Aplenca

POLITIKA, DOGAJANJA

Uspeh
''Noro, noro. Sploh se ne zavedam, kaj mi je
uspelo.«
Vznesene besede Rogliča ob dosežku, ki ga
Slovenija v svoji zgodovini še ni imela. Bolj ponosni in veseli bi ne
mogli biti, prav tako ob vseh odličnih rezultatih mladih športnikov in
športnic. So še druga področja, kjer so mladi nadvse uspešni in prav vsi
ti so naše upanje.
Kovači naše usode pa svoj »kroj« dnevno spreminjajo, kot njim samim najbolj ustreza. Da je tako, govori ravnanje ministra Klemenčiča,
ko je še lani predlagal ustanovitev specializiranega sodišča za pregon
bančnega kriminala, danes pa …. V NSi srčno upamo, da se bo minister
Klemenčič spomnil svojih besed in vneme po pregonu korupcije ter
bančnega kriminala iz časa svojega predsedovanja KPK. Veliko je perečih področij, lahko bi naštevali, a zato bi ne bilo nič drugače. Nujno pa
je ozavestiti, da v času volitev ta dejstva vendarle lahko spremenimo.
Zatorej, vsi smo odgovorni.
V naši bližini pod lepimi planinami v Kamniški Bistrici opravljajo
delo arheologi in antropologi. Žal lepota pokrajine ne zmanjša teže dejanj povojnega revolucionarnega nasilja, le spoštljiv in pieteten odnos
do umrlih, mogoče malo olajša bolečino prizadetim. Prizadete in hkrati
ogorčene so tudi od takratnega sistema zavedene generacije. Res žalostno za naš narod in našo samostojno deželo, kamor bi morali posejati
seme, ki bi obrodilo »stoteren sad« v veselje in zadovoljstvo vseh Slovencev. Zdaj pa pretreseni spremljamo žetev sejalcev bolečine. Potreben
je bil čas, da smo dojeli, da se je vse to resnično dogajalo.
Doma v naši občini si ne želimo dvojnih meril, a so. Kaj le neki bi to
bilo? Grbine. Ja grbine. Tam kjer niti zaprosili niso zanje, so, tam kjer se
je vaška skupnost močno prizadevala, jih pa ni. Razumi, kdor more. Gre
pa za naše najmlajše, predvsem za njihovo varnost. Vsem udeležencem
na cesti srečno z grbinami ali brez.
OO NSi Krščanski demokrati
Danica Zmrzlikar

Pevci in mednarodni
festival

V Trzinu so na proslavitev dneva državnosti povabili tudi Mešani pevski
zbor DU Komenda, kot najboljši upokojenski pevski zbor na Gorenjskem. 28. junija so nastopili s tremi domoljubnimi pesmimi, med gosti
na slovesnosti pa je bil tudi komendski župan Stanislav Poglajen.
Slovesnost pa so združili s 16. mednarodnim folklornim festivalom, na
katerem je nastopila tudi
bobnarska folklorna skupina
iz afriškega Burundija. Prikazali so takšno pozitivno
energijo, da je zastajal dih.
Ob predstavitvi irskega
plesa pa so nastopili še folklorna skupina OŠ Trzin,
skupina Veteran iz Trzina
ter članska skupina Trzinka
Katja Tabernik
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LAS ZA MESTO IN VAS

Dvanajst projektov
vrednih pol milijona
Na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in
Vodice je LAS Za mesto in vas za soﬁnanciranje izbral 12 projektov v
skupni vrednosti 520.000 EUR.
Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto in vas, ki v partnerstvo
združuje javne in zasebne organizacije ter posameznike na območju
šestih občin Osrednjeslovenske regije (Domžale, Komenda, Medvode,
Mengeš, Trzin in Vodice), je v decembru 2016 objavila prvi javni poziv
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na
območju LAS. Razpisanih je bilo 915.000 EUR sredstev namenjenih
soﬁnanciranju projektov, od tega 395.000 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter 520.000 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Na poziv, ki je bil odprt do
sredine maja 2017, je prispelo 16 vlog. Te je na 6. redni seji pregledal in
ocenil Upravni odbor LAS, izmed njih izbral 12 projektov v skupni
vrednosti 520.000 EUR, ki izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev soﬁnanciranja, do dokončne potrditve pa je potrebno počakati še na potrditev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo.
V odobrenih projektih sodeluje več kot 30 različnih partnerjev iz javnega, nevladnega in privatnega sektorja, potrjeni projekti pa prinašajo inovativne ideje in nova partnerstva, ki bodo prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest, varstvu okolja in ohranjanju naravne dediščine ter razvoju
novih storitev na podeželju. Med njimi velja izpostaviti projekt Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti - LAS na območji vseh
šestih občin, katerega cilj je vzpostavitev mreže privlačnih in varnih kolesarskih poti v skupni dolžini 64.372 m ter s tem spodbujanje trajnostnih
oblik mobilnosti na območju LAS. Prav tako so občine združile moči pri
projektu z imenom Oživitev tržnic na območju LAS, ki bo namenjen
večanju oziroma širjenju ponudbe prodajalcev na tržnicah v posameznih
občinah in s tem kroženju ponudnikov na tržnih prostorih v vseh občinah.
Z evropskimi sredstvi bodo v občinah Trzin, Medvode, Mengeš in Vodice
poskrbeli tudi za izboljšanje stanja in dolgoročno ohranitev lokalnih mokrišč. K sodelovanju v projektu Zgodbe naših mokrišč sta pristopila še
Zavod RS za varstvo narave in Osnovna šola Mengeš. Aktivnosti se bodo
izvajale tudi na področju spodbujanja podjetništva - Javni zavod Cene
Štupar bo v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Domžale ter Javnim zavodom za šport, turizem, kulturo in mladino Sotočje,
Medvode v okviru projekta Za vas! izvajal različna podjetniška usposabljanja in izobraževanja. Svoje mesto so prav tako našli starejši – v okviru
projekta Medgeneracijsko povezovanje za varno starost bo eden izmed
glavnih poudarkov omogočiti starostnikom medgeneracijsko družbeno
interakcijo ter prepoznati in omejiti nasilje nad starejšimi. Potekala bodo
strokovna usposabljanja zaposlenih v domovih za starejše za učinkovito
prepoznavo oblik nasilja in ukrepanje zoper povzročitelje nasilja, starostniki bodo seznanjeni z nesprejemljivimi oblikami vedenja, ponujena pa
jim bo tudi ustrezna pomoč. Drugi projekt, ki naslavlja starejše, bo potekal
na območju naselij Komenda, Moste, Mengeš, Trzin in Vodice, kjer bo
vzpostavljeno Krekovo središče, namenjeno predvsem spodbujanju
medgeneracijskega sodelovanja, kakovostnega in aktivnega staranja ter
preprečevanju osamljenosti med starejšimi prebivalci.
Naslednji javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Za mesto in vas, v okviru katerega bo na razpolago približno 1 mio EUR iz sredstev EKSRP in ESRR,
bo objavljen predvidoma v začetku leta 2018. Pred tem bodo potekale
informativne delavnice za potencialne prijavitelje. Termini bodo objavljeni na www.las-mestoinvas.si.
Za več informacij o delovanju in aktivnostih LAS Za mesto in vas se
vsi zainteresirani lahko obrnete na vodilnega partnerja – Regionalno
razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR); roman.medved@ljubljana.si ali 01 306 19 05.
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Projekt socialne aktivacije

Socialna aktivacija je del sistema reorganizacije Centrov za socialno delo
(CSD), s katero želi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) okrepiti delo centrov.
S 1. junijem 2017 je MDDSZ zaposlilo koordinatorje socialne aktivacije, v
septembru pa se bodo v programe socialne aktivacije vključile prve osebe.
Osnovni namen projekta je prispevati k večji socialni vključenosti in
zmanjševanju tveganja revščine. Socialna aktivacija predstavlja celovit
pristop obravnave in reševanja problematike dolgotrajno brezposelnih
oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči, ki imajo
pogosto zapletene socialne in zdravstvene težave, so socialno izključeni,
ranljivi, nemotivirani za spremembe in zaradi vseh težav skupaj pogosto
težje zaposljivi. Projekt je zasnovan kot krepitev njihovih socialnih in
delovnih kompetenc, pridobivanje novih znanj in spretnosti, ki bi pripomogle k njihovemu opolnomočenju, ponovni vključitvi v družbo, glavni
namen pa je približati jih trgu dela in zaposlitvi.
Projekt socialne aktivacije soﬁnancirata Republika Slovenija in
Evropska unija, iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Gre za pilotni
projekt, ki bo izpeljan preko posebne projektne enote na MDDSZ. V tej
projektni enoti je z junijem zaposlenih 52 oseb, 48 koordinatorjev socialne aktivacije, ki bodo delovali v 15 mobilnih regijskih enotah ter 4
osebe na sedežu MDDSZ, ki bodo zagotavljale vodenje, strokovno in
tehnično podporo koordinatorjem ter nemoten potek projekta.
V regiji Ljubljana-vzhod sta zaposlena dva koordinatorja, ki bosta
imela sedež v prostorih CSD Domžale. Koordinatorja bosta pristojna za
območje CSD Domžale, CSD Kamnik in CSD Litija.
Pri projektu socialne aktivacije je ključno sodelovanje koordinatorjev
socialne aktivacije, CSD-jev in uradov za delo. Prav CSD-ji in Uradi za

Podjetniki, obrtniki in kmetovalci
Vabimo vas, da se na Jesenskem sejmu, ki bo od 6. do 8. oktobra
2017 predstavite v skupnem šotoru Občine Komenda. Prijave so
mogoče do 10. 8. 2017.
E: kkkomenda@siol.net ali sejem.komenda@gmail.com
Telefon: 031 635 911
Več informacij o pogojih predstavitve lahko preberete v Aplenci,
ki je izšla prejšnji mesec, junija na 7. strani.
Še posebej pa vas obveščamo, da bo vse tri dneve med Jesenskim
sejmom v šotoru Občine Komenda na sejmu spremljevalni program,
kjer se bodo predstavila domača društva, klubi in posamezniki.
Vse zainteresirane vabimo, da se do 1. septembra 2017 prijavijo na telefon: 041 911 142 (Martina Prezelj).

delo predstavljajo enotno vstopno točko za osebe, ki se bodo vključile v
projekt. Strokovni delavci v CSD-jih in Uradih za delo bodo koordinatorjem pomagali pri naboru oseb, koordinatorji pa bodo nato osebam
predstavili programe, ki bodo na voljo v posamezni regiji, vsako osebo
posebej obravnavali in jo usmerili v ustrezen program socialne aktivacije. Nato bodo osebo spremljali in ji nudili potrebno oporo in informacije glede programov ter osebe spremljali tudi po zaključenih programih
socialne aktivacije.
Sam projekt je namenjen dolgotrajno brezposelnim osebam,
prejemnikom denarne socialne pomoči.
Ključni za socialno aktivacijo so tudi programi socialne aktivacije.
Na voljo bosta dve vrsti programov: dolgotrajni in kratkotrajni. Dolgotrajni programi trajajo 11 mesecev. Njihov ključni cilj je dvig motivacije, razvoj in dvig socialnih ter funkcionalnih spretnosti in znanj, ki
bodo okrepile posameznika na osebni ravni in vključevanje v delovno
aktivnost ter približevanje vstopu na trg dela. V dolge programe socialne
aktivacije se lahko vključijo brezposelne osebe, mlajše od 49 let, ki so v
zadnjih 24 mesecih vsaj 12 krat prejele denarno socialno pomoč. Kratkotrajni programi trajajo približno 3,5 meseca in so razvrščeni v Tip A
(krepitev osebnostnih veščin), Tip B (izobraževanje za osebno uspešnost) in Tip C (socialna aktivacija žensk iz drugih kulturnih okolij).
Cilj kratkih programov je, da osebe pridobijo socialne spretnosti in
znanja, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za
aktivno reševanje morebitnih socialnih stisk ter njihovo opolnomočenje
za približevanje vstopu na trg dela. V kratke programe se lahko vključijo prejemniki denarne socialne pomoči s kompleksno zdravstveno in
socialno problematiko, osebe, ki niso prejemniki denarne socialne pomoči in imajo kompleksno zdravstveno in socialno problematiko ter
začasno nezaposljive osebe (po zakonu o urejanju trga dela).
Osebe, ki bodo vključene v programe socialne aktivacije, bodo prejemale tedensko plačilo, ki predstavlja plačilo malice in plačilo javnega
prevoza, osebam vključenim v dolgotrajne programe socialne aktivacije
pa pripada še nagrada.
Socialna aktivacija je torej projekt, ki bo podprl posameznike iz najranljivejših skupin in jim omogočil, da se ponovno aktivirajo, vključijo
v družbo ter z novimi znanji in izkušnjami postanejo bolj konkurenčni
na trgu dela.
CSD Kamnik

