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Aplenca
Enajsta
Šolska veselica v Mostah Glasilo občine Komenda 4/2018
ANDREJ ŽALAR

V soboto, 7. aprila, je Osnovna šola Komenda Moste povabila
učence in starše pred šolo v Mostah na 11. Šolsko veselico. Kakor vsa leta do sedaj so tudi letos pripravili številna družabna
dogajanja.

Učenci so z mentorji pripravili zanimive spretnostne igre, v katerih so
se preizkušali mladi in stari. Pripravili so pester izbor delavnic, druženje
z eksotičnimi živalmi, poslikave, izdelovanje izdelkov iz papirja in
kartona, karaoke, tekmovanja med dvema ognjema in v odbojki. Predstavili so se policisti in gasilci. Številni so se zbrali na startu na parkirišču
Konjeniškega kluba in se podali na eko tek po Šolski poti.
S 13 točkami so se predstavili pogumni talenti. V igri med dvema
ognjema sta slavila 4. B in 5. Č, nagrade v odbojki pa so si »prigarali«
6. A, 7. A, 8. B in 9. B. Za okrepčila so tudi tokrat poskrbeli šolski kuharji, starši in učitelji. Dela jim ni zmanjkalo. Na dražbi so tudi ponudili kapo s podpisom Valentina Rossija, ki jo je dobil ljubitelj moto športa.
Vrtelo se je kolo sreče, srečo pa so lovili tudi na bogatem srečelovu in
živahno je bilo tudi na bolšjem sejmu.
Vsaka veselica pa je zato, da prireditelj dobi nekaj izkupička. Pri
šolski veselici OŠ Komenda Moste je to Šolski sklad, ki potem pomaga
pri nakupih knjig in računalniško-informacijske opreme, soﬁnanciranju
taborov in kulturnih prireditev, nabavi športnih rekvizitov, igrač ….
Tudi tokrat je bilo in bo tako in zahvala velja vsem mentorjem dejavnosti, staršem in organizacijam, ki so za izvedbo veselice poskrbeli za
bogate nagrade pri srečelovu in kolesu sreče. Prav tako so k uspešni
veselici pripomogli vsi, ki so napekli in prinesli pecivo. Za veselo druženje sta skrbela Mirko Pogačar in Boštjan Peršin, manjkala ni tudi komendska godba z mažoretkami. Oboji so navdušili z nastopom. Pomagali so štipendisti Ustanove Petra Pavla Glavarja. Gasilci s Križa so

2

posodili klopi, Transport Koželj je pripravil oder za številne nastopajoče, za varnost so skrbeli gasilci iz Most. S čestitko in pohvalo pa je veselico potrdil tudi župan občine Komenda Stanislav Poglajen, ki se je s
sodelovanjem kamniških policistov predstavil in z izjavo za javnost v
službi varovanja in varnosti zahvalil prirediteljem tradicionalnega namena Šolskega sklada v zanimivi preobleki.
Skratka, po lanskem neprijetnem vremenskem presenečenju,
ki je onemogočilo vrsto lepih
zamislih in dejavnosti, so letos
vse nadoknadili. Največja zahvala gre učiteljem OŠ Komenda
Moste, ki so z veseljem izpeljali
projekt pa tudi vsem obiskovalcem, ki so darovali prispevke v
Šolski sklad. In seveda članom
Upravnega odbora Šolskega
sklada, ki so mnogo ur namenili
pripravi dogodka.
Tudi 11. šolska veselica OŠ
Komenda Moste je bila ustvarjalen in morda še kje posnemanja
vreden dogodek za nove priložnosti igrivega učenja.

Aplenca
Darilo
in poslovno srečanje
Poslovna cona Komenda z direktorjem
Maticem Romšakom
je v okviru prenove
tehnološke opreme
usposobila in programsko nadgradila
dva malo starejša računalnika. Pred dnevi
pa ju je v upravi Poslovne cone ob prisotnosti župana Stanislava Poglajna in
člana občinske uprave
Marjana Potočnika
izročila oziroma podarila ravnateljici Osnovne šole Komenda Moste
Miri Rek.
Ob izročitvi tega darila Poslovne cone učencem Osnovne šole je direktor PC Matic Romšak povedal, da sta se z županom Občine Komenda Stanislavom Poglajnom takoj strinjala, pritrdili pa so jima tudi člani
Nadzornega sveta Poslovne cone, naj bosta računalnika uporabno darilo
in koristni učni pripomoček Osnovni šoli Komenda Moste in učencem
pri učenju računalništva.
Ravnateljica Mira Rek se je presenečena nad darilom in vesela zaradi
sporazumne odločitve vodstva cone in občine iskreno zahvalila in potrdila, da bosta oba računalnika res lepa pridobitev za šolski učni program.
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Župan Stanislav Poglajen pa je spodbudno zaželel, naj bo to darilo lep
začetek poti mladim bodočim doktorjem iz šole v Komendi.
V četrtek, 19. aprila, pa je bilo v Poslovni stavbi VIP Virant v PC
poslovno srečanje z direktorji podjetij, ﬁnančniki, računovodji, komercialisti. Organizator je bila ob SID Prvi kreditni zavarovalnici tudi Poslovna cona, srečanja pa se je udeležil tudi župan občine Stanislav Poglajen.
Darilo Osnovni šoli Komenda Moste in Poslovno srečanje s pobudo
Poslovne cone in direktorja Matica Romšaka sta lep zgled s čestitko
Poslovne cone Komenda za občinski praznik.
A. Žalar

Zahvala Študentskemu klubu Kamnik
Prijavnine, donacija Konjeniškega kluba Komenda in prostovoljni
prispevki so v naš sklad doprinesli kar 1033,80 evra.
»Iskrena hvala organizatorju turnirja, Študentskemu klubu Kamnik,
in našemu bivšemu učencu Timu Vidmarju za izvedbo turnirja, hvala
Konjeniškemu klubu Komenda, vsem nastopajočim ekipam, gledalcem
in drugim darovalcem. Hvala, da podpirate naša prizadevanja za prijaznejši svet, v katerega želimo pospremiti sedanje in bodoče učence,« je
sporočila zahvalo Barbara Janežič Bizant, pomočnica ravnateljice OŠ
Komenda Moste.

Kamniški študentje že tradicionalno mesec marec inovativno povezujejo z dobrodelnostjo. Letos so mladi in energični študentje sklenili združiti ljubezen do športa z zbiranjem sredstev za naš šolski sklad. V nedeljo, 18. marca, so priredili turnir v dvoranskem nogometu v Športni
dvorani Komenda. Nanj se je prijavilo največje možno število ekip iz
vseh koncev Slovenije, kar 16 jih je bilo. Z začetnim udarcem pa ga je
odprl župan Stanislav Poglajen. Zmagala je ekipa ŠD Loka pri Mengšu,
drugo mesto je osvojila ekipa Panna, tretje pa NK Brca.

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

Miha Novak
načelnik Upravne enote Kamnik
s sodelavci

OBČANKAM IN OBČANOM
ŽELIMO LEPO PRAZNOVANJE
1. MAJA IN ČESTITAMO OB
OBČINSKEM PRAZNIKU.

Povabljeni v torek, 15. maja 2018, ob 17. uri
na slavnostno sejo Občinskega sveta
v Kulturnem domu v Komendi.
Župan Stanislav Poglajen
z Občinsko upravo
in Občinskim svetom
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Aplenca

ŽUPANOVA BESEDA

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN
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Območje jame Drnovo
nam res ni v ponos
Drugi del razpisa predvidoma septembra letos. - Priznanja? Morda bo
prihodnje leto več vlog. - Rekordna in enkratna seja - Pričakujemo, da
se bodo besede direktorja uresničile. - Pravijo. Če ni, še vojska ne vzame. - Naj nam v maju ne bo nerodno ali odvečno nameniti delček časa
ANDREJ ŽALAR
za obisk katere od prireditev v čast praznika.