Referendum v nedeljo,
24. septembra 2017
Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper
(OdZIUGDT)
Državi zbor je 4. julija 2017 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z
drugim tirom železniške proge Divača–Koper (OdZIUGDT).
Za izvedbo navedenega zakonodajnega referenduma, ki je razpisan
za nedeljo, 24. 9. 2017, je Okrajna volilna komisija 10. volilnega
okraja 1. volilne enote
sprejela
Sklep o določitvi volišč in območij volišč.
Na območju naše občine so predvidena tri volišča:
● Volišče št. 001 0027 – GASILSKI DOM KRIŽ
● Volišče št. 001 0028 – OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE
V MOSTAH
● Volišče št. 001 0029 – OBČINA KOMENDA, GLAVARJEVA
CESTA 104
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Aplenca
PRAVNI NASVETI

Vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo

Mama mi je podarila parcelo za gradnjo hiše. Sklep o vpisu lastninske
pravice v mojo korist sem dobil pred
nekaj dnevi, vendar je na izpisku iz
zemljiške knjige kot lastnik parcele še
vedno navedena moja mama. Je kaj
narobe oziroma ali moram še kaj narediti, da bom jaz vpisan kot lastnik?
Iz vašega vprašanja izhaja, da je na
podlagi sklenjene darilne pogodbe odvetnik ali notar že vložil zemljiškoknjižni
predlog, s katerim je predlagal vknjižbo
lastninske pravice v vašo korist. O preIrena Hacin Kölner
dlogu je bilo že odločeno in sklep o
vpisu vknjižbe lastninske pravice vam je
bil že vročen. Zapisali ste, da ste sklep prejeli pred nekaj dnevi, zato
predvidevam, da je razlog za to, da vi še niste navedeni na zemljiškoknjižnem izpisku ta, da sklep še ni postal pravnomočen. Vpisi v informatizirano glavno knjigo se namreč izvedejo šele na podlagi pravnomočnega sklepa o dovolitvi vpisov (177. člen Zakona o zemljiški
knjigi, v nadaljevanju ZZK-1) in ne že takrat, ko je izdan sklep o
vpisu.
Sklep postane pravnomočen, ko se izteče rok za vložitev ugovora in
ugovor ni bil vložen. Če je ugovor vložen, sklep postane pravnomočen

POD DROBNOGLEDOM

šele, ko je ugovor zavržen (npr. vložen je bil prepozno) ali zavrnjen
(ugovor po materialnem pravu ni utemeljen). Proti sklepu o vpisu se
ugovor lahko vloži v osmih dneh od vročitve sklepa (157. člen ZZK1). Rok teče za vsakega udeleženca posebej - v vašem primeru sta
udeleženca vi in vaša mama. Osem dnevni rok začne teči prvi dan po
dnevu, ko je bil posameznemu udeležencu sklep vročen. To pomeni,
da bo sklep postal pravnomočen potem, ko bo za vsakega od vaju iztekel 8-dnevni rok za ugovor ter ugovor ne bo vložen. Takrat bo sodišče
po uradni dolžnosti izvedlo vpis vaše lastninske pravice v informatizirano glavno knjigo zemljiške knjige in hkrati izbrisalo plombo, ki je
bila vpisana v zvezi s predlogom za vknjižbo lastninske pravice.
Vpis lastninske pravice je možno tudi pospešiti. Vsi udeleženci se
lahko po tem, ko jim je sklep o vpisu vročen, odpovedo pravici do
ugovora. V takem primeru sklep postane pravnomočen še pred potekom
roka za vložitev ugovora in sodišče bo sklep o vpisu izvršilo po prejemu
odpovedi vseh udeležencev postopka. Za pomoč lahko pooblastite odvetnika ali notarja.
In še odgovor na vaše vprašanje - če lahko na izvršitev vpisa
nekaj dni počakate,
potem vam ni potrebOdvetnica mag. Irena Hacin Kölner
no storiti nič, če pa
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
želite vpis pospešiti,
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
se obrnite na odvetniwww.moj-odvetnik.si
ka ali notarja.

Zaščita pred soncem

Danes je vse več opozoril o tem kako lahko
sonce škoduje našemu zdravju ter, da ima
močno zagorela koža visoko ceno. UVBžarki so glavni vzrok za sončne opekline in
so tisti, ki povečujejo tveganje za rakava
obolenja. Škodljivi pa so tudi UVA-žarki,
ki tudi pospešujejo staranje naše kože.
Slednje pa ne pomeni, da se je potrebno soncu vedno in povsod izogibati ter
prijetne poletne dni prebiti za zastrtimi
okni, med štirimi stenami, pač pa nas
opozarja na previdnost in preventivo v
zvezi s sončenjem.
Blaž Filipič
Izpostavljanje soncu se svetuje pred
11. uro v dopoldanskem času in po 16.
uri v popoldanskem času. Med sončenjem je kožo potrebno redno mazati z zaščitnimi kremami, pri čemer je za dobro zaščito pomembna tudi
debelina nanosa. Na telo se svetuje nanos za približno devet čajnih žličk
kreme, na obraz pa eno. Sloj kreme naj bo enakomeren, pri težje dostopnih mestih, kot je denimo hrbet, pa ga lahko nanesete z razpršilom, ali
pa izkoristite priložnost in za mazanje zaprosite nekoga z nežnimi rokami ter občutkom za dotik.
Na trgu najdemo tudi zaščitne kreme za dojenčke, za katere pa se odsvetu-

OLGIN KOTIČEK
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je, da jih do tretjega leta za dlje časa izpostavljamo neposredni sončni svetlobi.
Njihova koža namreč še ni dokončno razvita z vidika zaščite pred soncem.
Vzemite na znanje, da voda moč sonca ojača, zato so še posebaj dobrodošle kreme, katerih voda ne spere zlahka. Nanos kreme je potrebno
obnavljati vsakih nekaj ur in upoštevti, da kopanje in brisanje kože občutno zmanjšujeta zaščitni sloj. Vsekakor pridejo v poštev predvsem
kreme z visokim zaščitnim faktorejem, ki nas kljub splošnemu prepričanju, ne bodo prikrajšale za zagorelo polt.
Zaščititi je potrebno tudi naše oči. Sončna očala imajo pomembno vlogo
pri preprečevanju poškodb oči zaradi močnih sončnih žarkov. Naj omenim,
da so slaba sončna očala pogostoo veliko slabša izbira kot biti brez sončnih
očal. Ključna lastnost kvalitetnih sončnih očal namreč ni le dober design, ampak tudi ustrezni zaščitni ﬁltri na lečah. Cenena očala so s tega
vidika velikokrat neprimerljiva, hkrati pa z zatemnitvijo našim očem
dajejo signal, da se lahko na široko odprejo. Posledično vanje vstopi
veliko več žarkov, ki so potencialno nevarni in lahko škodujejo očem.
Za konec pa ne pozabimo tudi na različna lahka pokrivala, ki v kobinaciji s sončnimi očali nudijo dobro zaščito glave in nam občutno pomagajo pri prenašanju
vročih in s soncem boINŠTRUKCIJE MAT, FIZ in KEM
gatih dni, ki smo jih
Za vse, ki želijo razumeti in znati več!
nekateri že nestrpno IZOBRAŽEVNJE PREM, Blaž Filipič, s.p.
čakali.
Gmajnica 21, 1218 Komenda

Boleči sklepi

Ljudje pogosto rečemo vsaki sklepni bolečini revma. Tolažimo se, da je za bolečine
krivo vreme in da bo minilo.
Vemo, da obstaja revmatičnih bolezni
več kot sto vrst. To so bolezni vezivnega
tkiva, zlasti sklepov in obsklepnih struktur
ter bolezni, ki so posledica osteoartroze ali
presnovnih motenj, to je putika. Najpogostejši znaki bolezni so vnetje, ki se kaže s
toploto sklepa, oteklino, rdečino in bolečino. Sklep se počasi deformira, postane otrdel in negibljiv. Nekatere revmatične bolezni pa prizadenejo tudi notranje organe.
Olga Hace
Revmatične bolezni močno vplivajo na
kakovost življenja. Bolniki pogosto postanejo žrtve socialne osamljenosti. Ker se težko gibajo, rajši ostanejo doma in postopoma postanejo še
bolj okorni. Bolezen pa ne vpliva samo na bolnika, temveč tudi na nji-

hove bližnje, ki nosijo veliko breme zaradi potrebnega časa in osebne
pomoči, da jim zagotovijo potrebno nego, pomoč in zdravljenje.
Vzrok revmatskih bolezni večinoma ni znan. Na nastanek vpliva način življenja, stres, delo, ki ga opravljamo, in seveda dednost. Slabšo
sestavo kosti, hrustanca in mišic v veliki meri podedujemo. Revmatske
bolezni se večinoma pojavljajo pri ženskah, saj na razvoj bolezni močno
vplivajo hormoni. Artritis in artroza nista povezani s starostjo, saj se
pojavljata pri ljudeh vseh starosti.
Večine revmatskih bolezni ni mogoče pozdraviti. Lajšamo le bolečine in
se trudimo, da sklepi ostanejo gibljivi čim dlje. Bolečih in oteklih sklepov
dodatno ne grejemo, temveč hladimo. Pozimi pazimo, da nas ne prezebe,
v vročih dneh sklepov ne pregrevamo! Priporočam vam, da se o težavah
s sklepi pogovorite z osebnim zdravnikom, ki vam bo dal potrebna navodila. Ne čakajte predolgo, saj bolečina ni samo vremenska motnja!
Čeprav nam v vročih dneh prija jogurt ali kislo mleko, se ga rajši izogibajte, če vas bolijo sklepi. Privoščite si sveže sadje in zelenjavo.
Želim vam zdravo poletje!
OLGA HACE
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Aplenca
MRAVLJIŠČE

Tabor v kampu Kolpa v Vinici

Začetek počitnic smo v Mravljišču pričeli s tridnevnim taborom
v kampu Kolpa v Vinici. Tabora
so se udeležili otroci in mentorji
iz Mravljišča; vseh je bilo 18.
Petek je bil delaven, saj je bilo
treba postaviti šotore in dnevno
kuhinjo, v kateri smo si vsak dan
sami pripravljali hrano. Vroče popoldne pa nas je zvabilo v vodo, ki
je bila vse dneve prav prijetno topla. Veselo smo čofotali in se
»tunkali«, večer pa smo obogatili
z dobro večerjo in večernim spre-

ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA

hodom po okolici. Pa tudi kratka ploha
nam ni uspela pokvariti večera.
Sobota je bila bolj kreativno obarvana. Otroci so se prepuščali ustvarjalnosti, si risali različne tetovaže na
kožo, igrali družabne igre in se hladili
v vodi. Mentorji Mravljišča pa smo v
hladni senčki napenjali možgančke in
za jesen pripravili nov seznam aktivnosti v Mravljišču. Zbirali smo kreativne ideje in izdelali program za počitniške dejavnosti. Popoldne smo
izkoristili za vodni direndaj v vodi,
tako da smo se mentorji prepustili
otrokom, da nas »tunkajo«, špricajo
in zganjajo različne vragolije. Po
vročem popoldnevu smo se po večerji
še nagradili s sladoledom. Prilegel se
je. Večer pa potem preživeli ob kartanju.
Nedeljsko jutro nas je pozdravilo s soncem. Po zajtrku pa smo se s
težkim srcem lotili dela, da pospravimo šotore in vso ostalo opremo.
Vseeno si nismo pustili vzeti užitka, saj smo po končanem delu še lep
čas uživali za Kolpo in smo se šele popoldne počasi odpravili proti domu. Doma pa nas je pričakal dež. Tridnevni tabor je zelo hitro minil in
vrnili smo se polni novih idej. Kaj več o njih pa v prihodnjih mesecih na
naši spletni strani www.mravljisce.si ali FB.
Vsem želimo lepe počitnice. Z nekaterimi se srečamo na počitniških
delavnicah, z drugimi pa potem jeseni, ko bo Mravljišče spet na široko
odprlo vrata.
NAJ BO MLADOST ZDRAVA NOROST!