Spoštovani gospod župan.
April, pomemben mesec.
Zadnjega marca se je iztekel
rok za recimo »prireditvena« sredstva društvom, za
predlagana občinska in
športna priznanja. Je bil
velik odziv, bomo lepo praznovali prihodnji mesec 19. Občinski praznik z majskimi prireditvami?
Prvi del razpisa za soﬁnanciranje prireditev in projektov v občini
Komenda za letošnje leto je zaključen. Prispele vloge, ki jih ni bilo
malo, je komisija pregledala in jih ovrednotila, tako da bodo oziroma so
prijavitelji v teh dneh prejeli odločbe o njihovem uspehu na razpisu.
Drugi del razpisa bo tako kot je opredeljeno v 7. členu Pravilnika o soﬁnanciranju prireditev in projektov v občini Komenda, razpisan v jeseni,
predvidoma v mesecu septembru. Prav tako sta bila uspešna razpisa za
predlaganje kandidatov za prejem priznanj na športnem področju za
uspehe v preteklem letu kot za prejem letošnjih občinskih priznanj. Tu
pa je bilo prispelih vlog nekoliko manj, kot da nimamo uspešnih športnikov oziroma zaslužnih občank in občanov. Vem, da temu ni tako, da
so le posamezni predlagatelji oziroma vodstva klubov in društev morda
spregledali razpis ali pa so nanj nekoliko pozabili. Prav gotovo imamo
tako na področju športa osebe, ki ustrezajo kriterijem za podelitev
športnih priznanj, kot imamo tudi na ostalih področjih osebe, ki bi si
zaslužile občinsko priznanje. Morda pa bo naslednje leto več prispelih
vlog.
Redne, običajne seje občinskega sveta meseca maja ne bo. Bo pa
slavnostna seja s podelitvijo priznanj. Je imela zato aprilska seja
občinskega sveta tako obsežen dnevni red. Med točkami na dnevnem redu jih je bilo 22, s še desetimi poročili javnih zavodov, katerih
(so)ustanoviteljica je Občina Komenda, pa z razlagalci kar 32.
Spomnim se, da je bilo poldrugo desetletje nazaj v neki občini na
Gorenjskem na dnevnem redu 24 točk, pa po petih urah še dnevnega reda niso sprejeli. Tokratna aprilska seja Občinskega sveta,
končana še prej kot v petih urah, je bila res enkratna. Se strinjate?
Res je, da je bilo veliko točk na dnevnem redu aprilske redne seje
Občinskega sveta, da je bil občutek med nekaterimi, da bo seja trajala
vsaj do polnoči. A seja je bila uspešno zaključena po nekaj več kot štirih
urah. Na dnevnem redu je bilo kar nekaj točk s poročili o dejavnostih
zavodov, kjer ima občina svoj (so)ustanoviteljski delež. Prav je, da
svetnice in svetniki razpravljajo oziroma dobijo informacije o njihovem
delovanju v preteklem obdobju. Tudi zainteresirana javnost je tako seznanjena z njihovim delovanjem. Pri ostalih točkah pa je še vedno zaznati, da svetnice in svetniki še delujejo v dobrobit naše lokalne skupnosti, čeprav so se že začele kazati posamezne iskrice, ki opozarjajo, da je
pred nami volilno leto. Posamezne točke dnevnega reda so se obravnavale na pristojnih odborih Občinskega sveta, kjer je bilo podrobneje
razloženo, kaj in zakaj se posamezna točka uvršča na sejo in tako na
sami seji ni bilo večjih nesporazumov.
Kaj bi iz številnih razprav še posebej izpostavili?
Vse točke dnevnega reda so enakovredne in pomembne, vsaka na
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svojem področju, tako da nebi izpostavljal nobene posamezne točke ali
razprave na posamezno točko.
Obetavna, glede na vse bolj pogoste pripombe o odvozu odpadnega
materiala iz zbirnega centra v Suhadolah, je bila tudi uradna Publikusova razlaga na seji.
Območje jame Drnovo, v katerem družba Publikus opravlja del
svoje dejavnosti s področja obvezne gospodarske javne službe, nam
resnično ni v ponos. Zaloge odpadnega materiala se nikakor ne zmanjšujejo, zato smo zahtevali s strani družbe poročilo na seji Občinskega
sveta. Direktor družbe je razložil nastalo situacijo in predvidene rešitve
za zmanjševanje odloženega materiala, ki ima še svojo energetsko
vrednost. Zagotovljeno nam je bilo, da se bodo »zaloge« že v enem
mesecu občutno zmanjšale, ker so našli rešitev. Vsi skupaj resnično
pričakujemo, da se bodo besede direktorja tudi uresničile in da ne bo
ostalo zgolj pri besedah.
Kot, da je zima namenoma malo podaljšala svoje trajanje; da bo ja
po njej še bolj živahno dogajanje. Pri tem jo je podprlo tudi bližajoče se volilno dogajanje. Ceste, predvsem državne, ki so leta izgubljale zaradi starosti lep videz in (tudi) varnost na njih, so postale
tudi v občini gradbišče. Kaj pa občinske ceste? Marsikatere so se po
statistično nenavadni zimi že kar »lepo razcvetele«. Bodo čakale na
jesenske volitve?
Res je, da se pred lokalnimi ali drugimi volitvami, položi kar nekaj
asfalta, potrebnega ali malo manj potrebnega. Jaz si tega ne bom privoščil, ker se močno zavedam, kolikšno je proračunsko stanje. Res je, da
je zima pustila sledi na marsikateri lokalni cesti, da je marsikateri del
ceste potrebno obnoviti oziroma sanirati, a če ni, pravijo, še vojska ne
vzame. Seveda, najnujnejša dela in ukrepi bodo opravljeni.
Čestitke vam z željami za lepa praznovanja na številnih prireditvah,
ki bodo v maju. In, kot se spodobi, nazadnje še vaša, županska
ugotovitev, misel, želja ... občankam in občanom ob prazniku in
najlepšem mesecu v letu.
Maj je že tradicionalno najlepši mesec, ko se iz zimskih dni prebudi
celotno živelj. In v tem prelepem mesecu praznuje tudi naša občina. Naj
vam, spoštovane občanke in občani, ne bo v tem mesecu nerodno ali
odvečno nameniti delček vašega časa za obisk katere od prireditev v
čast praznika. S tem poleg svoje pripadnosti lokalni skupnosti namenite
tudi manjšo pozornost vsem in vsakemu od organizatorjev, ki je vložil
trud in voljo za izpeljavo posamezne prireditve.

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM TER BRALCEM APLENCE ŽELIM LEPO PRAZNOVANJE 1.
MAJA, JIM ČESTITAM OB NAŠEM 19. OBČINSKEM PRAZNIKU TER ŽELIM VELIKO USPEHOV
PRI DELU ZA NAŠE SKUPNO DOBRO.
VSI TOPLO POVABLJENI NA VSE PRIREDITVE V
OKVIRU OBČINSKEGA PRAZNIKA.

Aplenca

POGOVOR
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Bilo je uspešno leto 2017

ANDREJ ŽALAR

Poslovanje v minulem letu v občini Komenda je na seji Občinskega sveta 19. aprila predstavila
Martina Bajde, višja svetovalka za ﬁnance, gospodarske dejavnosti, proračun, projektno delo in ﬁnančni nadzor. O tem smo se pogovarjali z njo tudi za objavo v Aplenci.
Običajno je enkrat v letu na dnevnem redu organa zelo pomembna
točka, ko se oceni ﬁnančna dogajanja v preteklem letu. Takšna
točka je bila na seji Občinskega sveta Občine Komenda v četrtek,
19. aprila. Iz vašega poročila je bilo moč razbrati, da je bilo minulo
leto eno ugodnejših, če ne domala ﬁnančno celo najbolj ugodno v
dosedanjih mandatih občine Komenda.
Zaključni račun proračuna je dokument občine v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki oziroma prejemki in odhodki oziroma izdatki za preteklo leto, in sicer: po načelu denarnega toka. Skladno
z veljavno zakonodajo zaključni račun proračuna potrjuje občinski svet,
poleg tega pa je dokument posredovan tudi na Ministrstvo za ﬁnance.
Kot izhaja iz Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto
2017, so bili v lanskem letu prihodki realizirani v višini 7.298.022
evrov oziroma 99,8 %, odhodki pa v višini 7.939.694 evrov oziroma
96,4%. Navedeni ﬁnančni pokazatelji zagotovo potrjujejo oceno o
uspešnem poslovanju občine v letu 2017. Na prihodkovni strani je razlog za skoraj sto odstotno realizacijo v realnem načrtovanju prihodkov,
saj se ne načrtujejo prihodki, za katere ni moč pričakovati nakazila.
Načrtovanje nerealnih prihodkov v proračunu občine ima negativni
vpliv na likvidnost občine. Na odhodkovni strani pa je bila osnova za
izračun indeksa rebalans proračuna Občine Komenda za leto 2017, ki je
bil potrjen na oktobrski seji občinskega sveta.
Posebej ste poudarili poslovno uspešnost pri pregledu porabe oz.
stroških. Malo kdaj se namreč sliši, da so le-ti večji v primerjavi z
ostalo tako imenovano javno porabo. Kako to komentirate?
Iz strukture realiziranih odhodkov je razvidno, da je bilo v lanskem
letu 46,8 % vseh sredstev porabljenih za ﬁnanciranje tekoče porabe,
53,2 % oziroma 4,2 milijona evrov pa so predstavljali investicijski odhodki ter transferi. Običajno je razmerje ravno obratno.
Dejstvo je, da je bilo lansko leto investicijsko zelo intenzivno predvsem
zaradi kohezije. V okviru kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju Domžale – Kamnik«, je bila zaključena nadgradnja CČN Domžale Kamnik s poskusnim obratovanje, zaključena je bila
izgradnja ter pridobitev uporabnih dovoljenj za kanalizacijsko omrežje na
območju občine, ki je bilo predmet soﬁnanciranj iz kohezijskih sredstev. V
okviru kohezije je bilo tako zgrajeno novo kanalizacijsko omrežje v skupni
dolžini 14,7 km ter 7 črpališč. Za uspešen zaključek celotnega projekta
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« pa
bo potrebno na območju občine zgraditi še kanalizacijsko omrežje, ki žal
ni predmet soﬁnanciranja. Hkrati ob izgradnji kanalizacije se je izvajalo
tudi investicijsko vzdrževanje in obnova vodovodnih sistemov, prav tako
pa tudi obnova cestnega omrežja in pločnikov za pešce. Zaključena je bila
tudi nadzidava OŠ v Komendi, s katero se je pridobilo šest učilnic s spremljajočimi prostori ter upravnimi prostori za potrebe Vrtca Mehurčki.
Realno stanje pa kaže tudi drugačno sliko. Zdi se, da se neredko
dogaja (ne samo v občini Komenda), da statistična slika kaže eno
plat, realna na drugi strani pa je lahko morda celo nemalo »stresna«. Je to tudi v tem primeru?
Zagotovo so bile pri izvrševanju lanskoletnega proračuna tudi »stresne«
situacije, ampak to je običajno. Veliko slabe volje pa tudi likvidnostnih
problemov je povzročilo črpanje nepovratnih kohezijskih sredstev, saj je
bilo zaradi prehoda na nov informacijski sistem e-MA na ministrstvu ter s
tem poveznimi tehničnimi težavami, črpanje več kot polovica leta onemogočeno. Skladno s soﬁnancersko pogodbo občina še pričakuje prilive
iz tega naslova v višini cca 1 mio €. Primanjkljaj smo morali nadomestiti
z najemom kratkoročnega kredita pri Upravljavcu EZR države.
Najbrž pa je tudi res, da je načrtovana ﬁnančna politika v tekočem
letu oz. obdobju tisti najpomembnejši vzvod, ki potem lahko poka-

že poslovno uspešnost
(kljub reševanju različnih
trenutnih neprijetnosti), in
pravo usmeritev. Je tako
tudi v gospodarjenju v občini?
Realno načrtovanje proračuna ter upoštevanje proračunskih načel (izkazovanje
prihodkov in odhodkov v
polnem obsegu, proračunskega ravnotežja, denarnega
toka, gospodarne rabe javnoﬁnančnih sredstev, predhodne potrditve proračuna…) so bistveni elementi,
ki vplivajo na »uspešnost«
gospodarjenja v občini. Nerealno načrtovani prilivi
vplivajo na likvidnost obči- Martina Bajde
ne. Kljub skrbni pripravi
proračunskih dokumentov, se pogosto pojavijo nepredvidene stvari
(npr: sprememba zakonodaje, sprememba informacijske tehnologije,
dolgotrajni upravni postopki, nepredvidena dela ... ), ki vplivajo na izvrševanje proračuna. Potrebno je tekoče spremljanje realizacije proračuna
ter v primeru odstopanj, izvesti določene ukrepe s prerazporejanjem
proračunskih sredstev, s pripravo rebalansa poračuna, ...
Torej je še kako pomembno, da se ob usklajevanju želja in potreb
strokovno in dogovorno oblikuje nazadnje potem tudi sprejeta odločitev?
Seveda je pomembno, da se najprej v predlog proračuna uvrstijo
ukrepi za ﬁnanciranje zakonskih obveznosti, pri uvrščanju ostalih projektov predvsem investicijskih, pa je potrebno izhajati iz predpostavk,
da je investicija potrebna, upravičena ter realno izvedljiva. Veljavna
zakonodaja določa, da je pogoj za uvrstitev investicijskih projektov v
načrt razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna, izdelan DIIP
(dokument identiﬁkacije investicijskega projekta) iz katerega naj bi
bilo razvidno (kdo, kaj, kako ter koliko naj bi to stalo). DIIP vsebuje
podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v
obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati.
Seveda pa je pomemben dejavnik tudi proračunska zmožnost občine,
saj mora biti pri vseh investicijah ﬁnančna konstrukcija zaprta.