Taborjenje ob Kolpi

Vsak pravi pustolovec si želi, da bi zadnji teden pouka preživel – ne
med štirimi stenami, temveč v raziskovanju njegovim očem še neodkritih kotičkov narave. Prav to se je pripetilo mladim članom Orientacijskega kluba Komenda, ki so celo šolsko leto pridno vadili, ob koncu pa
bili nagrajeni s čolnarjenjem po reki Kolpi.
Običajno ne delam reklame za osamljene bisere slovenske narave,
ampak na Kolpi ob celodnevnem čolnarjenju ne srečaš prav veliko ljudi.
Če imaš smolo, jih našteješ na prste dveh rok. Zato bom, izjemoma,
zapisal, kako smo se imeli.
Skoraj dvajset mladih orientacistov, starih med 7 in 10 let, in njihovih
mentorjev se je zaradi gostega prometa po nekoliko daljši vožnji, kot
smo se je nadejali, razpakiralo v idiličnem kampu tik ob reki. Postavili
smo šotore in pripravili čolne. Dan je bil zares vroč, zato ni bilo časa
odlašati s prvim obiskom reke. Ta je bila hladnejša, kot so pričakovali
nekateri izmed nas, a Kolpa v srednjem toku tudi ob zares vročih poletnih dneh ne preseže 20 stopinj C.
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Otroke je po nekaj urah čofotanja iz reke priklical šele klic k večerji.
Ko sonce zaide, temperature ob vodi skokovito padejo, zato smo zakurili taborni ogenj. Kmalu je bilo prijetno toplo in zadišalo je tudi po pečenih hrenovkah in krompirju.
Naslednji dan smo mentorji presenečeno ugotovili, da nas otroški
vrvež ni zbudil skoraj do 8.00. Po zajtrku smo se odpravili na sprehod,
ki se je prelevil v približno 10-kilometrski pohod. Po odmoru za malico
smo se namestili v čolne in odrinili s tokom navzdol proti kampu. Razgled z reke je božanski. Če še niste veslali, ne veste, o čem govorim.
Narava se vam prikaže v povsem novi perspektivi. Med spustom smo
preverili svoj pogum in spretnost in v Tarzanovem slogu z gugalnice
skakali v reko, plezali po drevesih ter čez jezove in na hitrejših odsekih
reke uživali na brzicah.
Tudi drugi večer je ogenj gorel že precej dolgo, ko smo se vendarle
odpravili spat. Druženje ob tabornem ognju, če verjamete ali ne, presega
družbo katerekoli elektronske naprave.
Tretji dan se je utrujenost počasi prikradla v mišice otrok in tudi
mentorjev. Po dopoldanskih igrah v, na in ob vodi smo po kosilu spakirali opremo in se odpeljali proti Komendi; z rahlo utrujenimi glavami, a
polnimi novih dogodivščin. Kot pravi pustolovci smo že razmišljali,
kateri bo naš naslednji podvig. Prepričan sem, da boste, dragi bralci,
tudi o tistem izvedeli
nekaj malega. Če pa
vas že o zadnjem zanima kaj več, boste morali pokukati na spletno
stran Orientacijskega
kluba Komenda www.
ok-komenda.si.
Nejc Zorman

Aplenca

ZANIMIVOSTI

(Na)učili smo se oživljanja
Mesec maj je ves v znamenju prireditev, predstav
in tekmovanj, takrat je praznik naše občine.
Tudi Krajevna organizacija Rdeči križ Moste (KORK) je že 64 let
vpeta v dogajanja in utrip kraja. Spremljamo želje in mnenja ljudi
in letos smo prisluhnili predlogu mnogih, da bi se radi naučili nudenja prve pomoči ob zastoju srca.
Precej nas je, ki smo se tega pred leti učili, a smo veliko pozabili. Še več
pa je takšnih, ki ne znamo, smo negotovi in nas je strah, radi pa bi spoznali in se naučili sodobnih prijemov oživljanja s pomočjo deﬁbrilatorja.
Te sodobne naprave, ki z električnim šokom pomagajo k ponovnemu
bitju srca, so nameščene in dostopne na kar veliko javnih mestih; v naši
občini pri gasilskih domovih vseh treh PGD in v obeh lokacijah OŠ. Žal
pa nam nič ne pomagajo, če nismo usposobljeni za njihovo uporabo.
Da nas poučijo, kako ravnati ob srčnem zastoju, smo zaprosili PGD
Moste. Prošnji so z veseljem ugodili in ponudili usposobljeno tričlansko
ekipo prve pomoči. Prijazno, nazorno in zelo strokovno so nam prikazali postopek oživljanja in rokovanja z deﬁbrilatorjem. Vsi prisotni in
vsak posebej smo bili deležni celovite vaje oživljanja z uporabo deﬁbrilatorja. To je bilo za nas povsem novo. Radovedno pa smo prisluhnili
tudi primerom vseh vrst, s katerimi se srečujejo ob svojem delu.
Spoznali smo,
kako pomembno
je pravilno ravnanje ob takšnih primerih. Naučili smo
se, da k človeku, ki
ne kaže znakov življenja, takoj pristopimo, preverimo utrip srca, ga
položimo na hrbet,
sprostimo dihalne
poti in nemudoma
začnemo z masažo srca, ki jo izvajamo odločno (energično) in jo prekinjamo le za vdihe. Ob prekinitvi pa pokličemo službo 112, ki sproži vse
potrebne postopke reševanja. Če nismo sami, naj ta klic opravi druga
oseba, da oživljanje res poteka neprekinjeno. Če pa vemo, kje je nameščen deﬁbrilator, naj ga nekdo drug, ali tretji najhitreje prinese, da ga
uporabimo, tako kot smo se naučili.
S tem, kar smo slišali, videli in pod strokovnim vodstvom tudi
praktično izvajali, smo dosegli veliko in še več; znebili smo se strahu.
Prostor v zgornji avli OŠ Moste je za podobne prilike zelo primeren.
Je svetel, zračen, prostoren in sprejel bi še več poslušalcev. Ob tej priliki se lepo zahvaljujemo OŠ Moste, ki nam je nudila prostor 18.
maja. Še posebej pa zahvala PGD
Moste, ki nam je s člani ekipe
omogočilo usposabljanje in vpogled v nesebično prostovoljno
delo, ki rešuje življenja.
Prav vsi smo bili zadovoljni,
naučili smo se več, kot smo pričakovali. KORK Moste in PGD
Moste delujeta s ciljem pomoči
in humanosti, ker pa nikoli ni
prepozno, želimo »vajo« še ponoviti!
Lep pozdrav v ta počitniški čas
vsem občankam in občanom z
željo, da se nas čim več usposobi
za reševanje življenja in, da tega
znanja ne bi bilo nikoli potrebno
uporabiti.
Krajevna organizacija RK Moste
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Maratonski
balinarski dvoboj
Na pobudo Alfonza Kerna, predsednika Balinarske sekcije DU Komenda, se je pred osmimi leti med komendskimi balinarji in balinarji iz
Cerkelj (oboji iz društev upokojencev) začel tradicionalni balinarski
maratonski dvoboj. Dvanajst ur, v lepem in slabem vremenu, tudi z
»marelami«, neprekinjeno. Tudi letos, 7. julija, je bilo tako. Vreme pa
jim je bilo tokrat na balinišču DU Komenda na Podborštu naklonjeno, saj je
šlo brez »marel«. Cerkljani so imeli
10-člansko tekmovalno skupino, Komendčani pa 20. Tekmovali so neprekinjeno z mešanimi ekipami, menjave
pa so bile vsako uro. Vodja tekmovanja
je bil tokrat Drago Oblak, ki je tudi
predsednik Balinarske sekcije DU Komenda, pri Cerkljanih pa je bil vodja
Milan Kolenko.

Zmagali so balinarji iz Komende in si tako v osmih letih že petkrat
priborili zmago. Najboljši bliževalec pa je bil tokrat Tone Zarnik. Čestitala je vsem in podelila pokale predsednica Društva upokojencev Komenda Marija Pirnat.
Ob čestitkah, zadovoljstvu in veselem druženju pa so pri okrepčilu na
koncu seveda potrdili, da se bodo prihodnje leto dobili in pomerili tudi
na 9. maratonskem balinarskem dvoboju.
A. Ž.

Novice
z balinišča
Prvi julijski dan so se v Mengšu zbrale ekipe balinark iz petih gorenjskih
okoliških krajev. Zraven so bile tako tudi komendske balinarke. S tekmovanja so prinesle domov zelo lep pokal za osvojeno prvo mesto.
V torek, 12. julija, je bilo podobno tekmovanje na balinišču na Podborštu. Naših sedem tekmovalk je prišlo na balinišče že pred sedmo uro
zjutraj, da so pripravile vse za turnir. Poleg dveh komendskih ekip so se
ga udeležile še balinarke Kamnika, Mengša, Iga, Škofje Loke in Bičevja. Ekipa Komenda -1 (Pavla Hrovat, Dani Misja in Fani Sodnik) je bila
prva, druga je bila ekipa Iga, tretje pa so bile naše balinarke v ekipi
Komenda - 2 (Ivanka Žulič, Andreja Rojko, Mari Smolnikar in Angelca
Hočevar); za njimi pa Mengšanke, Škofjeločanke, Kamničanke in tekmovalke iz Bičevja.
Med odmorom za kosilo so pripravili tudi tekmovanje v bližanju.
Najboljša je bila naša Andreja Rojko.

Na komendskem balinišču na Podborštu so naše članice in člani ves
čas zelo delavni in tudi redno trenirajo.
Katja Tabernik
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S kolesom po Andaluziji - 1

Po dobrem letu me je kolesarska žilica zopet popeljala v svet. Že tretjič
smo se s prijatelji podali v Španijo. Na severnem delu države sem dvakrat prevozil Jakobovo pot, letos pa smo se odpravili na jug države v
Andaluzijo, v deželo oljk, pomaranč, bikoborb in sonca. Na
kolesarsko dogodivščino se nas je podalo devetnajst kolesarjev. Iz Komende sva bila Edo Podgoršek in jaz, iz Zaloga naš
najstarejši član ekipe Peter Sodnik ter Pavle in Irena Žvelc iz
Gozda nad Kamnikom.
Kolesa in vso potrebno opremo smo že v četrtek naložili v
in na kombi, ki se je na pot odpravil dva dni pred nami. Naš
vodič Roman in šofer Ivo sta morala prevoziti 2600 km do
Malage, približno 30 ur vožnje. Kolesarji pa smo se na pot
odpravili na nedeljo po Veliki noči. Z avtobusom smo se
odpeljali do letališča v bližini Benetk od koder smo poleteli
proti našemu kolesarskemu štartu. V ponedeljek zjutraj smo
se z vlakom odpeljali v center mesta, Roman nam je predal
kolesa in števec na balanci se je začel vrteti. Že na začetku
poti, malo ven iz mesta, nas je pozdravil naš prvi vzpon.
Takega začetka nismo pričakovali, pa še ravno Petru je malo
ponagajalo kolo. Po popoldanski malici smo malo pred nočjo
prispeli do jezera Vinuela, kjer nas je pričakal dež. Za prenočišče smo si postavili šotore, v miru povečerjali in se odpravili spat. Prebudilo nas je sonce, temperatura pa prav nič
prijetna, zato smo se morali za prvih nekaj kilometrov kar dobro obleči.
Pot nas je ta dan vodila proti Sierra Nevadi, katere vrhovi so bili še vedno odeti v sneg. Krasna serpentinasta pot nas je pripeljala do prelaza.
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Pri spustu s prelaza smo opazovali prekrasno okolico, ki je
Petra tako prevzela, da se je kar 15 kilometrov peljal predaleč. Še dobro, da ga je šofer Roman dohitel s kombijem.
Prenočili smo v kampu sredi mesta Granada. Tu smo ostali
dve noči, saj smo en celotni dan namenili ogledu mesta in
počitku. Mesto je znano po eni največjih španskih znamenitostih, po Alhambri, zadnji utrdbi muslimanov v Španiji. Ker
je za to utrdbo tako veliko zanimanje, si moraš vstopnice
rezervirati že nekaj mesecev vnaprej. V utrdbi se nahajajo
čudovite rezbarije, po prostorih so speljani vodni kanali, ki
se končajo s fontanami, okoli vseh utrdb pa so čudoviti vrtovi posejani s cvetlicami. Pod Alhambro se nahaja staro mesto
z židovskimi ulicami in še drugimi cerkvami. V kamp smo
se vračali peš, ravno v času sieste, ko Španci počivajo in so
zato zaprti tudi vsi gostinski lokali. Ker smo bili vztrajni,
smo našli enega, ki je obratoval tudi v času sieste. Ob prvi
rundi kave in piva nas je natakar prav prijetno presenetil, ko
je na mizo prinesel krožnike ribic, ob drugi rundi pa morsko
mačko. Tem okusnim mini prigrizkom, ki jih ponudijo ob
pijači, Španci pravijo tapas.
Proti jutru so nas prebudile deževne kaplje, ki so padale na naše šotore, zato smo se iz Granade odpeljali v deževni opremi. Proti mestu Pri-