Priznanja in gradnja kanalizacije
Na seji 19. aprila so člani Občinskega sveta sklenili, da se ob 19.
občinskem prazniku na slavnostni seji, ki bo15. maja ob 17. uri v
dvorani Kulturnega doma v Komendi letos podelijo tri občinska
priznanja. Zlato priznanje občine Komenda Veroniki Kepic iz Most,
srebrno dr. Angelci Žerovnik iz Komende in bronasto priznanje
Francu Podjedu iz Kamnika.
Slišali pa smo med drugim tudi poročilo izgradnji kanalizacije z
ugotovitvijo, da je načrtovana gradnja kanalizacije na kohezijsko
opredeljenem delu v občini končana po programu. Zaradi spremenjene enotne metodologije pa je bilo potrebno pripraviti nov izračun
za podpis aneksa. Razliko poravnave bo občini krila država, zaradi
uskladitve informacijskega sistema pa so potrebna preračunavanja
deleža soﬁnanciranja. Drugače oziroma po domače: občina mora
dobiti še milijon evrov, ki jih je že plačala izvajalcem izgradnje.
- A. Ž.
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Sedem metrov visoka plezalna stena
Na letošnjem občnem zboru
Planinskega društva Komenda je iz poročila sevalo,
da so planinci - člani društva, aktivni in delavni. Nekako je še posebno izstopal
Športno plezalni odsek. Zato
poglejmo najprej tega. V
prihodnjih nadaljevanjih pa
bomo pogledali tudi druge.
Športno plezalni odsek je imel lani v prvi polovici leta 92 vadečih
med odraslimi, učenci in najmlajšimi v vrtcu. V drugi polovici leta pa je
bilo vadečih 99. Sicer pa je v ospredju seveda plezanje. Načelnik Športno plezalnega odseka Marko Pogačar je še posebej izpostavil dosežke
Lane Skušek in sicer njeno 5. mesto na evropskem pokalu in 3. mesto na
državnem prvenstvu. Osem se jih je tudi udeležilo tečaja za pripravnika
športnega plezanja, štirje pa izobraževanja. Imeli so štiri tabore; prvomajskega v Paklenici, junija štiridnevnega v Bohinju, avgusta družinskega v Trenti in jeseni za otroke v Kopru
Že od lani pa so pred velikim in pomembnim plezalnim izzivom.
Urediti in postaviti nameravajo 7 metrov visoko plezalno steno. Postaviti jo nameravajo v prostoru Lončarske zadruge na Mlaki. Ko smo se
pred dnevi dobili v predvidenem prostoru nekdanje zadruge, so ugotavljali, da jim je »spolzela« prva natečajna priložnost zaradi gradbenega
dovoljenja. Da strošek postavitve plezalne stene ni in ne bo majhen, je
pritrdil predsednik društva skupaj Zoran Sodnik skupaj s članoma
Rokom in Luko; namreč kar precej deset tisoč evrov.
Toda volje jim ne manjka, prav tako ne idej, tudi izkušenj ne, saj je

znano, da so v Planinskem domu v zgornjem delu postavili lepe plezalne
stene in stenice tudi za najmlajše. Obisk na njih je lep, saj so skorajda le
ponoči prazne.
Včasih se je slišalo: Gora ni nora, tisti je nor, ki gre gor. Potem pa mi
je pred desetletjem in več na takšno pripombo nekdo rekel: Ampak veš,
jaz nisem v gorah videl še nobene norišnice. Prav; vsakemu svoj prav.
V letošnji program so zapisali. Dnevne vodene vadbe za vse starostne
skupine med šolo. Udeležba na tekmovanjih Zahodne lige in državnem
prvenstvu. Organizacija taborov za otroke in odrasle - maja, junija, avgusta, novembra. Enodnevni plezalni izleti. Tečaj za pripravnika športnega
plezanja, širjenje in ohranjanje plezalne kulture med vsemi starostmi,
izobraževanje ... in AKTIVNOSTI ZA NOVO PLEZALNO STENO.
Verjamem, da jim bo uspelo! (Naslednjič nadaljevanje)
A. Žalar

Kuha se v Komendi
Kje: tržnica na hipodromu
Kdaj: 19. maj 2018 od 10. do 18. ure.
• ČAKA VAS KULINARIČNA PONUDBA ZA VSE OKUSE IN STAROSTI.
• VSA HRANA SE PRIPRAVLJA SVEŽE NA PRIREDITVENEM PROSTORU.
• VES DAN PESTER KULTURNI IN GLASBENI PROGRAM.

Vabljeni!
Dober tek!
ČE BO SLABO VREME, SE DOBIMO
26. MAJA OB ISTI URI
IN NA ISTEM MESTU.
Organizatorji: TD KOMENDA,
OBČINA KOMENDA, TOMA PRIREDITVE
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Čarobno gibanje za vse generacije
Že kot otroci smo radi iskali zaklad. Ko smo ga našli, je bilo veselje
otroško nalezljivo. In prav s temi občutki lahko opišemo orientacijo.
Vsaka točka, ki jo najdemo v naravi, vzbudi ponos in zadovoljstvo.
Proti koncu tekme je najdenih točk vedno več, in s tem je navdušenje
tekmovalca vedno večje. Ob tem pa se prav vsi naužijemo svežega zraka, tudi tisti, ki pripeljemo na tekmo otroke ali pridemo s partnerji, ki se
s to disciplino redno ukvarjajo.
Orientacija je namenjena vsem generacijam, saj so tekme pripravljene
po starostnih in različno zahtevnih kategorijah. Poleg tekmovalnih kategorij organizatorji pripravijo tudi družinsko, otroško in začetniško preizkušnjo, na katere so vabljeni prav vsi željni novih dogodivščin in ljubitelji narave. Pri orientaciji lahko vsakdo najde svojo kategorijo, kjer
lahko uživa. Ni smiselno, da se prijavite v prezahtevno, veliko lepše je
spoznavati orientacijo postopoma.
Orientacijske tekme so organizirane na različnih krajih, tako da imamo
tekmovalci priložnost spoznati številne nove, nam še ne odkrite kotičke
Slovenije, in to v vseh letnih časih. In ko sončni žarki pronicajo skozi veje
in nam osvetlijo pot, beseda čarobnost še najbolje opiše lepoto narave.
Gozd je lahko prav očarljiv. Koliko različnih oblik in barv nam ponuja! Čarobnost orientacije pa je tudi v teku in telesni zmogljivosti. Priporočljivo je, da se na svojih prvih tekmah sprehodite po progi in najdete
svoje kontrolne točke. In ko najdete prve in začutite, da imate zemljevid
in poti pod nadzorom, se zgodi čarovnija. Veselje vas kar ponese naprej,
in še preden se zaveste, že stopate hitreje ali celo tečete do naslednje
točke in na koncu do cilja.Tek in telesna pripravljenost prideta postopoma in nista prvi pogoj za udeležbo na orientacijski tekmi.
V nedeljo, 15. 4. 2018, je Orientacijski klub Komenda organiziral
tekmovanje SOL 3 v Zalogu pri Cerkljah, ki se ga je udeležilo več kot

Start
200 tekmovalcev. Na progo se je podalo tudi veliko predšolskih in šolskih otrok, mladih in starejših, ki so se z orientacijo srečali prvič.
Vzdušje je bilo odlično. Na zmagovalni oder so bili povabljeni vsi, ki so
se pogumno preizkusili v orientaciji. OK Komenda še enkrat vsem tekmovalcem čestita in se zahvaljuje za udeležbo.
Odlično vzdušje je bilo tudi med izkušenejšimi orientacisti. Pred
startom je bilo opaziti koncentracijo, ogrevanje in spodbujanje. Na
zmagovalni oder je stopilo kar 23 tekmovalcev iz OK Komenda. Iskrene
čestitke tudi njim!
Organizatorji smo s tekmovanjem SOL 3 v okolici Zaloga zelo zadovoljni, saj je bilo videti številne vesele obraze udeležencev in slišati
smeh in vriskanje razigranih otrok. Si lahko želimo še kaj več?
Petra Stojan

Enajst ton smeti
Turistično društvo Komenda je v soboto, 7. aprila, dopoldne že enaindvajsetič organiziralo Čistilno akcijo po vsej občini pod naslovom
Očistimo Komendo. Čeprav je bilo tisto soboto kar nekaj prireditev,
med drugim tudi Šolska veselica, saj je Ministrstvo za šolstvo že v začetku šolskega leta septembra opredelilo, da je sobota, 7. aprila 2018, za
učence in učitelje delovni dan, je čistilna akcija kljub prekrivanju več
dogodkov in prireditev uspela.
Predsednik turističnega društva Vid Koritnik je povedal, da so pobrali in prinesli na zbirna mesta prek 11 ton smeti in različnih odpadkov.
»Kar nekaj pa je bilo med njimi tudi takšnih, ki so pospravljali in
čistili doma in bi to lahko zložili pri svojem domu in poklicali Publikus, da bi zbrano in odloženo potem odpeljal. Zbirna mesta v
okviru čistilne akcije so bila namreč namenjena izključno in samo
za očiščeno in pobrano med odpadki v naravi po občini.«
Med odpadki in smetmi pa je bilo tokrat tudi precej salonitne kritine
in drugih salonitnih odpadkov, ker so med akcijo pospravljali tudi stara

odlagališča v naravi. Sicer pa je bilo pobranih med letošnjo spomladansko akcijo manj smeti in odpadkov kot prejšnja leta. Takšna je ugotovitev organizatorja. Vendar pa jih je bilo največ tam, kjer so vsem na očeh.
Takšni smo.
- A. Ž.
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DPŠ-Rekreativna odbojkarska liga Komenda

Dvajset ekip in 190 tekem
Od 20 ekip na zaključnem turnirju 12 najboljših - Zmagala je ekipa Fresh.

Po celodnevnem ﬁnalnem tekmovanju: Priznanja
so podeljevali predsednik DPŠ Boštjan Poglajen,
podpredsednik DPŠ Aljaž Veternik in župan
Stanislav Poglajen.

V soboto, 7. aprila
2018,
je bilo v
Športni dvorani v
Komendi ﬁnale 16.
sezone 2017-2018
rekreativne odbojkarske lige. V sezoni
je v ligi sodelovalo
20 ekip iz Komende
in njene širše okolice. Na tekmah rednega dela se je tako
pomerilo 250 igralcev in igralk, ki so
skupaj odigrali kar
190 tekem. Najboljših dvanajst ekip remed seboj za naslov

dnega dela tekmovanja se je na ﬁnalu pomerilo
prvaka.
Boštjan Poglajen, predsednik Društva prijateljev športa (DPŠ):
»Finalni turnir je potekal po sistemu dvojne eliminacije (repasaž),
tako da smo bili
priča kar 20 tekmam najvišje rekreativne ravni v
Sloveniji. Po večinski oceni je ta
kvaliteta primerljiva z 2. DOL.«
Naslova prvaka
se je drugič zapored veselila ekipa
Fresh, ki je v napetem ﬁnalu ugnala Zmagovalci Fresh

Začetek projekta EVREKA

Februarja smo na porečju Kamniške Bistrice začeli izvajati projekt
EVREKA (Ekološko izobražeVanje na poREčju Kamniške Bistrice),
ki se izvaja v okviru LAS Za mesto in Vas. S projektom želimo na
območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Medvode, Vodice in Komenda preko različnih naravoslovnih in naravovarstvenih delavnic
in aktivnosti povezati generacijo mladih in starejših. Pri projektu
sodelujemo kar trije partnerji. Zavod REVIVO bo poskrbel, da bomo
spoznali in raziskali kar največ prebivalcev reke in njihovih habitatov, se poučili o naravovarstvenih temah, predvsem pa se med seboj
povezali in se preko zabavnih aktivnosti nekaj novega naučili. Center
za mlade Domžale bo za občane vseh naštetih občin v naslednjih
dneh organiziral in izvedel javni natečaj za celostno graﬁčno podobo
našega projekta. V projektu sodeluje tudi Zavod Sotočje, ki bo pripravil ﬁlmsko delavnico, ki se je boste lahko jeseni udeležili vsi zainteresirani. Izvedli bomo kar 14 brezplačnih delavnic, 2 javna dogodka v soorganizaciji z osnovnimi šolami, 4-dnevno ﬁlmsko
delavnico, likovni natečaj in še marsikaj drugega. Z nestrpnostjo
pričakujemo poletne mesece, da se skupaj odpravimo raziskovat,
družit in hladit ob Kamniško Bistrico, kjer se bosta dve generaciji
povezovali ob ali pa kar v Kamniški Bistrici skozi zanimive in zabavne aktivnosti, odkrivali pestrost živalskih in rastlinskih vrst ter se
spoznali s temo ohranjanja narave in voda.
Avtorji: Ekipa projekta EVREKA
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ekipo Kabelj. Končni vrstni red:1. Fresh, 2. Kabelj, 3. Isto Dobr, 4.
Krasni.
Poleg priznanj za najboljše ekipe so podelili tudi nekaj priznanj za
najboljše posameznike: Najboljša igralka rednega dela Eva Markelj
(Kabelj), najboljši igralec rednega dela Sergej Berčič (Isto Dobr),
Najboljša igralka ﬁnala Jona Šušteršič (Fresh), najboljši igralec ﬁnala
Thomas Petrovič (Kabelj).
Vse rezultate tekem in informacije o ligi lahko najdete na spletni
strani društva www.drustvo-dps.si.
A. Žalar

ČEBELA IN OSAT
April 2018

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2018 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 - Osnovna šola Komenda
Moste je poznana po različnih
uspehih. Učenke in učenci dobivajo
priznanja; tudi po končanem osnovnem šolanju. Uspešna so tudi njena
predstavljanja in organizacije tako
imenovanih šolskih veselic z Bonkoti. Letošnja, že enajsta veselica,
je bila s slednjimi in s številnimi
dogajanji pravi organizacijski Bum ČEBELA za april 2018
in tudi za zgled tistim posnemovalcem, ki so se za njimi odločili za tovrstna šolska druženja. Ko je Ministrstvo za šolstvo lani septembra odredilo, da bo 7. april šolski delovni
dan, so se odločili, da ga čim bolj obogatijo na 11. Šolski veselici. In
ob darilni računalniški podpori Poslovne cone so se tudi v šoli odločili, da ugoden lanski poslovni rezultat vložijo v nabor za gradnjo nove
Telovadnice šole v Mostah. Dragi »šolski veseličarji«! Le bodite še
naprej zgledni pobudniki uresničevanja želenih ciljev po pravilu »Zrno
na zrno pogača, kamen na kamen pa - Telovadnica«. Mi vam poklanjamo za 11. veselico in za vse lepe zglede aprilsko ČEBELO.
OSAT - Ali veste, zakaj smo trdno
prepričani, da se je letošnja zima
2017–2018 končno zares poslovila? Zato, ker je, kot vedno, precej
uspešno poskrbela, da so se »ceste
razcvetele«; predvsem tako imenovane občinske. Na državnih cvetočih
cestah so namreč »zaspanost že prebudile« bližnje državnozborske volitve. Kako
pa bo na občinskih oziroma na cesti, ki se
začne z državne Moste–Lahovče proti
vasi Breg? Japonci bi jo poimenovali Samajama. Slišalo se je, da bo za to moral
poskrbeti naslednji občinski proračun. Če
bo res tako, bo že pred jesenskimi občinskimi volitvami zrasel preveeeelik OSAT.
Trdovratni OSAT pa je našel tudi
občan(ka) za tole Brv na travniku pod
cerkvijo (desno) v Komendi.
OSAT za april 2018
ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih
področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor. Naj bo zato
leto čim bolj bogato s ČEBELAMI.
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DeSUS za uspešno in humano državo

Stranka DeSUS je v tem mandatu, ko je imela več poslancev
kot prej, lahko bolje poskrbela
tudi za dvig socialno ekonomskega položaja upokojenih in
drugih generacij. Če želimo
uspešno in humano družbo,
prijazno do svojih članov, ki
bo skrbela za trajnostni razvoj, čisto naravo, nova delovna mesta, zdrave delovne razmere, visoke plače in dostojne
pokojnine, moramo spremeniti
Julijana Bizjak Mlakar, poslanka
vrednote v družbi. Tekmovalnost, egoizem, individualizem
in pohlep po dobičku nam ne bodo zagotovili boljše države. Poslanci
državnega zbora smo med najbolj odgovornimi, da s svojimi stališči in
ravnanji usmerimo družbo v bolj humano smer.
Ker je v zadnjih dveh desetletjih država vse bolj opuščala skrb za
najbolj ranljive, se je zgodilo, da imajo najrevnejši tako nizke denarne
socialne pomoči, da mnogi kljub življenju v revščini niso upravičeni do
denarne socialne pomoči. Zaradi revščine si ne morejo privoščiti plačila
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ker ne zmorejo plačati dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, tudi nimajo pravic do zdravljenja iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Na nepravičnost te ureditve sem pristojni ministrici za delo in za
zdravje večkrat opozorila. Vendar sta ministrici ostali gluhi za opozorila.
To se bo vsaj nekoliko popravilo, v kolikor bo sprejet zakon, ki smo ga
danes obravnavali na seji državnega zbora.
Pomemben del socialne države je pravica delati in prejemati plačo, s
katero se da dostojno preživeti sebe in svojo družino. Ministrstvo za delo
je prejelo opozorila OECD zaradi premalo sredstev, ki jih je namenilo
aktivni politiki zaposlovanja starejših nezaposlenih delavcev, zaradi česar je veliko starejših nezaposlenih. Tudi nekatere občine so poleg ministrstva za delo zanemarile skrb za domsko varstvo, za dolgotrajno oskrbo
in za nego nebogljenih članov naše družbe. Zato se je pretirano breme
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skrbi za ostarele in nebogljene občane prevalilo na njihove svojce.
DeSUS je edina stranka, ki jo skrbi za dostojno preživetje precej
ranljive skupine starejših, na katere se druge politične stranke spomnijo
le tik pred volitvami v želji po volilnih glasovih upokojenih. Po volitvah
pa nanje običajno pozabijo. Zavedamo se svoje velike odgovornosti za
uspešen gospodarski razvoj države in za socialno ter zdravstveno varnost ljudi. V tem mandatu smo razen demografskega sklada uspeli
uresničiti vse naše obljube. Zavedamo pa se tudi, da zaradi premajhnega števila poslancev običajno nimamo dovolj politične moči, da bi uresničili prav vse naše načrte. Poslanska skupina DeSUS je nedavno
ostala v parlamentu osamljena, ko je želela odpraviti prikrajšanje upokojenih zaradi preteklih zamrznitev pokojnin, zvišati prenizke vdovske
pokojnine in, ko je vložila zakon o demografskem skladu. Omenjeni
zakoni bodo po volitvah pogoj DeSUS za vstop v bodočo koalicijo. Če
bi vsaj tretjino upokojenih volilo DeSUS, bi imeli moč, ki jo potrebujemo, da bi v celoti uresničili naš program.
V poslanski skupini DeSUS menimo, da mora biti vsem našim državljanom omogočeno dostojno preživetje, pa tudi dostop do šolanja,
zdravljenja, nege in oskrbe, ko te storitve potrebujejo. V stranki DeSUS
zagovarjamo, da bi morala biti minimalna pokojnina za polno delovno
dobo vsaj 620 evrov, minimalna plača pa najmanj 700 evrov. Skupnost,
ki jemlje revnim in manj premožnim, da so lahko njeni posamezniki
bolj premožni, ne more biti uspešna.
Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka

Spoštovane Komendčanke in
Komendčani!
1. maja bo ob 11. uri v Kamniški Bistrici 95. tradicionalno prvomajsko srečanje v počastitev mednarodnega praznika dela, ki ga organizira DKD Solidarnost.
Moški pevski zbor Solidarnost bo poskrbel za kulturni program,
sama pa bom v govoru opozorila na najbolj akutne pomanjkljivosti
trga dela in socialne države.
Sledilo bo druženje, prvomajski golaž, rdeči nageljni,…
Vljudno vabljeni!