ego de Cordoba cesta ni bila nič kaj ravna, pokrajina pa je bila posejana
s številnimi oljkami v ravnih vrstah. Ko smo prispeli v mesto, smo se
namestili v hostlu, kolesa pa smo parkirali kar v mestni garaži, kjer smo
jih pošteno zvezali s ključavnicami. Zbudili smo se v
hladno jutro, komaj 12 °C, mi pa zopet na kolesa in novim dogodivščinam naproti. Ob poti so nam družbo delale majhne tradicionalne bele hiše, nasadi oljk in pomaranč, katere še niso bile obrane. Drevo pomarančevca
obrodi tudi več sto kilogramov pomaranč. Ob močnem
vetru, zgrešeni poti in dežju smo prispeli v mesto Cordoba. Zaradi slabega vremena je moral Roman za današnje
prenočišče poiskati hostel. Ker je v mestu ravno ta čas
potekal festival ﬂamenga, je bila to izredno težka naloga.
Na koncu smo le dobili hostel in to kar ob glavni znamenitosti mesta – mošeji, posledično pa smo ga tudi kar
pošteno plačali (60 € na noč). Naslednji dan je bil namenjen ogledu mesta, ker pa je zjutraj lilo kot iz škafa, smo
se na ogled opravili šele po kosilu. Videli smo Marijino
procesijo, ko je Marijin kip nosilo kar 12 moških in pa
festival ﬂamenga. V hostlu nas je pričakala juha, ki je
vsebovala kuhano jajce in pršut in pa njihova tradicionalna jed paella.
nadaljevanje v naslednji številki
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Dom Komenda (2)
Prihodnje leto bo osemdeseta obletnica Doma v Komendi. Pričevanja zbira Stane Zarnik.
France in Neža Grošelj, oba rojena leta 1931, France v Šmartnem,
Neža na Golici (Tuhinjska dolina). V Komendo, v Dom se je najprej
vselila Neža, leta 1956, ko je nastopila službo poslovodje gostilne Dom
(v kleti Doma). Prišla je iz Kamnika, stanovala pa v eni sobi v Domu.
Kmalu za njo se je iz Guncelj k njej priselil tudi mož France. V zakonu
so se jima rodili: najprej Danica (1957), za tem Roman (1959) in nekaj
leta kasneje še Bernarda (1965). Hčeri sta zaposleni v OŠ Komenda
Moste. Prva je socialna delavka, druga učiteljica. Sin
Roman službuje v SKB, v Komendi je poznan kot
večkratni občinski svetnik, ljubitelj košarke. Ustanovil je in več let zelo uspešno vodil Košarkarski klub
Komenda.
Njuno občinsko stanovanje je bila najprej ena soba,
za tem soba in kuhinja, kasneje še podstrešna soba. Po
izselitvi matičarke Angelce Peterlin so se Grošljevi
preselili v četrto stanovanje v Domu. V kuhinji, kjer
sta me gostila France in Neža Grošelj, je čudovit razgled na izjemno domiselno Drolčevo krožišče, na
krožišče z lipo. Kot sta zatrdila sogovornika, je bilo v
Domu največ osem strank in od 24 do 26 stanovalcev
skupaj, na obeh vhodih (iz krožišča in iz parkirišča za
zgradbo). Stanovalci (posamezniki in družine) so bili
oziroma so še, poleg njiju Hace, Pliberšek, Berčič,
Plevel, Bravhar, Žurbi, Jaklič, Zabret, Levec, Peterlin
Franc Grošelj
(dve družini: Angelca, Tončka), Grebenc. Nekateri od
njih so delali v Domu: Slavko Zabret je bil poštar,
Angelca Peterlin je bila matičarka, Tončka Peterlin je
vodila gostilno v Domu. Pred dvajsetimi leti je stanovalce, ki stanujejo nad dvorano, vznemirilo opozorilo,
da je bivanje tam nevarno, saj se je strop povesil že za
12 cm. Verjeti je, da je tesarski mojster Anton Štebe iz
Most dobro opravil delo in je strop čvrsto povezal z
ostrešjem, tako da bo vzdržal do načrtovane prenove.
Tesarski in mizarski mojster Štebe stanovanj nad odrom ni izdelal, zato je skrb več kot utemeljena. Čeprav
je bil pred desetletjem strop sila nevaren in je občinsko
vodstvo načrtovalo izselitev stanovalcev, je kasneje,
zaradi ekonomske krize in posledičnega pomanjkanja
denarja, vse potihnilo. Kot da bi na pretečo nevarnost
pozabili. Načrti za obnovo ostrešja so pripravljeni, na
denar in prenovo pa stanovalci, z malo strahu, potrpežljivo čakajo.
Poleg krajevnega – matičnega urada, poročne dvorane in pošte je bil v Domu še prostor Ljudske milice. Neža Grošelj
Miličniki so bili občasno prisotni v Komendi, imeli so
sobo na drugem vhodu (s parkirišča). Na tej strani je bila v eni sobi
(sedaj poslanska pisarna) manjša knjižnica, za katero so skrbeli učitelji
iz osnovne šole, klubski prostori (prostori za sestanke in govorne vaje
dramske skupine) in garderobe za igralce.
Od druge polovice petdesetih let je bila v Komendi enkrat na teden
otroška zdravnica - pediatrinja dr. Železnikova, za odrasle pa je prav
tako enkrat na teden poskrbel dr. Stare. Od leta 1980 je bil zdravnik vsak
dan dr. Sedlak, prav tako tudi zobozdravnik dr. Pavlin in kasneje dr.
Pohar. Kot zanimivost navajam, da so Suhadolci hodili k zdravniku (dr.
Celestina) in zobozdravniku (dr. Kosec) v Mengeš in ne v Komendo.
Prostori za zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo so bili v nadaljeva-

nju pošte, v pritličju, proti izhodu na parkirišče. Pošta je bila za nihajnimi vrati glavnega vhoda, na levi strani, nasproti vhoda v dvorano.
Dvorana je bila prizorišče zabave in večjih sestankov, zborov občanov
in občnih zborov članov različnih društev. Od leta 1956 je bila dvorana
tudi komendski kino. Občasno je ﬁlme vrtel Nande Vode, za njim tudi
Stane Grkman, ki je bil iz stroke (električar). Po kino predstavah se je v
dvorani plesalo. Prvi plesi pa so bili že kmalu po vojni, ko so se v »Špitalu« (ubožnici) usposabljali agenti obveščevalne službe
(v pogovornem jeziku Udba). Udeleženci šole, bilo jih
je okrog 20, so bili iz različnih krajev Slovenije, eden je
bil iz Komende, so stanovali v »Špitalu«. Za razvedrilo
pa so ob sobotah zaplesali. Od leta 1969 dalje je ﬁlme
dvakrat tedensko vrtel zanesenjaški ljubitelj ﬁlma
Drago Žurbi (kino operater in po poklicu električar).
Plesalo pa se ni samo po kino predstavah. Občni
zbori gasilcev, konjenikov, prosvete so se končali s
plesom. Plesalo se je tudi v sedemdesetih, pogosto na
zvoke ansambla Trgovci iz Cerkelj na Gorenjskem. V
dvorani so bile tudi številne prireditve, igre, snemali
so radijske oddaje. Leta 1984 so člani kulturnega
društva namestili nepremične stole in od takrat dalje
se v dvorani ni več plesalo. Plesalo pa se je po občnih
zborih na odru dvorane in pod dvorano, v disko klubu
Hobi, ki sta ga vodila Miha in Dušan Juhant z Mlake.
Gostilna je v Domu obratovala od blagoslovitve
Doma dalje. Vhod v kletne prostore gostilne je bil iz
stopnišča ob Zajčevi cesti. Pred 2. svetovno vojno in
med njo je gostinski obrat vodil Jože Plevel (Pepe). V
gostilni so v štiridesetih letih, med vojno, postregli
celo s pudingom. Puding so po vsej verjetnosti v naše
kraje prinesli zavezniki Angleži. Gostilno so po 2.
svetovni vojni vodili Tončka Juvan, France Jaklič,
Neža Grošelj, Tončka Peterlin. Zadnja gostinska dejavnost sega v letih od 2005 do 2007, vodil jo je Marjan
Bobnar iz Most. Vhod je bil s parkirišča. Sedaj je v teh
prostorih, zgrajenih za gostinsko dejavnost, Mravljišče
(prostor za prostočasne aktivnosti otrok in mladine). V
gostilno je leta 1951 Andrej Juvan iz Most, župan občine Komenda, postavil biljardno mizo. Plesi, plesna
glasba v dvorani ni bila moteča. Tresenje, ki ga je
povzročalo močno ozvočenje v disko klubu, ni bilo
prijetno za stanovalce in do njega niso bili ravnodušni.
Poleg tega je stanovalce v zgodnjih jutranjih oziroma
v poznih nočnih urah motil hrup s parkirišča, glasni
zadnji pogovori obiskovalcev kluba.
France Grošelj vse od leta 1975 skrbi za čisto okolico Doma, za čiščenje dvorane in za zaklepanje treh vhodov v zgradbo Doma. Če ste pred
Domom opazili moškega z metlo, potem ste videli skrbnega stanovalca
Doma Franceta Grošlja. Grošelj skrbi za urejenost Doma, poštar Slavko
Zabret pa je skrbel v zimskem času za toploto, za kurjavo v lončeni peči
v dvorani, dokler le-te niso bile nadomeščene s centralnim ogrevanjem.
V lončenih pečeh so kurili žaganje. Skrb in neverjeten občutek za čisto
okolico je imel tudi delavec občine Milan Starovasnik, ki je kar nekaj let
zelo vestno opravljal to delo po celotni občini, meni France. Pravi tudi,
da ga motijo kakršnekoli smeti v okolici Doma in da bo to delo opravljal
dokler bo zmogel.
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Izjemna Glavarjeva zapuščina
Predavanje o Petru Pavlu Glavarju in obisk Glavarjeve knjižnice
Projektna skupina za predstavitev Petra Pavla Glavarja javnosti je
16. junija pripravila dvourno predavanje o Petru Pavlu Glavarju in
voden ogled Glavarjeve knjižnice. Predavatelja Jožef Pavlič in Ivan
Hlade sta nam podala veliko zanimivih podrobnosti o Glavarjevem
življenju in delu.
»V 18. stoletju je bil vidna osebnost v Sloveniji in je vse svoje darove
posvetil delu za versko in kulturno izobrazbo vernikov. Vsi so zrli v
njem duhovnika globoke vere in prisrčne molitve z izrednim socialnim
čutom« (papež Janez Pavel II., 9. 9. 1988).
Jožef Pavlič je spregovoril o Glavarjevi življenjski poti in delu. Njegov oče, duhovnik baron Peter Jakob de Testaferrata, je zaslužen, da na
vrhu cerkvenega hriba v Komendi, na mestu nekdanje gotske cerkve,
stoji po vzoru ljubljanske stolnice sezidana baročna cerkev sv. Petra.
Postavil pa je tudi cerkve na Križu, v Zapogah, na Pšati, v Suhadolah.
Glavar je imel nemalo težav zaradi nezakonskega stanu. Šele z dvema
spregledoma papeža Benedikta XIV. (spregledom z dne 31. 7. 1743 zaradi nezakonskosti in spregledom z dne 30. 9. 1744 zaradi starosti) je bil
končno 13. 9. 1744 posvečen v mašnika na Trsatu nad Reko (posvetil ga
je senjsko-modruški škof Janez Anton de Benzoni, 17. 9. 1744 je tam
pel novo mašo, ki jo je daroval za svojega očeta barona Testaferrato) in
lahko začel delovati kot duhovnik. Leta 1745 je prevzel v zakup malteško viteško posestvo v Komendi in z njim upravljal vse do leta 1765.
Skrbel je za duhovno življenje župnije. Med drugim je s pomočjo očeta
barona Testaferrate preskrbel relikvije mučenca vojaka sv. Urbana iz katakomb sv. Priscile v Rimu. Dokumentiranih je 199 uslišanj na njegovo
priprošnjo. Sicer pa dobila farna cerkev v Komendi kar 17 relikvij, ki sta
ji jih preskrbela baron Testaferrata in P. P. Glavar, pa še blaženih škofa
Antona Martina Slomška in mučenca Alojzija Grozdeta. Verski nauk je
Glavar poučeval in preverjal po domovih. Goriški nadškof Karel Mihael
Attems je leta 1755 to prakso priporočil duhovnikom svoje škoﬁje.