Podpora
Občani občin Kamnik in Komenda PODPIRAMO MATEJA TONINA, ker je:
3. ODLOČEN poslanec - Brez dlake na jeziku govori o vseh temah.
Bori se za pravico in razvoj. Poslanec Tonin je v preteklosti s svojimi
ugotovitvami odstavil obrambnega ministra, razkrival je temačna ozadja bančne sanacije in javno spregovoril o kriminalnih aktivnostih slovenskih omrežij.
Matej Slapar, Dr. Marjeta Humar, Jože Berlec, Dr. Damjan Hančič,
Bogdan Pogačar, Martina Prezelj, Ivan Sekavčnik, Janez Stražar, Ivanka Učakar, Danica Zmrzlikar, Janez Cigler Kralj, Štefan Dominko,
Domen Gruden, Vesna Janežič, Štefka Legedič, Janez Leskovec, Sonja
Sekavčnik, Marija Stražar, Primož Zupan

1. UČINKOVIT poslanec - Učinkovitost se meri v več 100.000 evrih.
Poslanec Tonin je občini Kamnik in Komenda s svojimi zakonodajnimi
pobudami prihranil najmanj 800.000 evrov. S svojimi aktivnostmi je
odpiral vrata in začel vrteti zbirokratizirano kolesje državne uprave v
korist obeh občin.
2. IZKUŠEN poslanec - V državnem zboru se znajde. Poslanec Tonin
je eden najaktivnejših poslancev v slovenskem parlamentu. Vložil je 37
zakonov. Njegov najbolj odmeven in široko uporabljen zakon omogoča
zmerno pavšalno obdavčitev prihodkov (normiranci).
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Minister Počivalšek
v Komendi
Komendo je obiskal še en minister. Tokrat je bil to minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Ideja za povabilo je bila
glede na razvijajočo Poslovno cono prisotna že dlje časa. Do realizacije
je prišlo v času Spomladanskega kmetijskega sejma v Komendi. Želja
Konjeniškega kluba (KK) je bila, da povabimo v Komendo koga od vidnejših članov Vlade, ki bi kot slavnostni govornik tudi odprl sejem. V
lokalnem odboru SMC smo predlagali ministra Počivalška, slednji pa je
z veseljem sprejel naše in uradno povabilo predsednika KK Komenda
gospoda Laha. Da je na sejmu užival, pove tudi dejstvo, da se je med
razstavljavci zadržal precej dlje, kot je bilo načrtovano.
Ministri ne prihajajo vsak dan na obisk, zato je priložnost izkoristil
tudi župan Komende g. Poglajen in ministra pred odprtjem sejma povabil na ogled Poslovne cone. Minister si je v spremstvu župana in članov
Nadzornega sveta PCK ogledal cono in obiskal vodstvo podjetja RLS.
Ob predstavitvi in ogledu cone je bil vidno presenečen, saj tako urejenih
in perspektivnih con v Sloveniji ni veliko.
REFERENDUM O DRUGEM TIRU
Sam trenutno ne potrebujem drugega tira, tudi žilnih opornic, pa
otroškega dodatka, pa še česa ne. Vendar zaradi tega nisem proti, saj
družba to potrebuje. Zato je nesmiselno biti že v naprej proti. Če obstaja
bojazen, da se bo ob tem nekdo okoristil, potem je potrebno vzpostaviti
učinkovit nadzor, ne pa nasprotovati ideji. In v tem silnem nasprotovanju niso pomembna sredstva za dosego cilja. Vrhovno, pa Ustavno sodišče, dvakrat referendum. In koliko nas to stane? Oba referenduma okoli
6,5 milijona evrov. Kaj vse bi lahko naredili s tem denarjem, prepuščam
bralcem. In vse to pod krinko demokracije… Bo končno nekdo, ki nenehno zahteva referendume v imenu demokracije, tudi odgovarjal oziroma poravnal stroške v primeru neuspeha?
Vse to me spominja na leto 1994, ko smo imeli Komendčani podobne
težave z referendumom za samoprispevek. Tudi takrat se je odločalo na
Vrhovnem in Ustavnem sodišču in kljub nagajanju mnogih smo uspeli
in zgradili športno dvorano, brez katere si danes ne znam predstavljati
šole in delovanja klubov.
Roman Grošelj,
SMC lokalni odbor Kamnik - Komenda
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Sprenevedanje
in slabo delo
državnih organov
Po medijih že kar nekaj časa spremljamo, kako težko je dobiti posteljo
v domovih za starejše. Podatki o povpraševanjih se gibljejo od 6.000 do
8.000 starostnikov, ki bi želeli svoje zadnje dni preživeti v okolju s popolno socialno in zdravstveno oskrbo.
V naši občini smo se po spletu srečnih naklučij imeli priložnost priključiti projektu Grozd majhnih domov in v bližnji prihodnosti tako
zagotoviti sodoben, naši velikosti primeren dom za starejše.
Toda, če smo uspešno prebrodili kar nekaj ovir v lokalnem okolju,
nas potem čakajo še veliko težje prepreke na državnem nivoju, s katerimi se je pa skoraj nemogoče spoprijeti. Poleg javnega pritiska preko
medijev, kar se je v zadnjem mesecu tudi dogajalo, skoraj ni drugih
možnosti. Ali pač?
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je
namreč ob razpisu za podelitev koncesije za institucionalno varstvo
starejših v domovih za starejše (to pomeni, da se zdravstveno osebje in
zdravstveni material ﬁnancira iz blagajne Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije) obljubilo, da bomo za rezultate izvedeli do konca
leta 2017. Potem so to odločitev prestavili za tri mesece. Na kar smo od
novinarjev izvedeli, da ministrstvo prelaga odločitev na čas po parlamentarnih volitvah.
Kako si lahko državni organi privoščijo kaj takega, ob dejstvu, da je
situacija na področju institucionalnega varstva starejših alarmantna, je
običajnemu državljanu nerazumljivo. Da bi bila zadeva še bolj groteskna, je resorna ministrica Anja Kopač Mrak pred dobrim mesecem v
oddaji Studio City »potožila«, da je eden od problemov premajhnega
števila postelj v domovih za starejše premajhna razpoložljivost ustreznih
zemljišč (primerna lokacija za primerno ceno), na katerih bi se domovi
lahko gradili. V Grozdu majhnih domov je na razpis kandidiralo pet
občin in vse smo zagotovile ustrezno zemljišče. Lahko samo ostanemo
brez besed in preidemo k dejanjem. Kakšna bodo ta dejanja, če sploh
bodo kakšna, pa je odvisno od nas vseh. Menim, da samo odhod na volišče ni dovolj, kajti dejanja, oziroma nedejanja državnih organov, sama
po sebi kličejo k večjemu aktivnemu državljanstvu, če ne celo po javnih
protestih.
Za OO DeSUS Komenda,
Viktorija Drolec

Za objavo lahko oddate ločeno tekste, logotipe in slike. Obliko lahko
V okviru programske vsebine Aplence - glasila Občine Komenda in
Državnozborskih volitev Republike Slovenije 2018 je Uredniški odbor le predlagate oziroma nakažete. Logotipi ali slikovni materiali morajo
imeti potrebno kvaliteto za reprodukcijo oziroma za tisk (večji formati
glasila na 37. seji aprila 2018 sprejel
so boljši). Materiali, že oblikovani v urejevalnikih teksta (npr.: word),
pravila za predstavitev kandidatov in kandidatk volivkam in voliv- niso primerni (lahko v JPG 300 dpi, ali v izmerah Aplence: v visokoresolucijskem PDF, ali v CDR in besedilo v krivuljah). Informacije (tudi
cem v glasilu Občine Komenda Aplenca.
vse v zvezi z objavami o volitvah) na tel.: 031-638-699 (odg. urednik
Glasilo občine Komenda APLENCA bo izšlo 31. maja 2018. V skladu Andrej Žalar).
Plačane prispevke sprejema Uredništvo Aplence (CD, slike…) oziroz Zakonom o volilni kampanji pripada (na redni politični strani Aplence)
vsem organizatorjem volilne kampanje za Državnozborske volitve ma po E-pošti: urednistvo.gok@komenda.si ali po pošti na naslov:
RS 2018 brezplačno ¼ črno-bele strani. Zaporedje brezplačnih pred- Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda z oznako VOLITVE v DRŽAVNI ZBOR. Oddano gradivo mora obvezno vsebovati
stavitev v redni izdaji bo določil datum dospelega gradiva za objavo.
Na voljo bo tudi tako imenovani odkup dodatnega prostora na naročnika in (če je več kot ¼ strani) tudi plačnika. Politične stranke ob
barvnih straneh. Zadnji rok za oddajo potrebnih materialov bo za oddaji gradiva za plačljivo objavo predložijo naročilnico, samostojni
brezplačno (ali plačano objavo) 25. 5. Morebitni popravki pa bodo kandidati in liste pa naročilo plačajo.
mogoči še v ponedeljek, 28. maja, do 10. ure dopoldne po telefonu in
z elektronsko potrditvijo naročnika na andrej.zalar@siol.net. Obja- Cenovni del:
Cene so bruto, zajeti so vsi stroški; vključno DDV in raznos po domovo je treba napovedati najkasneje 1 (en) dan pred redno oddajo
vih.
gradiva na tel.: 031 638 699.
Prostor na barvnih straneh:
Število znakov za objavo na brezplačni strani je 1600 znakov vključCela stran: 420,00 EUR, ½ strani 216,00 EUR, ¼ strani 115,00
no s presledki in z logotipom, brez logotipa pa 1800 znakov vključno s
presledki. Predolge, žaljive, ali tekste, ki niso v skladu z zakonom, bomo EUR).
Uredniški odbor Glasila občine Komenda
zavrnili.
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Komendčani in Kamniški zbornik XXIV.
Občina Kamnik je v marcu izdala zanjo, pa tudi za občino Komenda,
zelo dragoceno in obsežno knjigo velikega formata – Kamniški zbornik
XXIV. Uredila ga je glavna urednica dr. Marjeta Humar s sodelavci;
predstavitev je bila 5. aprila v salonu gradu Zaprice v sklopu prireditev
ob kamniškem občinskem prazniku. Dr. Humarjeva ga je tudi podrobno
predstavila: vse, o čemer piše v zborniku, in pisce posameznih strokovnih in drugih prispevkov, ter drugo objavljeno tvarino. Med pisci tudi tri
z območja naše občine. Pisatelj, pesnik in literarni zgodovinar prof.
France Pibernik je za razdelek Razprave – zgodovina napisal prispevek
z naslovom Pesniški izraz Balantičevega Venca (1940), dr. Stanislav
Zarnik se je v prispevku Maksimiljan (Maks) Lavrinc (1948-2016)
spomnil nekdanjega dolgoletnega kamniškega župana in politika, s katerim so povezana marsikatera dela tudi na območju sedanje občine
Komenda, ko smo bili Komendčani še pod kamniško občino, pa tudi
drugi dogodki in slovesnosti v Komendi; univ. dipl. teolog Jožef Pavlič
pa je v obsežnem prispevku Maksimilijan Ocepek »prehodil« skoraj
stoletno življenjsko pot našega rojaka duhovnika in častnega kanonika
ljubljanskega stolnega kapitlja, ki od 18. februarja 2016 počiva na delu
komendskega pokopališča za komendske dušne pastirje in duhovnike
rojake. Opisal je njegova številna dela na tej poti, posebej zidavo nove