Glavar je leta 1760 ustanovil zasebno
šolo z internatom, da bi nadarjene okoliške
revne fante, predvsem tiste, ki so čutili duhovniški poklic, pripravil za nadaljnje šolanje v mestnih šolah. V tej šoli je glasbo
poučeval Jakob Frančišek Zupan iz Kamnika, skladatelj prve slovenske opere Belin.
Iz nje sta izšla dvorni odvetnik na Dunaju
Anton pl. Remic in Glavarjev posinovljenec Jožef Peter Tomelj z Gore.
Peter Pavel Glavar je bil prvi, ki je na
Kranjskem uvedel mlatilni stroj. Kmetom je Predavanje Jožeta Pavliča
denar posojal brez obresti. Še več: priskrbel
jim je semensko žito. Poučeval jih je, kako umno gospodariti. Na Lanšprežu je imel do 200 panjev čebel, plemensko živino … Ker je o čebelarjenju pisal v nemščini, je bil poznan tudi zunaj Kranjske. Če bi Kranjska
kmetijska družba v Ljubljani njegov Pogovor o čebeljih rojih izdala, bi bil
Glavar avtor prve strokovne knjige v slovenščini. Sicer pa so mu bile čebele »do smrti njegova edina zabava« (Jožef Peter Tomelj).
Glavarjeva bolnica (Glavarjev špital) ni bila prva stavba za oskrbo bolnikov v Komendi. Hospitale sancti Petri (hospic sv. Petra) je deloval že v
letu 1296 pod upravo malteških vitezov. To je Glavarja gotovo tudi nagovorilo, da je v poslednji volji namenil svoje premoženje izgradnji bolnice.
Ivan Hlade je temeljito predstavil Glavarjevo knjižnico. Je taka, kakor jo
je zasnoval Glavar. Skupen strošek nakupa knjig je bil tolikšen, kolikor je
Glavarja stala izgradnja beniﬁcijske hiše leta 1752. V njej je Glavar bival
zadnje mesece, preden se je leta 1766 preselil na Lanšprež. V knjižnici je
imel majhen oltar, kjer je dnevno daroval sv. mašo. Vseh 2000 knjig je po
zaslugi skrbne že rajne profesorice Ande Peterlin katalogiziranih. To so
knjige besedil cerkvenih očetov, teološke, zgodovinske, ﬁlozofske,
pravne, gospodarske, ekonomske knjige. V njih so Glavarjeve opombe,
kar pomeni, da jih je bral.
Članek še zdaleč ne povzema vsega Glavarjevega življenja. Zato
projektna skupina v septembru pripravlja izlet po Glavarjevi Sloveniji,
v času oratorija pa lov za Glavarjevim skritim zakladom in še kasneje
zagon spletne strani o Glavarju. Štefan Petkovšek, UPPG; sliki UPPG

Vabimo vas, da nas spremljate na Facebooku
ali www.uppg.si.

Ivan Hlade o Glavarjevem rokopisu
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Ko deluje vročina

Trije vročinski valovi do polovice leta oziroma poletja res niso mačji kašelj.
Zato, ko se v opoldanskih urah (od 11.00 do 16.00) kisajo možgani, »bognedaj« tega reči sosedu. Če ne drugega, si bo morda to zapomnil.
Kršitve
Tudi poškodovanje tuje kosilnice (27. 6. ob 20. 20) je bila kršitev. Malo
drugačna in tudi z drugačnimi posledicami pa je lahko zasežena zelenorjava rastlinska snov (sum na konopljo) 17. junija na Križu. Še bolj neprijetno pa je, da je, po podatkih policije, 10. 5. na območju Komende
pes ugriznil otroka.
Ceste
- Včasih nas opozarjajo znaki, največkrat pa je bolj zanesljiva previdnost. Tako je 8. junija ob 18.50 na regionalni cesti Moste–Vodice divjad
povzročila škodo.
- Na regionalni cesti Vodice–Moste (in Moste–Vodice) so po lanski
obnovi (žal) še vedno tudi kolesarji (celo vse več jih je). Tako sta bila 11.
junija (ob 20.00) na cesti v smeri Vodice–Moste udeležena v prometni
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Med drugim bomo odgovorili tudi na vprašanja:
● O čem je Glavar pisal cesarici Mariji Tereziji?
● Zakaj je Glavar zapustil Komendo in se preselil na Lanšprež?
● Kaj imata skupnega Wolfgang Amadeus Mozart in Peter Pavel Glavar?

nesreči kolesar in neznani voznik osebnega avtomobila. Neznani voznik
temnega vozila je peljal iz Vodic proti Mostam. Za njim pa je vozil neznani voznik belega vozila znamke VW golf, serije I. Ko ga je prehiteval,
je trčil v kolesarja, ki se je peljal v nasprotni smeri. Kolesar je padel in
se poškodoval, neznani voznik pa po trčenju ni ustavil in je vožnjo nadaljeval proti Mostam. Policija prosi, da občani, ki imajo o tej nesreči
kakršnokoli koristno informacijo, pokličejo na tel. št. 113 ali na PP
Kamnik, telefon (01) 830 31 80.

Opozorilo
Na območju občine Komenda opažamo vse več spuščenih psov, ki
so brez nadzora. Eno od določil Zakona o zaščiti živali pravi:
Nevaren pes ni samo tisti, ki ugrizne človeka ali žival. So pa v zakonu tudi določila, kdaj pes ni nevaren. O tem bomo več zapisali v septembrski Aplenci. Do takrat pa še vedno velja najbolj zanesljivo splošno pravilo: Na sprehodu pes sodi na povodec z nagobčnikom, za kar
je odgovoren lastnik oziroma sprehajalec. In še bolj splošno: Že veliko
starejši od nas so že včasih vedeli: Pes ima kosmata ušesa!
-aže
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Miranu Bremšaku za slovo
Ker sva z Miranom gor rasla v sosednjih vaseh, sva se poznala že iz odgovore na vprašanja, kaj so počeli ti starci tam gori in zakaj.
Rojen raziskovalec, tudi v tehniki ga je vse zanimalo, sploh novosti mladih let. V mladinskih časih smo skupaj naredili marsikatero hribovsko turo. Najbolj sta mi v spominu tista s šotorom na rami čez Dleskov- in ko so kvadrokopterji prišli na plano, je bil Miran med prvimi, ki jim je
ško planoto ali pa, ker se nama ni dalo čez zasneženo Streho, po JV nadel kamero in fotograﬁral iz zraka, tudi arheološka najdišča je tako
posnel. Požrtvovalen, zagnan, neutruden in vztrajen je bil vseh dvajset
grebenu na zimski Grintovec…
Potem sta z Alenko osnovala družino in na Mlaki zgradila hišo, Miran let, ki jih je s srcem in dušo zapisal arheologiji – in če se je le dalo, je
pa je svojo profesionalno pot strojnega inženirja zastavil v kamniškem izkoristil vsak trenutek, da je vsakdanje skrbi zamenjal za visokogorska
Stolu. Jeseni 1995 se je pridružil etnologu Tonetu Cevcu in meni na tedaj potepanja in iskanja neznanega. Njegov prispevek je velik tudi v Komendi, prava trofeja je odkritje antičnih predmetov v voše skromnih začetkih raziskovanja starih sledi človeka v
dnjaku v Suhadolah, pa neolitik na Kriškem gradu itd.
Alpah. Po prvih črepinjah iz rimskih časov, ki so pod
Tudi njegova zasluga je, da danes lahko s precejšnjo
Kamniškim sedlom in na Ovčariji v Kalcah napovedogotovostjo lahko rečemo, da so bili naslednji, ki so za
vale neverjetne razsežnosti staroselske obljudenosti
kamenodobnimi lovci stikali po visokogorju, iskalci
Grintovcev, Karavank in Julijcev, se je naslednjo pomlad
rude, predvsem železove, ki jo je bilo tam gori v obliki
sprožila prava evforija in takoj pritegnila tudi arheološko
bobovcev najlažje nabrati, staliti in oblikovati prva prastroko, ki je še malo prej nejeverno zmajevala z glavo,
va kovinska orodja, s pomočjo katerih so lahko revolučeš, saj tako visoko tedanji ljudje niso postavljali bivacionarno preoblikovali prostor in si olajšali življenje.
lišč… Pa so jih, to zatrdno vemo danes po več kot
Zraven rudnih jam so že pred vsaj 3500 leti postavljali
dvajsetih letih vse bolj načrtnega raziskovanja. No tipreprosta bivališča in za preživetje s seboj iz doline
stega maja 1996, ko smo se spet odpravili na Pastirce
pripeljali trop drobnice. Tako je bilo v Pečicah na Veliki
pod Kamniško sedlo, so se naši udarni trojki pridružili
planini, na Dolgih njivah, pod Bogatinom in Krnom…
Janez Bizjak, direktor Triglavskega narodnega parka, in
arheologa z Inštituta: Ivan Turk, ki je leto poprej odkril Miran na enem od številnih arhe- Prazgodovinska preprostost je počasi prehajala v vse
piščal v Divjih babah, in Jana Horvat, ki jo je ta dan še oloških pohodov 1. septembra bolj organizirane antične čase do danes, ko rudosledcev
že zdavnaj ni več, ostali pa so pastirji in zeliščarji.
posebej zaznamoval, saj je s strani arheološke institucije 2015 pod Krnom
Za te prve spodbude v raziskovanju naših gora smo
prevzela vodenje nadaljnjih izkopavanj in raziskovanj v
slovenskih gorah. Za veliko navdušenje pa je poskrbel prav Miran, vešč bili Tone, Miran in jaz novembra 2004 sprejeti med častne člane Sloiskanja z detektorjem kovin, ki je prav kmalu izpod neke skale na svetlo venskega arheološkega društva. Vsi, ki nas še zmeraj ﬁrbec martra, kje
privlekel rimskodobno bronasto sponko (ﬁbulo). To je bil trenutek, ko in kaj neki so počeli naši davni predniki tam za Krvavcem, bomo Mirani bilo poti nazaj v neko ljubiteljsko iskanje zakladov in razbitih loncev, na zelo pogrešali in nikoli ne bo pozabljen tisti njegov zmagoslavni
zdaj je naše raziskovanje postalo resno in ta občutek nas je na nek način vrisk iz srca, ko se mu je prikazalo kaj bronastega…Zadnje slovo je bilo
zavezal, da smo se bili pripravljeni marsičemu odpovedati, se podati na v rodni Komendi, 27. junija 2017, na njegov 56. rojstni dan.
Miran, zdaj si še bliže tem skrivnostim, počivaj v miru! France Stele
neznane poti in poglabljati v staroselske navade – in vedno znova iskati

Gumb s konjičkom

Ni dolgo tega, a bilo je v prejšnjem stoletju. Zakaj ta čas tako kruto in
prehitro mineva, zakaj se nekaterim čas izteče mnogo, mnogo prehitro.
Ob slovesu Mirana Bremšaka razmišljam. Spoznala sva se v vasi preko
Milana Šinkovca. Onadva sta bila sodelavca v Stolu. Predno smo šli z društvom
v hribe, je Miran naročil: »Veš, ko prideš nad tisto strmino do rahle izravnave, so v travi vdolbine. Tam mi slikaj, tam so včasih znali živeti ljudje.«
Tak je bil Miran, zaljubljen v naravo in priznan raziskovalec starih
sledi človeka v gorah. Ko smo ustanavljali Turistično društvo Komenda,
je bil zraven; zelo prizadeven ustanovni član. Na prvi sestanek je prinesel gumb z reliefom konjička. »To bi lahko bil naš znak, konj v poletu,
Komenda je poznana po konjih, relief ima čiste linije.« Vsi smo se strinjali z njim. Miran mu je spremenil le spodnji del, postavili smo ga na
travo in društvo je dobilo svoj znak, ki ga ima še vedno.
Poln idej je bil, na naslednjem sestanku smo se že dogovorili, da naredimo prospekt Komende. Miran je bil glavni snovalec, po posameznih
straneh smo razdelili zgodovino kraja, razvojna obdobja in dejavnosti
krajanov. Slikovno gradivo je še prispeval France Stele, oblikovno ga je
dodelala Darja Jenko. Istočasno smo že pripravljali stenski koledar, ki bi
bil lahko še danes ponos vsem krajanom. Dve leti kasneje smo izdali še
prospekt, posvečen čebelarstvu na Komendskem in Petru Pavlu Glavarju.
Spominjam se Mirana, s kakšnim žarom je sodeloval. Kot nekaj čisto
običajnega je prinašal na sestanke lončevino, kamnita orodja in pokazal
kovinsko bogato okrašeno iglasto spono za oblačilo iz kože »pračloveka«
(?) z Velike planine, ki jo je našel le dan poprej. Nikoli se ni hvalil, iz
njegovih skromnih besed pa sem se veliko naučila o odkrivanju zgodovine in jo morda prav zaradi njega tako vzljubila. Želeli smo pripraviti celostno podobo Komende in zasaditi čim več medonosnih rastlin. Tudi pri
snovanju prvega planinskega vodnika Komendska planinska pot (KPP)
je dodal svoj prispevek o zgodovini Krvavca. Za planinsko društvo sem
razpisala Izlet- Razvoj fužinarstva. Dež je padal kot iz škafa, Miran nam
je nad Cerkljami, pod prvimi vzpetinami Krvavca, prek računalnika kar

v prtljažniku svojega
avtomobila podajal
svoje bogato poznavanje o zgodovini in
razvoju izkopavanja
železove rude prav v
naši neposredni bližini. Prav nad današnjim
domom za stare v
Cerkljah so v gozdu
še dobro vidne terase,
ostanki prekopavanj.
Danes smo se poslovili od Mirana, v
meni pa ostajajo spomini in velika hvaležnost za njegov prispevek in delo v
Turističnem društvu
Komenda.
Katja Tabernik

Miran Bremšak in Tone Cevc ob najdbi bronaste sponke Na Pastircih pod Kamniškim sedlom
septembra 1997.(Iz knjige Ljudje v Alpah) - Foto
France Stele.

Odšli so…
Miran Bremšak, Mlaka 32 A, star 55 let
Rozalija Mikložič, Žeje pri Komendi 4 C, stara 74 let
Julijana Korbar, Moste 41, stara 86 let
Cecilija Cerar, Breg pri Komendi 2, stara 89 let
Jurij Kobe, Nasovče 2, star 80 let
Tomaž Vrtnik, Moste 108, star 54 let
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ZAHVALE

Aplenca
Močnejša kakor smrt je ljubezen.
Ljubezen nikoli ne mine!
ZAH VALA
V 87. letu se je od nas poslovila draga mama, babica,
tašča, sestra in teta

Glasilo občine Komenda 7/2017
Našla si svoj mir v večnosti tišine.
Našla si svoj prostor, kjer ni več
bolečine.
Na zadnjo pot pospremili smo te,
a saj slovo od tebe ni dokončno!
Življenje sploh ni to kar se zdi
je le korak na poti k večnosti.
ZAHVALA

JULIJANA
KORBAR

V 61. letu se je od nas poslovila naša draga hčerka, žena,
mami, sestra in teta

iz Most pri Komendi
Iskreno se zahvaljujemo Medgeneracijskemu centru Komenda, posebej še socialnima oskrbovalkama Olgi Hace in Majdi Grašič za
predano in požrtvovalno pomoč pri negi in podpori, patronažni sestri
Marti Malus, njeni osebni zdravnici Olgi Ložar, sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani in jo
pospremili na zadnjo pot.
Posebna zahvala duhovniku Zdravku Žagarju za lep pogrebni
obred, pogrebni službi Jerič, pevcem za lepo petje in Marku Sušniku
za simbolični spust bele golobice.
Ohranili jo bomo v lepem spominu
Vsi njeni.
V grenki nasmeh zažarelo je lice,
stisnili roke smo ti v slovo,
slišal nisi več krikov resnice,
šel si za vedno, nazaj te ne bo.
Hvala ti oče za rojstvo, življenje,
hvala za čast, ljubezen, skrbi,
hvala za bisere vtkane v trpljenje,
oče naj večna ti lučka gori.
ZAHVALA

MAJDA KRIŽMAN
z MLAKE
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem,
sosedom, vaščanom in znancem, za izrečena ustna in pisna sožalja,
darovano cvetje, sveče, darove za svete maše ter spremstvo na njeni
zadnji poti.
Zahvala gospodu župniku Zdravku Žagarju za darovano mašo in
pogrebni obred, pogrebni službi, pevcem, trobentaču in nosačem.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.
Vsi njeni.
Zaradi oblikovne napake v objavi Zahvale za Braneta Tičarja iz Suhadol
v junijski Aplenci objavljamo Zahvalo še enkrat. Vsem bralcem, še posebno svojcem, se iskreno opravičujemo.
Uredništvo
Veriga družine se je zlomila
in nič več ne bo, kot je bilo.
A Bog nas vzame brez opozorila,
čez čas veriga sklenjena spet bo.

ZAHVALA

V 81. letu se je za vedno od nas poslovil
dragi oče, stari ata, tast, brat in stric

JURIJ KOBE
Janeščev ata iz Nasovč.
Ob zadnjem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, krajanom, prijateljem in znancem ter vsem ostalim za izražena sožalja, darovane sveče in cvetje. Posebna zahvala župniku
Zdravku Žagarju za opravljen pogrebni obred in Mirku Poličarju za
lep pogrebni govor.
Zahvala tudi pogrebni službi Jerič, pevcem in nosačem.
Iskrena hvala patronažni službi Kamnik in Zavodu Medgeneracijskega centra Komenda ter vsem ostalim, ki ste nam v najtežjih trenutkih pomagali in nam stali ob strani.
Vsi njegovi
Julij 2017

10. marca je med nas legla
neizmerna žalost in bolečina, ko nas je nenadoma zapustil naš dragi mož, oče,
dedi in brat

BRANE TIČAR
iz Suhadol
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za pomoč. Iskrena hvala tudi kolektivu podjetja Kovinc, direktorju Damjanu Žvelcu za govor, urgentni službi ZD Kamnik, dr. Lukičevi in osebju intenzivne nege Infekcijske klinike
Ljubljana.
Radi te imamo. Vsi njegovi.

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.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Aplenca - Glasilo občine Komenda, leto 26, številka 8-9 bo izšla (predvidoma) 22. septembra 2017. Gradivo za objavo oddajte do vključno
četrtka, 7. septembra 2017. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.
gok@komenda.si ali na andrej.zalar@siol.net. Informacije tudi na GSM 031 638 699.

Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI

ZADNJI ŠOLSKI DNEVI V PRVIH RAZREDIH
Učitelji in učenci prvih razredov smo zadnji
ponedeljek v šolskem letu pripravili krajši
kulturni program ob zaključku šolskega leta.
Učenci so se na prireditvi predstavili s pevskimi in plesnimi točkami, pozabili pa niso niti na
recitacije. Tako so staršem pokazali, kaj vse so
se v letošnjem šolskem letu naučili. Po končanem programu je sledilo prijetno druženje na
šolskem igrišču. Za pogostitev pa so s sladkimi
in slanimi dobrotami poskrbeli starši.
V zadnjih šolskih dneh, ko je sonce že močno pripekalo, pa smo na šolskem igrišču med
drugim poskrbeli za osvežitev z zabavnimi
vodnimi igrami. Na šolskem igrišču smo si tako »pričarali« počitniško vzdušje in uživali na
»plaži«.
Učitelji in učenci prvih razredov
ROLALI SMO
Športni dan mi je bil všeč, ker sem se naučil
rolati.
Peter Vinkovič. 2.c
Na športnem dnevu sem se imel dobro in
veliko sem se naučil.
Enej Debeljak, 2.c
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se po rolanju
posladkali s sladoledom.
Ela Božiček, 2.c
Na rolanju mi je bilo najbolj všeč, ko smo
igrali hokej.
Aljaž Rakovec, 2.c

ŠOLA
Mi gremo pa v šolo,
se črke naučit,
da bomo pisal hitro,
kakor plava kit.
Velike tiskane in male tiskane,
velike pisane in male pisane črke
se je treba naučit.
Jaz pa pravim tko:
Mi znamo že vse,
zato nas tretji razred
čaka vse.
Še prej pa na počitnice.
Zato, adijo, šola, in za nekaj časa
pozabi na nas vse.
Ajda Hribar, Katja Kavčič, 2. c

OBISK POLICISTOV
V šoli smo najprej pomalicali, nato pa odšli
ven do policistov. Naša prva postaja je bil policijski kombi. V njem je bila obrambna oprema,
prah za prstni odtis in še ogromno drugih
stvari, saj je bil kombi mobilna intervencijska
policijska postaja. Na drugi postaji sta bila
konja, ki sem ju rada pobožala. Policist je povedal, da jih imajo 12, od tega šest lipicancev
in šest rjavih. Konja sta bila zdresirana. Odšli
smo do postaje s psi. Večjemu psu je ime Kori
in je star pet let. To smo izvedeli tako, da je
petkrat zalajal. Samički pa je ime Dina, stara je
sedem let. Čakala nas je še zadnja postaja, policist motorist. Lahko smo se usedli na motor.
Prižgal je tudi sirene. Ta dan si bom za zmeraj
zapomnila.
Ula Jagarinec, 3. c
PRI ČEBELARJU
Obiskali smo čebelarja Milana Starovasnika.
Povedal nam je nekaj o čebelarskem poklicu.
Dobili smo vsak svoj sok in med na kruhu. Na
izbiro smo imeli cvetlični in jelkin med. Zelo
mi je bilo všeč. In upam, da se bomo še kdaj v
šoli pogovarjali o čebelah.
Tinkara Starovasnik, 3. c

RUDI IN ŽIVALI
Danes nas je obiskal Rudi Ocepek. Prinesel
je kačo, činčilo, in dve miški. Kača po imenu
Selena je ameriški rdeči goš. Imeli smo jo v
naročju, za vratom in spuščeno v krogu. Nato
je vzel činčilo po imenu Čili. Imeli smo jo v
naročju, na rokah in v krogu. Najprej je prišla
k meni.
Neža Trunk, 3. b
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motiv s konji. Ko so pečnice končane, jih zapakirajo v škatle. Izdelujejo pa tudi kamine in
peči po naročilu.
Obisk pečarja mi je bil zelo všeč.
Alja Trobec Breznik, 6. a
BORBA ZA KLJUČ
Na naši šoli je tradicija, da 9. razred, lastnik
ključa, preda ključ tistemu osmemu razredu, ki
si ga najbolj zasluži. Tokrat so se pomerili v
treh nalogah. V prvi je moral eden iz ekipe
petkrat popiti sok iz kozarčka in ga obrniti narobe na rob mize. Z roko ga je moral odbiti tako, da se je kozarček postavil pravilno. Nato je
morala vsaka ekipa odgovoriti na deset vprašanj. Pri tretji nalogi pa so vsem članom ekipe
zavezali noge. Ne da bi se ločili, so morali čim
hitreje priti okoli stožcev do cilja.
In rezultati: ponosni lastniki ključa so postali učenci 8. b razreda, ki so ga slovesno prejeli
na valeti.
Tilen Zupan, 6. c
ŽIVLJENJE
Življenje moraš vsak dan živeti,
delati, se družiti,
ne na kavču sedeti
niti ne za jutri skrbeti,
Življenje je treba rad imeti.
Aleksander Rode, 7. a
PLANINSKI TABOR MEŽICA
16. 6. smo se odpravili na planinski tabor v
Mežico. Med drugim smo si ogledali rudnik
pod Peco, ki je v času, ko je še deloval, nakopal
veliko svinca, ki se ga v večini uporablja v
akumulatorjih. Odpravili smo se na pohod na
Pikovo, ki sicer ni bil preveč zahteven, ker pa
je bilo zelo vroče, smo bili prav vsi prepoteni
in utrujeni. Ko smo se vrnili, smo zakurili
ogenj in ob ognju pekli hrenovke ter igrali odbojko.
Naslednji dan nas je čakal celodnevni pohod
na Peco, zato smo zgodaj odšli spat. Na poti do
vznožja smo si ogledali jamo kralja Matjaža,
za katero skrbijo mežiški planinci. Hodili smo
okoli tri ure. Na vrh smo prišli utrujeni, ampak
je bilo vredno. Za vzpon smo dobili celo priznanja.
Naslednji in zadnji dan nas je pričakalo presenečenje. Odpeljali so nas na kmetijo, kjer
smo lahko poskusili domače salame in divjačinski golaž. Peljali smo se z vlakcem in si
ogledali družinski muzej in nagačene živali. To
je bil konec našega tabora, ki je bil v zadnjih
letih eden najboljših.
Jaka Kravanja, 9. C

SPOZNAVANJE POKLICEV
V juniju smo obiskovali obrtnike v naši
okolici. Tri šestošolke smo se odpravile v Pečarstvo Avguštin, kjer so nas zelo lepo sprejeli.
Povedali so nam, da so znani po tem, da izdelujejo pečnice in nam ta postopek tudi pokazali. Pri tem uporabljajo različne stroje in pripomočke. Pečnice so lahko vseh barv in z
različnimi motivi. Meni je bil najbolj všeč
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ZANIMIVOSTI
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Evropsko prvenstvo na Veliki planini
Gorski tekači so se minuli vikend pomerili na evropskem prvenstvu na Veliki planini.
Na različno dolgih progah so svojo pripravljenost pokazali tekači in tekačice od mladinskih do članskih kategorij. Na »Open race« so nastopili vsi
najboljši evropski gorski tekači, ki niso bili neposredno uvrščeni v nacionalne reprezentance. Odličen rezultat je dosegel tudi »Skadovc« Bojan
Galin, ki že vrsto let dosega odlične rezultate. Sotekmovalci ga dobro
poznajo po silovitem štartu, v katerem si vedno izbori odlično izhodišče.
Tudi tokrat je začel v tem stilu in si na koncu pritekel 21. mesto.
V tej sezoni je bilo to njegovo že 17. tekmovanje v tej disciplini.
Zmagal je na teku na Lisco, v teku na Rašico, na občinskem prvenstvu
občine Komenda in v Šentvidu. Srebrn je bil v teku na Krvavec in v teku
na Šmarno goro. Na tretjo stopničko je stopil na veteranskem prvenstvu
v Tržiču, na trzinskem teku in na mekinjskem krosu. Do konca sezone
slovenskega pokalnega tekmovanja so še tri tekme, na katere se tudi
vneto pripravlja in na koncu si lahko obetamo odlično uvrstitev. Tekmuje tudi v gorenjskem pokalu, kjer so do konca sezone še štiri preizkušnje.