12. kongres N.Si
Udeležba je bila množična. Z največjo podporo doslej je bil izvoljen za predsednika
stranke Matej Tonin. Pred delovnim pričetkom se je kongres poklonil
umrlim članom. Več kot petsto članski zbor je skupaj v zahvalo za te
dobre ljudi zmolil Gospodovo molitev Oče naš.
Tonin se je iskreno zahvalil vsem sodelavcem, še posebno pa dosedanji predsednici Ljudmili Novak, Lojzetu Peterletu, Andreju Bajuku in
drugim pomembnim članom, da je Krščanska demokracija obstala na
slovenskem političnem prostoru. Izpostavil je mnogotere rešitve za
Slovenijo. »NSi misli z rešitvami in programom zelo resno. Nas povezujejo vrednote, instant stranke interes, biti zraven, ko se bo delilo. Spoštovani, bodite drzni in na tokratnih volitvah podprite NSi, stranko z vsebino, stranko z delovnimi poštenimi ljudmi, ki imamo radi domovino.
Parole nas ne zanimajo, ponujamo konkretne rešitve. Slovenijo bomo popeljali med 15. najuspešnejših držav na svetu, če bo NSi v
vladi«. Tonin je prepričan, da je bilo zadnje desetletje čas velikih razočaranj in apatije. »Nadaljevati moramo drugače, boljše. Začnimo z več
pravičnosti. Zapor naj zopet postane zapor, ne pa plačan dopust. V NSi
bomo naredili konec dvojnim merilom. V zdravstvu moramo vzpostaviti
sistem, kjer bodo vsi državljani koristili razpoložljive kapacitete in ne
zgolj tisti z denarjem. Nesprejemljivo je, da ljudje umirajo zaradi čakalnih vrst. Prioriteta je družinska politika, pomladitev Slovenije, domovina prijazna mladim družinam. Prosim vas za podporo. Želim si, da mi
pomagate, da se krščanska demokracija okrepi in postane vodilna politična sila v državi. Ko se ozrem na prehojeno pot krščanske demokracije, mi je jasno, da je pred menoj velika odgovornost. Čutim veliko spoštovanje do mojih predhodnikov. Storil bom vse, kar je v moji moči, da
njihovo delo nadaljujem«, je končal predsednik in objel svojo družino.
Požel je gromek aplavz. Čestitke za pogum!
OO NSi Krščanski demokrati
Danica Zmrzlikar

Dr. Marjeta Humar predstavlja Kamniški zbornik XXIV. Foto: Jožef Pavlič
župnijske cerkve v Dražgošah, ki so jo med drugo svetovno vojno porušili Nemci; pa tudi, kako je ta dela in drugo (tudi dvakratni zapor) popisal v lastni knjigi »Dni premišlja, ki so bili …«
E. Č.

Čestitke ob
občinskem
prazniku
Tudi ob letošnjem 19. občinskem
prazniku bo Konjeniški klub Komenda v nedeljo, 13. aprila, organiziral
spominske kasaške dirke. Začele se
bodo ob 14.30 na hipodromu v Komendi.
Že poldrugo uro pred začetkom
dirk, ob 13. uri, pa bo pri Hlevih Konjeniškega kluba slovesnost s kulturnim programom. Na fasadi hlevov
Konjeniškega kluba Komenda bodo
odkrili doprsni kip Janku Juhantu,
prvemu predsedniku Konjeniškega
kluba Komenda, po katerem naj bi se poimenovala proti klubu tudi
Juhantova pot.
Lepo povabljeni na ta slovesen in praznični dogodek v spomin na
začetnika kasaštva oz. konjeništva v Komendi.
- A. Ž.

Četrto leto
Še dobrih pet mesecev in končalo se bo četrto
leto tokratnega mandata sestave Občinskega
sveta Komenda in njegovih organov. TRNovci smo še enkrat potrdili naš izrek Skupaj,
ki se je ne le lani potrdil za pravilnega. Na zadnji seji Občinskega sveta
19. aprila smo izvedeli, da je bila lani investicijska poraba večja od
javne. Torej dogovorno, usklajeno in Skupaj uspeh.
Trenutno smo sredi priprav za državno-zborske volitve, dogajajo pa se
tudi že jesenska razmišljanja o željah, potrebah, rešitvah v prihodnje. Izkušnja minulega leta je še kako pomembna. Pravimo, da se na napakah učimo,
kar pa največkrat ne drži, ker jih še preradi samo ponavljamo. Glede na
način, kako smo sklenili in uspeli končati minulo leto pa bi bilo prav, da bi
se to naučili tudi za naprej. Zato naj velja, da TRN-ovci to znamo.
Ob letošnjem 19. občinskem prazniku, številnih prireditvah in prazničnih dogajanjih v mesecu maju čestitamo in želimo lepa praznovanja
vsem občankam in občanom.
Člani Liste TRN
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Samo začeti je treba
16. marca ob 19. uri se je v Komendi, v
Glavarjevi bolnici, predvajal ﬁlm o Janezu Evangelistu Kreku. Film, ki ga je
posnela Socialna akademija ob 100-letnici njegove smrti, pripoveduje o njegovem življenju in delu ter družbi, v kateri je deloval. Socialna akademija je
ﬁlm posnela v času, ko je hotela na novo opredeliti svoje poslanstvo.
Njen slogan je »Pridi in naredi nekaj dobrega«. Tako že 14 let pomaga odraslim ter
mladim uresničevati njihove sanje in cilje.
Predvajanju ﬁlma so se nam pridružili:
Matej Cepin, ustanovitelj Socialne akademije ter diplomirani računalničar, ki je šele
po študiju spoznal, da je njegovo poslanstvo
pomagati drugim, Rok Pisk, režiser ﬁlma ter sociolog dr. Igor Bahovec.
»Kakor mi beremo knjige, tako on bere ljudi.« S temi besedami je
Oton Župančič opisal Janeza E. Kreka. To nedvomno drži. Rojen 27.11.
1865 pri Sv. Gregorju nad Sodražico, eden izmed šestih otrok, je že
zgodaj kazal svojo inteligentnost. Z osmimi leti je že bil vpisan v zlato
knjigo najboljših učencev drugega razreda ljudske šole v Komendi. V
Komendi je njegova družina bivala od leta 1869 vse do očetove smrti
leta 1875. Po štirih letih teološkega študija v Ljubljani je bil posvečen v
duhovnika, svoj študij pa je po tem nadaljeval na Dunaju. Po vrnitvi
domov se je posvetil organiziranju ljudi. Prizadeval si je, da so se ustanavljale zadruge, društva in druge organizacije v podporo kmetom in
delavcem. Želel si je, da bi se ljudje povezovali ter tako pomagali drug
drugemu. Zavedal se je, kako pomembna je izobrazba, npr. tudi o gospodarstvu. Zavzemal se je tudi za izobrazbo žensk.

USTANOVA PETRA PAVLA GLAVARJA

Pregled leta 2017

Ustanova Petra Pavla Glavarja zagovarja stališče, da je primernejše od
nerganja »manjka nam to in to«, pokazati moč sodelovanja in solidarnosti. Namesto, da se čaka, da bi drugi kaj naredili za nas, izkoristimo čas
za to, da sami storimo kaj za druge in tako damo svoj prispevek h kvaliteti življenja v skupnosti.
Poslanstvo Ustanove lahko zaobjamemo v štiri programske stebre:
Dobrodelnost – Z različnimi akcijami želimo spodbujati medsebojno
solidarnost in občutljivost za drugega, npr. vsakoletni razpis socialne
pomoči, akcija zbiranja živil po trgovinah.
Razvijanje talentov – S prostovoljstvom in s programom štipendiranja želimo ustvarjati pogoje, ko se tako mladi in odrasli čutijo spodbujeni k razvijanju talentov, sposobnosti in znanj.
Kultura – Ustanova redno pripravlja dobrodelne novoletne koncerte.
V letu 2017 pa smo intenzivneje delali na spoznavanju dediščine Petra
Pavla Glavarja, ki je tudi navdih za naše delovanje. Glavar je lahko s
širino svojega delovanja Komendčanom v ponos.
Izobraževanje – Obravnavamo aktualne teme kot tudi teme, o katerih
se manj govori. V prvem ciklu predavanj v programu »Znanje za zdravje« v letu 2017 smo gostili Mišo Pušenjak in Matjaža Maležiča. Letos
pa smo ob pomoči PGD Križ spregovorili o pomenu analize tal (Janez
Sušin), sajenju sadnih dreves (Jože in Irena Ocepek) in o zdravilnih zeliščih (Milan in Vikica Kalan). V letu 2017 smo skupaj z Zavodom
Medgeneracijsko središče Komenda organizirali predavanje s. Emanuele Žerdin o minljivosti.
Poleg vsega je bil v letu 2017 sprejet prenovljen Statut Ustanove.
Skupaj z odborom za dodeljevanje štipendij smo prenovili tudi Pravilnik
o štipendiranju mladih občanov Občine Komenda.
Ustanova je v preteklem letu razpisala tri štipendije za dijake in eno
za študente. Tako smo skupno imeli 11 štipendistov (štiri dijake in sedem
študentov). Štipendisti s svojim prostovoljnim delom vračajo nazaj v
skupnost. Štipendisti so nudili učno pomoč, bili animatorji pri Društvu
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Po končanem ﬁlmu je sledil pogovor z gosti, ki so odgovarjali na
vprašanja, ki jih je zastavila tudi publika ter povedali, kako in zakaj je
ﬁlm nastal. Nazadnje so z nami delili tudi svoja mnenja ter nasvete.
Matej Cepin je povedal, da mu je Janez Krek vzor ter nagovoril tako
mlade kot stare, da naj se »mečejo« iz cone udobja ter si zastavijo izzive,
s katerimi bi našli svojo pravo poklicnost. Rok Pisk je poudaril, da se da
svoje poslanstvo živeti tudi na več načinov. Kajti poklicanost je mogoče
udejanjati tudi izven službe. Igor Bahovec pa je na kratko povzel, da ni
lepšega kot ljubezen do sočloveka, »biti koristen drugemu«. Zanj je
Krek markantna osebnost zato, ker je znal brati znamenja svojega časa,
izhajal je iz potreb ljudi. Ljudi je znal med seboj povezati in pustiti, da
s svojimi talenti nadaljujejo, kar je sam začel.
Vsi so mnenja, da ni nikoli prepozno, da narediš nekaj dobrega ter
začneš uresničevati svoje sanje. Le začeti je treba.
Vida Zupin, štipendistka UPPG