O končnih rezultatih bomo seveda še poročali.
Bojan s svojo prizadevnostjo in z vztrajnostjo dokazuje, da mu leta ne
pridejo do živega in kljub nekaj zdravstvenim težavam in pred sedmimi
meseci umrle svoje partnerke Helene, ki mu je bila največja opora in
navijačica, nadaljuje športno kariero.
Peter Pibernik

Priljubljeni kolesarski
maraton
Prvo julijsko nedeljo (2. 7.) je okoli Kamniško-Savinjskih Alp potekal tokrat že 11. priljubljeni kolesarski maraton Alpe Scott, ki velja
tudi za najtežji kolesarski maraton. Letošnja rdeča nit maratona je
bila voda, zato so kolesarje na vseh treh prelazih čakale naravne
okrepčevalnice ob izvirih čiste vode. Kolesarji so ob 9. uri startali iz
Kamnika in vozili skozi Komendo, Cerklje, Preddvor, Zgornje Jezersko čez Jezerski vrh, Pavličevo sedlo v Logarsko dolino, Solčavo,
Luče, Ljubno, Radmirje, Gornji Grad in na Črnivec. Približno tri ure
in pol je trajala vožnja z vzponi in spusti, v občini Komenda pa so za
njihovo varno vožnjo skrbeli tudi gasilci.
A. Ž.

Aplenca se smeje
Uroš sošolcu hvali svojega očeta:
»Moj oče je tako pogumen, da se nikogar ne boji!«
»Moj pa je tako plašen, da spi pri sosedi, kadar mame ni
doma.«
Potnik na železniški postaji čaka na vlak, ki ima ob prihodu
dve uri zamude.
Ko po zvočniku sliši obvestilo o zamudi, odide k prometniku v pisarno:
»Zakaj sploh imate vozne rede, če vlaki vedno zamujajo!?«
»Saj zato smo pa zgradili čakalnico!«
»Je res, da ste sosedu v okno vrgli kamen?«
»Res je, toda moram vam povedati, gospod sodnik, da je
bilo sosedovo igranje na trobento res nevzdržno!«
»Pa obžalujete svoje dejanje?«
»Seveda, saj se skozi razbito okno trobenta še bolj sliši!«
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Bojan Galin na Veliki planini

ČEBELA IN OSAT
Julij 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 - Soseda sta bila na
Mlaki že od mladih let. Pri Eli se
je po domače reklo Pr' Krznarju,
pri sosedu Lojzetu pa Pr' Jernejc.
Sosedsko sodelovanje, otroška
igra in potem še skupna odločitev:
Eli Križman in Lojze Ravnikar
sta se VZELA. Nič čudnega, sem
pomislil, ko so jima 1. junija po- ČEBELA za julij 2017
stavljali mlaj z napisom biseroporočenca, da je Lojze postal tudi zavezanec »zelene bratovščine«. Tudi
tam je namreč pomembno, da veš, kaj je »prijazna uplenitev«. In ker je
šest desetletij, recimo »po jagersko«, lepa trofeja, naj vama bo Eli in
Lojze tokratna čestitka za 60 let skupaj: zdrava, biserna ČEBELA.
OSAT- Pozdravljeni, pošiljam nekaj fotk za »osat« z ekološkega
otoka sredi Suhadol. Tukaj lahko človek najde vse kaj drugega kot
odpadke primerne za eko zabojnike; od stare klime pa vse do akumulatorjev, da o gori odpadnih kartonov ne govorim. Nekdo je očitno
praznil garažo, pa odpadkov ni mogel odpeljati na smetišče, saj
mu avto brez akumulatorja ni vžgal! - Spoštovani gospod krajan
iz Suhadol. Vaša pobuda za OSAT je zaradi
občutljive pozornosti v
okolju vredna zgornje
rubrike - čebele.
OSAT za julij 2017
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

DRUŠTVA

Glasilo občine Komenda 7/2017

Na morju v Savudriji
Tudi gasilska mladina iz PGD Komenda si je privoščila dopust. V obdobju od 30.6 do 7.7.2017 smo
gasilci iz Komende letovali v Savudriji s petimi pionirji in enim mentorjem, vse skupaj pa nas je bilo
okoli dvesto saj so poleg našega društva letovali tudi
gasilci iz Most, Križa in gasilske zveze Kamnik.
V tem tednu smo zelo uživali in se zabavali ob
raznih vodnih igrah pa tudi ob igranju nogometa,
balinčkanju in igre med dvema ognjema. V torek,
4.7.2017, pa smo se odpravili v Umag na ogled
gasilske postaje, kjer so otroci spoznali gasilsko
opremo, ki jo uporabljajo tamkajšni gasilci. Čeprav je v večini podobna naši, imajo tudi opremo
za gašenje in reševanje na morju. Teden je minil
zelo hitro in iz Savudrije smo odšli v Komendo.

Teniški tečaj za najmlajše
Ob koncu junija, med 26. in 30. 6. je bil na teniških igriščih Teniškega
kluba Komenda že dvanajstič teniški tečaj za najmlajše. Udeležilo se ga
je 11 učenk in 24 učencev osnovne šole. Poleg učenja tenisa so učenci
imeli v programu tudi igre z žogo, pohod, športno vedenje in druge aktivnosti. Dan, ko je deževalo, so imeli dejavnosti v tgelovadni9ci v
osnovni šoli v Komendi za se vodstvu šole iskreno zahvaljujemo. Med
tečajem so obiskali tudi Arboretum v Volčjem Potoku in si ogledali
razstavo velikanov morskih globin, fosile, cvetje, metulje… Organizatorji tečaja so tudi letos poskrbeli za prehrano otrok, po končanem tečaju pa je vsak dobil nagrado.
Naslednje leto bo klub poskrbel, da se najmlajši spet dobijo na tečaju na koncu šolskega leta oziroma v začetku počitnic. Teniški klub se
zahvaljuje sponzorjem, ki so omogočili tečaj: Spenter d.o.o, Catering
Gitadela, Kmetija Burger iz Most, Zavarovalnica Triglav, Kalcer,
Pizzerija Hram Gorjan, podjetje ARO-VANA d.o.o, Arboretum Volčji

Potok, Trgovina Tia Moste, Časopisno podjetje Večer.
Slike s tečaja so objavljene na spletni strani ŠD Policist.

Klub v Harmoniji Mengeš
V soboto, 24.6.2017, je Judo klub Komenda v okviru dogodka Mem'greš
fest organiziral animacije in igre za otroke - Bambijev mini klub. Otroci
so si s sodelovanjem na različnih igrah lahko prislužili lepe nagrade.
Prišlo je tudi nekaj judoistov judo kluba Komenda, ki so ostalim otrokom pokazali judo igre in borbe.
Glavne igre so bile ob polnih urah in sicer je največ pozornosti vzbudila igra SUMO BORBE, kjer se tekmovalca z velikimi žogami izrivata
in odbijata iz omejenega prostora na mivki. Otroci so se potegovali za
najboljša mesta tudi s ciljanjem na koš in gol. Več druženja in spoznavanja novih prijateljev pa je ponudila igra skakanja v vrečah in vlečenje
vrvi. Za veliki ﬁnale so otroci po velikem vrtu Centra Harmonija ustvarili veliko »vojno«, sledila je igra ciljanje z vodnimi balončki, ki je bila
tudi najbolj zabavna in v zares vročem dnevu tudi zelo osvežujoča igra.
Vmes so otroci lahko skakali na trampolinu, hodili po gurtni (slack-line), igrali velikanski mikado ali pa si poslikali obraz z najrazličnejšimi
motivi.
Vsekakor bo Bambijev mini klub še kdaj priredil igre ob sobotnih
dopoldnevih in pritegnil zanimanje otrok. Ob 15.00 sta v Harmonijo
Mengeš prišla tudi mlada pevca BQL, poznana iz šova Slovenija ima

talent, katera je z veseljem poslušala kopica mladih oboževalk in oboževalcev.
Katarina Kumer

2. Poletna šola
Klub borilnih veščin Domžale že vrsto let poleg rednih treningov in zahtevnih tekmovanj
na domačem in mednarodnem parketu poskrbi
tudi za prijetna druženje v obliki 2. Poletne
šole, ki je namenjena predvsem sprostitvi, ki
mora biti sestavni del športnega utripa. Letos
so se članice in člani v velikem številu zbrali
od najmlajšega do najstarejšega v Domžalskem

bazenu in veselo obeležili prihod poletja. Tako
so si »napolnili baterije« za prihodna tekmovanja, ki se bodo pričela jeseni. Od vaditeljev na
poletni šoli sta bili prisotni tudi šampionki,
večkratni kickboxing prvakinji, Teja in Hana
Mihelčič iz Komende.
Športni pozdrav!
Marjan Bolhar
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ŠAH

Šahovske novice

Teja Vidic državna
prvakinja med članicami - Jan Šubelj
evropski prvak v
pospešenem hitropoteznem šahu.
27. DRŽAVNO
PRVENSTVO
ČLANIC 2017 od
24. 6. 2017 do 2. 7.
2017 v Mariboru. V
konkurenci desetih
članic je prepričljivo
zmagala Teja Vidic.
27. DRŽAVNO
PRVENSTVO
ČLANOV 2017 v
Mariboru od 24. 6. DP članice - Teja Vidic prejema priznanje.
2017 do 2. 7. 2017. V konkurenci 63 igralk in
igralcev smo osvojili 12. mesto Jan Šubelj, 26.
mesto Jan Marn, 59. mesto Janez Paternoster,
63. mesto Jernej Zidar.
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EVROPSKO
OSNOVNOŠOLSKO
PRVENSTVO MLADIH v Budvi v Črni
gori od 11. do 19. 6. 2017. Naš član Martin
Ferenc in članici Tinka Ferenc in Zala Ferenc
so nastopili za osnovno šolo Janka Modra na
Evropskem šolskem prvenstvu. Martin je v
skupini dečkov do 9 let osvojil 46. mesto,
Tinka Ferenc je v skupini deklic od 11 let
osvojila 20. mesto, Zala Ferenc je v skupini
deklic od 13 let osvojila 21. mesto.
ZAKLJUČNI TURNIR MLADIH 2016/
2017 na osnovni šoli Kolezija v Ljubljani v
petek ,16. 6. 2017. Osvojili smo 5. mesto Jan
Marn, 6. mesto Janez Paternoster, 9. mesto Jaka Tavčar, 10. mesto Vesna Mihelič, 12. mesto

Turnir mladih - najboljši do 9 let
Turnir mladih - najboljša do 7 let

DP članice - zmagovalke

Turnir mladih - najboljši do 8 let

DP članice Teja Vidic
EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH
V POSPEŠENEM ŠAHU je bilo v Budvi v
Črni gori v torek, 20. 6. 2017. Jan Šubelj je v
skupini dečkov do 14 let osvojil 1. mesto z 8
točkami. Jan Marn je osvojil 7. mesto s 6
točkami. Vesna Mihelič je v skupini deklic do
12 let osvojila 2. mesto s 6 točkami. Inti Maček
je v skupini deklic do 8 let osvojila 6. mesto z
2 točkama.
EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH
V HITROPOTEZNEM ŠAHU je bilo v
Budvi v Črni gori 22. 6. 2017. Jan Šubelj je v
skupini dečkov do 14 let osvojil 1. mesto s 7
točkami. Jan Marn je osvojil 30. mesto s 5
točkami. Vesna Mihelič je v skupini deklic do
14 let osvojila 11. mesto s 6 točkami. Inti Maček je v skupini deklic do 10 let osvojila 12.
mesto s 5 točkami.
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Turnir mladih - igralci OŠ Nove Jarše