za mladinsko dejavnost Mravljišče in pri počitniškem programu oratorija, vodili skavte, bili v pomoč v Režijskem obratu ter opravljali druga
družbeno koristna dela, npr. spremljanje učencev na poti v šolo, udeležba pri čistilni akciji v občini. V veliko pomoč so bili tudi pri pripravi in
izvedbi prireditev Ustanove.
Ustanova je v letu 2017 občanom, ki so se odzvali na razpis, poravnala za 1.607,15 € stroškov. Odbor za dodeljevanje socialne pomoči je z
10 prostovoljci redno tedensko razdeljeval živila, v skupni vrednosti
okoli 5.720 €. Skupno so opravili 350 prostovoljnih ur ter zabeležili kar
600 obiskov občanov.
V preteklem letu se je zvrstilo 25 dogodkov Ustanove. Izvedeni so
bili ob pomoči 35 zavzetih prostovoljcev. Prostovoljci opravljamo dela
brezplačno in brez povrnitve materialnih stroškov. V letu 2017 smo
prostovoljci skupno opravili najmanj 1.800 ur prostovoljnega dela.
Ustanova na lokalnem nivoju povezuje podjetja, nevladne in vladne
ustanove in tako krepi zavest družbene odgovornosti vseh. Iskreno se
zahvaljujemo našim donatorjem: med drugim naši dolgoletni mecenki Občini Komenda, podjetju LIDL d. o. o., Burgox d. o. o., Osnovni
šoli Komenda Moste, Konjeniškemu klubu Komenda, podjetjem:
Avto Smole s. p., Vrtnarstvo Gašperlin s. p., Novak M d. o. o., Nektar
Natura d. o. o., Pekarna Hrovat d. o. o., Elektrina d. o. o. in skavtom
stega Komenda 1. Prav tako smo veseli sodelovanja z Vrtcem Mehurčki, s Študentskim klubom Kamnik, z Društvom za mladinsko
dejavnost Mravljišče, s Turističnim društvom Komenda in s PGD
Križ. Hvala vsem!
Načelo delovanja prostovoljcev Ustanove je: »Kar zmorem in znam
ni dobro samo zame, ampak naj bo v korist tudi skupnosti.« Novi
prostovoljci dobrodošli!
Več o Ustanovi:WWW: www.uppg.si, FB:https://www.facebook.
com/UstanovaPetraPavlaGlavarja/, 070 280 015, info@uppg.si.
Za UPPG Štefan Petkovšek
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GASILCI

GRADNJA GASILSKEGA
DOMA V MOSTAH

Poročilo gradbenega odbora PGD Moste

Gradnja novega gasilskega doma
Od zadnje poročanja se na našem novem gasilskem domu dokončuje
streha, začela in nadeljavala pa sta se fasada in pa elektro in strojne inštalacije.
Preko 500 ur je bilo v zadnjih tednih narejeno tudi s strani naših članov preko delavnih akcij.

Zidaki
Prodamo ali oddamo star gasilski dom
Zaradi gradnje novega, prodamo star gasilski dom. 276 m2, zgrajen l.
1930, adaptiran l. 2010, 299 m2 zemljišča, Optični internetni priključek,
telefon, kabelska televizija, kanalizacija. Ogrevanje na kurilno olje. Objekt
ima novo streho in okna v pritličju. Vselitev možna konec poletja 2018.
Kontakt: Matej Tancek - 051257965, Roman Koncilija - 031388351,
info@pgd-moste.si

Florjanova maša
Prvo soboto v maju, 5.5.2018
ob 17. uri maša v Moščanski cerkvi sv. Boštjana,
ob 16.30 zbor gasilcev pred gasilskim domom PGD Moste.

GASILSKA ZVEZA KOMENDA

Še vedno je sestavni del pokrivanja stroškov izgradnje doma pobiranje
nepovratnih sredstev s tako imenovanimi ZIDAKI. Za pridobitev zidaka je pogoj v donaciji nepovratnih sredstev v naslednji vrednosti.
Naziv zidaka
Fizične osebe
Pravne osebe
BRONASTI ZIDAK od 30,00 € do 49,99 € od 100,00 € do 499,99 €
SREBRNI ZIDAK
od 50,00 € do 99,99 € od 500,00 € do 999,99 €
ZLATI ZIDAK
od 100,00 € do 499,99 € od 1000,00 € do 4.999,99 €
DIAMANTNI ZIDAK od 500,00 € dalje
od 5.000,00 € dalje
Sredstva sprejemajo na poslovnem računu društva SI56 6100 0001 8268
260, odprtem pri Delavski hranilnici, z namenom Za nov gasilski dom.

Gradbeni odbor sestavljajo Roman Koncilija, Roman Kosirnik,
Matej Tancek, Rok Furlan, Blaž Maleš, Uroš Vidmar, David
Brodar in Vilko Plevel.

Srečanje članic Regije Ljubljana III

V soboto, 14. 4. 2018, je bilo v organizaciji Gasilske zveze Komenda
srečanje članic gasilskih organizacij v Regiji Ljubljana III. Posveta se je
udeležilo 32 članic iz gasilskih društev z območja Komende, Kamnika,
Domžal, Lukovice, Moravč in Litije. Po strokovnih predavanjih v prostorih PGD Komenda z naslovom Psihosocialna pomoč - gasilski zaupnik (predavateljica gasilka Vladka Bučevec) in Moč pozitivnega mišljenja (predavatelj Brane Knehtl) so si članice ogledale in nekatere tudi

praktično preizkusile del nalog na improvizirani progi za Fire Combat,
ki so jo pripravili člani PGD Moste.

Mladi gasilci orientacisti
Mladinski komisiji Gasilskih zvez Kamnika in Komende sta v soboto,
21. aprila, skupaj s PGD Nevlje organizirali orientacijsko tekmovanje
za mlade gasilce. Sodelovalo je 62 ekip in sicer 10 pionirk, 24 pionirjev,
18 mladincev in 10 mladink; od tega iz GZ Komenda 8 ekip. Uspešni
sta bili med drugimi tudi ekipi mladink Komende (1.) in mladink Križa
(2.) Najboljše tri ekipe iz vsake kategorije v okviru Regije Ljubljana III
bodo spet tekmovale meseca maja v Moravčah.
Andrej Lukan
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Družinska oskrba starejšega svojca

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko
sožitje je skupaj z Zavodom Medgeneracijsko središče Komenda
začel marca 2018 izvajati projekt Krekovo lokalno središče za severozahodno Ljubljansko urbano regijo – KREKOVO SREDIŠČE.
Projekt se izvaja v sklopu Lokalnih akcijskih skupin LAS Za mesto
in vas. Naložbo soﬁnancira Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta je povečati socialno vključenost vseh prebivalcev v
lokalno okolje, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in kakovostnega aktivnega staranja ter večje vključenosti starih, mladih, žensk in
drugih ranljivih skupin. Projekt je namenjen prebivalcem naselij Komenda, Mengeš, Moste, Trzin, Vodice.

V okviru tega projekta se v Komendi trenutno izvaja enkrat tedensko po
dve uri in pol tečaj DRUŽINSKA OSKRBA STAREJŠEGA SVOJCA.
Vseh srečanj bo deset. Udeleženci so povabljeni k aktivni udeležbi,
kajti na teh tečajih smo vsi učitelji in vsi učenci. Na vsakem srečanju je
tudi predavanje s področij: medsebojni odnosi, razumevanje starosti,
preventiva proti lastni izgorelosti, demenca, nega, priprava na odhod
svojca v dom za starejše ter umiranje in žalovanje. Na tečaju sodelujejo
tudi strokovnjakinje, kot so patronažna sestra, ﬁzioterapevtka, in medicinska sestra.
Tečajniki so prejeli brezplačno priročnik Družinska oskrba starejšega
svojca.
Po končanem tečaju se bo skupina še naprej srečevala v tako imenovanem klubu svojcev, pod vodstvom prostovoljcev. Klub svojcev nudi

trajen prostor za izmenjavo dobrih izkušenj in za reševanje izzivov, ki
jih oskrba na domu prinaša neformalnim oskrbovalcem. Udeležujejo se
ga oskrbovalci, ki to želijo; srečanja običajno potekajo enkrat mesečno
po dve uri na istem kraju in ob istem času, kot je bil tečaj.
Pa še dva poudarka:

Kaj je domača oskrba
starega človeka
Domača oskrba starega človeka
je PLEMENITO delo. Velika
večina ljudi želi do konca življenja živeti doma, kjer se najbolje
počutijo in najbolje znajdejo. To,
da ostanejo čim dlje v svojem
okolju, je v resnici zanje najbolje
in za skupnost najceneje. V zgodnji starosti je človek po navadi
še veliko let zelo pri močeh, tako
da povsem samostojno skrbi zase
in veliko naredi tudi za mlajše
– v razvitih deželah je takih kar tri četrtine upokojencev. V visoki starosti ali že prej pa se večina ljudi sreča z boleznijo in onemoglostjo. Tedaj
človek postaja v marsičem odvisen od mlajših. Ljudje smo odvisni med
seboj, pa naj si to priznamo ali ne. Nihče si ne more narediti lepega življenja sam, brez pomoči drugih. Raziskave kažejo, da okoli 10% ljudi
v krajevnih skupnostih oskrbuje družinske člane, z veliko mero družinske odgovornosti in ljubezni.
Domača oskrba starega človeka je ZAHTEVNO delo. V domovih
za stare ljudi številni uslužbenci in strokovnjaki poklicno skrbijo za
stanovalce. Doma pa je človek za mnogo stvari sam, velikokrat ob lastnem delu. Sreča se s stvarmi, ki jih do sedaj ni delal – kot je na primer
vsakodnevna skrb za higieno svojca, sreča se tudi s starostnimi boleznimi, ki jih ne pozna. Vse to je lahko zelo izčrpavajoče. Ob pogledu
na pešanje svojca se v človeka vsesava tudi strah pred lastnim staranjem, zato se lahko zgodi, da začne nelagodno ali nestrpno doživljati
ostarelega svojca in njegovo obnašanje, ne da bi se tega prav zavedal.
Pogosto se tudi dogaja, da smo ljudje nemočni, da bi se lepo pogovarjali s človekom, ki telesno, predvsem pa duševno peša. Zato je glavno
vprašanje, kako bi ob težki oskrbi bližnjega tudi oskrbovalci človeško
napredovali.
Viktorija Drolec