Turnir mladih - najboljši do 10 let

Aplenca

Zaključni turnir mladih 2017 - zmagovalci

ŠAH
Jure Žličar, 13. mesto Teo Cimperman, 18.
mesto Inti Maček, 19. mesto Filip Omladič
Klanjšček, 20. mesto Martin Perme, 23. mesto
Elma Halilović, 26. mesto Anastasia Kurachkova.
CIKLUSI TURNIRJEV MLADIH 2015/
2016. Na devetih turnirjih je nastopilo 145
mladih igralk in igralcev iz 45 osnovnih šol in
iz 19 klubov ter iz 8 regij. V skupnem seštevku
je zmagala Zala Urh (OŠ Orehek); sledijo
Vesna Mihelič (OŠ Nove Jarše), Denis Vah
(OŠ Trnovo), Jan Marn (OŠ Nove Jarše), Janez
Paternoster (OŠ Zadobrova), itd. Uvrstitve
naših članov v posameznih starostnih skupinah: deklice do 7 let – 1. mesto Inti Maček;
dečki do 8 let – 1. mesto Filip Omladič
Klanjšček; dečki do 9 let – 1. mesto Teo
Cimperman, 3. mesto David Paternoster, 8.
mesto Bine Markošek, 9. mesto Pavle Đokić;
deklice do 10 let – 2. mesto Tina Križnič;
dečki do 10 let – 1. mesto Jure Žličar, 2.
mesto Martin Perme, 6. mesto Jernej Zidar;
deklice do 11 let – 1. mesto Vesna Mihelič, 2.
mesto Elma Halilović, 4. mesto Tinka Ferenc;
dečki do 11. let – 1. mesto Janez Paternoster;
5. mesto Gašper Klemenčič, 11. mesto Luka
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Ficko; deklice do 12 let – 4. mesto Anastasia
Kurachkova; dečki do 12 let – 2. mesto Jaka
Tavčar, 8. mesto Maj Koderman; deklice do
13 let – 3. mesto Zala Ferenc, dečki do 13 let
- 1. mesto Jan Marn, 4. mesto Jan Šubelj;
deklice do 14 let – 1. mesto Katarina Mazzini; dečki do 14 let – 2. mesto Gal Založnik, 3.
mesto Matej Mlakar; deklice do 15 let – 2.
mesto Klara Vidmar.
V seštevku osnovnih šol je zmagala osnovna
šola Nove Jarše, sledita osnovni šoli Vič in
Šmartno pri Litiji; na 8. mestu je osnovna šola
Komenda-Moste. Med klubi je prepričljivo
zmagal Šahovski klub Komenda, sledita ŠK
En Passant in ŠD Mengeš – Trzin.
TURNIR OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA
LETA 2016/2017 v Komendi, 23. 6. 2017.
Osvojili smo 1. mesto Martin Perme, 11.
mesto Stanko Perme, 7. mesto Anastasia Kurachkova.

Turnir mladih - najboljše do 11 let

Zaključek šolskega leta 2017 - zmagovalci
MEDNARODNI KADETSKI TURNIR
LENT 2017 v Mariboru od 23. do 25. 6. 2017.
Osvojili smo 25. mesto Teo Cimperman.
HITROPOTEZNI TURNIR ŽELEZNIČAR 2017 v Ljubljani 28. 6. 2017. Osvojili
smo 3. mesto Blaž Debevec.
Franc POGLAJEN
Turnir mladih - najboljši do 11 let

Turnir mladih - najboljši do 12 let

Turnir mladih - najboljši do 13 let

Turnir mladih - igralci ŠK Komenda

Turnir mladih - zmagovalci ciklusov
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NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK

dogajanj avgusta in septembra2017
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
AVTOBUSNI IZLET - Izletniška sekcija pripravlja 9. avgusta 2017
izlet po VISOKOGORSKI CESTI NOCKALMSTRASSE. Odhod
avtobusa ob 6,00 iz Komende. Informacije in prijava pri poverjenikih
ali vodji izletov Mariji Špehonja, tel.: 031 405 303.
SREČANJE GORENJSKIH UPOKOJENCEV - Srečanje bo 31.
avgusta 2017 v Žirovnici. Odhod avtobusa iz Komende ob 7.30. Prijave
pri poverjenikih ali pri vodji izletov Mariji Špehonja,tel.: 031 405 303
NA TRGATEV - Septembra bo odhod na tradicionalno TRGATEV.
Datum zaradi vremena in zrelosti grozdja še ni znan. Prijave in informacije pa pri vodji izletov Mariji Špehonja, tel.: 031 405 303.
POHODNIŠKA SEKCIJA
LOČICA - GOVEJEK - 2 . septembra 2017. Pohodniki se zberejo ob
8. uri na parkirišču pri trgovini Tuš.
BIB - SMREKOVEC - 16. septembra 2017 pohod na Bibo planino
in Smrekovec. Zbor na parkirišču trgovine Tuš ob 8. uri.
KRANJSKI RAK … Pohod na Kranjski rak–Ušivec–Velika Planina
bo 30. septembra. Za vsak pohod se prijavite vsaj dan prej pri vodji
pohodov Marjanu Marnu, tel.: 041 694 209
KOLESARSKA SEKCIJA
3. avgust 2017 Kamnik–Komenda–Cerklje–Vodice–Kamnik.
10. avgust 2017 Kamnik–Suhadole–Vodice–Mengeš–Radomlje–Kamnik
17. avgust 2017 Kamnik–Križ–Komendska Dobrava–Cerklje–Komenda
31. avgust 2017 Kamnik–Suhadole–Vodice–Skaručna–Topole–Kamnik
14. september 2017 Kamnik–Komenda–Pšata–Cerklje–Adergas–Kamnik
21. september 2017 Kamnik–Volčji Potok–Mengeš–Vodice–Komenda
28. september 2017 Kamnik–Kamniška Bistrica–Kamnik
Komendčani se dobimo ob 7.30 v Mostah pri Škorpiju. Iz Kamnika
odhod z dvorišča DU Kamnik ob 8. uri. Ob slabem vremenu se vožnja
prestavi na naslednji dan.
BALINARSKA SEKCIJA
V avgustu 2017 bo tekmovanje za Pokal ženskih in moških ekip iz širše
okolice Gorenjske.
V septembru 2017 pa bo MEMORIALNI TURNIR v počastitev pokojnih balinarjev Komende.
Vse športne sekcije in šahisti redno trenirajo po razporedu
DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
POLETNI VEČERI V MRAVLJIŠČU za mlade 12+, vsak četrtek v
avgustu med 19. in 21. uro. Na programu bodo različne aktivnosti:
Zabavne igre, v vročih večerih z vodnimi baloni, igrami na prostem,
pink-ponk, namizni nogomet,…; Glasba in čvek s prijatelji; Poletni
kino (spored spremljajte na naši FB strani); Sladoledni žur, sadne kupe
in sok s smetano.
Naj bo mladost zdrava norost.

MRAVLJIŠČE tudi v avgustu organizira
Počitniško varstvo v Mravljišču
7.8.–11.8. 2017
● od ponedeljka do petka, od 8.00 do 15.00.
● vsak dan se posvetimo vsem štirim aktivnostim:
● likovno ustvarjanje in oblikovanje uporabnih izdelkov (narejene
izdelke odnesete domov);
● kuharske umetnije in priprava malice in kosila;
● športne igre, štafetne igre in igre z vodo;
● družabne in namizne igre, kvizi in uganke, skriti zaklad ...
Prispevek za enega otroka:
cena celodnevnega varstva je 8 EUR/dan ali celi teden 40 EUR
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Izlet 24. avgusta 2017
k spomeniku Sto žrtev
Program:
● Ogled spomenikov stotih žrtev okupatorja v Stranicah na Frankolovem in obisk muzeja v neposredni bližini.
● Malica v gostilni Kuzman v Vitanju.
● Ogled muzeja KSEVT v Vitanju (Kulturno središče vesoljske
tehnike in možnost preizkusa simolatorja MIG 21 bis.
● Ogled ene od treh cerkva v Vitanju.
● Ogled proizvodnje v tovarni UNIOR v Zrečah.
● Kosilo v Gostišču Smogovc v Gorenju (nad Zrečami)
Cena izleta je 30 €. V ceno je všteto vse razen simolatorja.
Odhod iz Komende (Gasilni dom) je ob 7. uri, vračanje domov okrog
17.30.

Prijave sprejema predsednik KO ZB Komenda
Filip Železnik do 21. avgusta na telefon 031
398 658.

Izlet po Glavarjevi Sloveniji
Ustanova PETRA PAVLA GLAVARJA
pripravlja v nedeljo, 17. septembra
2017, izlet v Lanšprež.
Izlet bo namenjen druženju in
spoznavanju Petra Pavla Glavarja.
Obiskali bomo
* Zasebni čebelarski muzej,
* Glavarjev grob v Lanšprežu,
* Kapelo,
* Mašo bo daroval stolni prošt Jožef Lap,
* Farno cerkev v Šentrupertu,
* Deželo kozolcev in
* Muzej krščanstva na Slovenskem.
Cena izleta je 25 € in vključuje prevoz, cestnine, vstopnine in
oglede po programu, kosilo brez pijače in vodenje.
Odhod izpred OŠ v Komendi ob 7.00, prihod okoli 19.00.
Vse podrobnosti so objavljene na spletni strani: www.uppg.si.
Zaradi lažje organizacije je prijava obvezna. Prijave bomo sprejemali do 10. septembra: Katja Tabernik (041 721 478), Štefan Petkovšek (031 792 434) ter na elektronski naslov info@uppg.si.
Prisrčno vabljeni!
Projektna skupina o PPG

ČESTITKA
ANČKI NOGRAŠEK – Trudnovi Ančki iz Most pri Komendi vse
najboljše za rojstni dan.
Za 90 let in še naprej ji želita zdravje in vse lepo
Andrej in Nuša.

Aplenca
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Več o naši ponudbi: www.isam.si
Nagrade
1. nagrada - GSM Brezžični alarm
2: nagrada - Led senzorska svetilka
3: nagrada - Ura z digitalnim termometrom
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite na
naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda (tudi po mejlu:
urednistvo.gok@komenda.si) DO VKLJUČNO 31. avgusta 2017.
Na kuverto ali po mejlu napišite ime, priimek, naslov in Nagradna križanka. (Aplenca, kot običajno do sedaj, avgusta zaradi počitnic ne izide. Naslednja številka bo izšla predvidoma 22. oziroma, glede na dogajanja, v 2. polovici septembra).

Družinsko podjetje Isam elektronika je bilo ustanovljeno leta 1991. S svojim
servisnim in inštalacijskim delom tehničnega varovanja že več kot 20 let
skrbimo za varnost in udobje naših strank.
Pri svojem delu vam zagotavljamo največjo mero diskretnosti, visoko
stopnjo kvalitete in najkrajši možni izvedbeni rok. Nudimo tudi svetovanje
in poskrbimo za celovit estetski izgled varnostnega sistema.
Z našim zares širokim strokovnim znanjem vam lahko ponudimo kvalitetne celovite rešitve sistemov varovanja.
Izbiramo med različnimi ponudniki in izdelovalci varnostne opreme. S
tem vam zagotavljamo najboljši izbor elementov glede na vaše potrebe.
Poudarjamo, da je pri veliki izbiri kvalitetnih elementov za uporabnika
najpomembnejša prijazna in kvalitetna namestitev sistema v prostor.
Naše podjetje ima licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja (št.
2510-2/2015/25).

Nagrajenci Nagradne križanke Trgovina TIA v Aplenci Glasilu občine
Komenda, številka 6/2017:
1. nagrada – v vrednosti 30,00 EUR - CILKA DACAR, Mlaka 17 A,
1218 Komenda
2. nagrada - v vrednosti 20,00 EUR - SAMO OSOLIN, Mlaka 42, 1218
Komenda
3. nagrada – v vrednosti 20,00 EUR - MARTA MALUS, Podboršt pri
Komendi 18 B, 1218 Komenda
4. nagrada – v vrednosti 15,00 EUR - ŠTEFKA BOŽIČEK, Suhadole
38 M, 1218 Komenda
5. nagrada – v vrednosti 15,00 EUR - LIZA NOVAK, Klanec 48 d, 1218
Komenda
Čestitamo! Izžrebani nagrajenci lahko nagrade na podlagi potrdila in osebnega dokumenta uveljavljajo v Trgovini TIA, Moste 80 H, Komenda. Delovni čas: ponedeljek – petek od 9. do 19. ure, sobota od 8. do 13. ure.
Več informacij na telefon: 01 834 17 57.
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IZ KRUŠNE PEČI, MALICE, KOSILA,
DOSTAVA HRANE PIZZE
JEDI Z ŽARA, JEDI PO NAROČILU

040 602 902
08 205 12 71

PIZZE IZ KRUŠNE PEČI
MALICE – KOSILA
POROKE – OBLETNICE
PRAZNOVANJA – PIKNIKI

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