Povabilo na
informativni pogovor
V občini Komenda se izredno povečuje povpraševanje po socialno varstveni storitvi Pomoč na domu.
Zato Zavod Medgeneracijsko središče Komenda vabi vse zainteresirane k morebitnem sodelovanju (redna zaposlitev, pogodbeno delo
ali prostovoljstvo) pri izvajanju pomoči na domu, na informativni
pogovor in sicer v sredo, 9. 5. 2018, ob 19. uri, na Glavarjevo cesto
104.
Delo socialnih oskrbovalk/cev je terensko, speciﬁčno in poleg izobrazbe, kjer je zaželena zdravstvena smer ali pridobljena nacionalna
poklicna kvaliﬁkacija (NPK) za socialnega oskrbovalca, zahteva
srčnega človeka s posluhom za sočloveka, empatijo, sočutje, pripravljenost odhoda na teren ob katerikoli uri dneva, vse dni v tednu,
kadar je to nujno potrebno.
Za dodatne informacije lahko pokličete na:
031 313 506 (Mojca Šraj) ali pišete na info@zmsk.si.
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Prikrajšanje nujnega dednega deleža

Z očetom sva pred desetimi leti sklenila darilno pogodbo, s katero mi je podaril hišo s pripadajočim zemljiščem.
Oče je še živ. Lani je preminula moja
mama, ki oporoke ni napravila. Sedaj
moj brat v zapuščinskem postopku od
mene zahteva, da v zapuščino vrnem
prejeto darilo, saj naj bi bil njegov
nujni delež prikrajšan. Zanima me, če
brat lahko uveljavlja prikrajšanje
nujnega dednega deleža?
Ustanova nujnega dednega deleža
Irena Hacin Kölner
predstavlja omejitev svobode oporočnega razpolaganja, saj oporočitelju onemogoča popolno neupoštevanje
zakonitega dednega reda. Privilegirane osebe (t. i. nujni dediči) ne
morejo in ne smejo biti prikrajšane ne mortis causa (tj. z oporočnimi razpolaganji) niti inter vivos (z neodplačnimi razpolaganji – darili zapustnika v času življenja). V primeru, da zapustnik z oporočnimi
razpolaganji ali darili med živimi prekorači razpoložljivi del zapuščine
(28. člen Zakona o dedovanju, v nadaljevanju ZD), govorimo o t. i.

POD DROBNOGLEDOM

prikrajšanju nujnega deleža. V takem primeru se na izrecno zahtevo
nujnega dediča, ki je prikrajšan, zmanjšajo oporočna razpolaganja, če
pa to ne zadošča, pa se vrnejo tudi darila (40. člen ZD). Vračanje daril
je tako možno le v primeru prikrajšanja nujnega deleža, in sicer le v
obsegu kot je potrebno, da se prikrajšanje odpravi oziroma da se dopolni nujni delež (34. člen ZD).
V zvezi z vašim vprašanjem velja poudariti, da predmetni zapuščinski
postopek teče po vaši pokojni mami, vendar darilne pogodbe niste
sklenili z njo, ampak ste jo sklenili z vašim očetom, ki je prav tako dedič
po pokojni ženi. Ker kot dedič darila po darilni pogodbi niste prejeli od zapustnice, se le-to tudi ne more upoštevati pri izračunavanju
razpoložljive dela zapuščine po njej. Posledično ni prišlo do nikakršnega prikrajšanja nujnega dednega deleža vašega brata po vajini mami
in darila niste dolžni vrniti. Vaš brat s svojimi zahtevki v okviru zapuščinskega postopa po vajini mami ne bo uspel.
Odvetnica mag. Irena Hacin Kölner
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik.si

Skrb za močan imunski sistem

Imunski sistem nas ščiti pred patogenimi
mikroorganizmi, kot so virusi, bakterije
in glivice. Sestavljen je iz različnih vrst
belih krvnih celic in obrambnih molekul,
ki jih te celice proizvajajo. Belih krvnih
celic ali belih krvničk je v kubičnem milimetru krvi v povprečju sedem tisoč, kar
pa je še vedno bistveno manj od števila
rdečih krvničk, ki jih je v enaki količini
krvi povprečno kar pet milijonov.
Bele krvničke glede na njihovo funkcijo
delimo na limfocite B, limfocite T in
Blaž Filipič
makrofage. Limfociti B predstavljajo
humoralno imunost, saj proizvajajo protitelesa, ki netravlizirajo različne
antigene ali tujke v telesu. Za celično imunost so odgovorni Limfociti T,
ki neposredno uničujejo okužene celice oziroma celice, ki jih prepoznajo za tuje. Makrofagi pa omogočajo nespeciﬁčno in prilagodljivo imunost. Pomembno vlogo imajo predvsem pri uničevanju virusno okuženih
in rakastih celic.
Naš imunski sistem lahko boljše ali slabše deluje, od tega je posledično odvisno naše zdravje in počutje. Kadar se uspemo mikrobom v okolici izogniti oziroma ob okužbi hitro okrevamo, redko kihamo ali smrkamo ter se na splošno dobro počutimo, je to znak krepkega imunskega
sistema. V nasprotnem primeru je potrebno razmisliti, kaj lahko storimo

OLGIN KOTIČEK
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za to, da ga okrepimo. Koristno je omejiti uživanje alkohola, tobaka,
jesti več zdrave hrane, poskrbeti za dovolj spanca ter kar se da omejiti
stres oziroma poiskati mehanizem, kako se z njim soočiti.
Pomemben element imunskega sistema se skriva tudi v našem
črevesju, ki nevtralizira vse tujke in patogene mikroorganizme, ki v
naše telo vstopajo s hrano. Med milijoni mikroorganizmov iz katerih
je sestavljena ta obrambna linija, ki poseljuje stene črevesja, prevladujejo predvsem predstavniki laktobacilov in biﬁdobakterij. Kadar z
nezdravo prehrano, jemanjem antibiotikov in podobnim oslabimo to
črevesno obrambno linijo, se slednje lahko odrazi s prebavnimi težavami. Prav te pa lahko elegantno odpravimo z uživanjem probiotikov
v kapsulah, ki jih zaužijemo ob obroku. S probiotiki pa je bogata tudi
nekatera hrana kot so jogurt, keﬁr, kisle kumarice, kislo zelje in kisla
repa. Pri prvih dveh pa je treba
biti pozoren, saj veliko odraslih,
in tudi nekateri mladostniki, mlečne izdelke slabo prebavlja. Zato
lahko taka prehrana pri posameznikih prebavni trakt le še bolj IZOBRAŽEVANJE PREM,
razdraži. Pojavi se lahko tudi dri- Blaž Filipič s.p.
ska ali napenjanje ter bolečine v Gmajnica 21, 1218 Komenda
trebuhu. Prehrano moramo zato GSM: 031 361 305, info@
vedno prilagoditi potrebam in re- prem.si, www.prem.si
akcijam našega telesa.

Domače nasilje

Za družinsko nasilje nad starimi ljudmi je
značilno, da dolgo traja, preden žrtev težavo zaupa drugi osebi. Največkrat nasilje
ugotovi osebni zdravnik. Žrtve to vedno
zanikajo, zaradi sorodstvenih vezi ali pred
strahom pred storilcem. Bojijo se, da se
bodo stvari še bolj poslabšale in bodo dodatno kaznovani.
Nekatere je sram priznati, da z njimi grdo ravnajo, drugi si mislijo, saj bom umrl
in se umaknil. Žrtve tako molče trpijo za
štirimi stenami, skrite pred očmi sosedov.
Olga Hace
Nasilje se pogosto prične kot grda besedna
reakcija med storilcem in žrtvijo. Najbolj pogoste oblike so poniževanje,

žaljenje ali trdovraten molk.
Besedno in drugo duševno nasilje povzroči, da se staremu človeku
zažre strah v kosti. Da izgubi spoštovanje samega sebe. Se umakne sam
vase, izgubi vso voljo, ne spi in potihoma umira.
Duševno nasilje ima zelo prikrite oblike. Pogosta oblika je odločanje
o pomembnih stvareh starega človeka brez dogovora z njim. To jih zelo
boli. Hudo nasilje je osamitev od ostalih ljudi, preprečevanje obiskov,
izključevanje pri družinskih srečanjih in odstranitev od skupne mize.
Duševno nasilje se večkrat stopnjuje tudi v telesno nasilje, to pa je
nespremenljivo v vseh življenjskih obdobjih. Žrtve so vedno nemočne.
Njim je treba pomagati po najboljših močeh.
Upam le, da storilci nosijo v sebi grenak občutek krivde vse življenje,
naj to delajo vede ali ne hote!
Olga Hace
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Barvita Brazilija - 2

(nadaljevanje iz prejšnje številke)
Biti v Braziliji in ne videti karnevala je kot bi bili v Egiptu, pa ne bi šli
pogledat piramid. Po malo krajši noči sva se naslednje dopoldne odpravila na plažo v Leblon, ki je malo manjša od Copacabane, je pa za odtenek
bolj »prestižna«. Vredna ogleda, kopanja in prepuščanja valovom. Tu, v
morju Atlantika, se malo ali skorajda nič ne plava. Večina kopalcev stoji
v vodi (do pasu, ramen) in se prepušča valovanju. Prijetno.
Na zaključku štiridnevnega bivanja v Riu sva opravila še mestni tour
(ogled mestnih znamenitosti). Do centra sva se popeljala z metrojem,
potem pa peš v Flamengo. Ogledala sva si 64 metrov visoko Metropolitansko katedralo sv. Sebastijana, z raznobarvnim mozaikom na vseh
štirih straneh zgradbe. Katedralo je oblikoval Edgar Fonseca v sodobnem slogu, ki temelji na majskem arhitekturnem slogu piramid. V
Lapi sva srečala mlade, ki so se zbirali za ulični karnevalski sprevod. In
nadaljevala v Pariški trg, v bližini Gloria. Park ima v francoskem stilu

vrtove, podobne Versajski palači, z velikimi tratami, jezerom in fontano,
v simetrični sestavi. To je ostanek konca Belle Epoque, je zasnoval
francoski arhitekt in urbanist Alfredo Agache. Park je bil načrtovan na
odlagališču in končan leta 1927. Pred prihodom v Catete (najina postaja
metroja) sva se pridružila ulični pustni zabavi. Velik tovornjak z močnim
ozvočenjem, pevcem, ansamblom, plesalci se ustavi na cesti, okrog se
zbere na stotine mladih, starejših, v pustnih kostumih ali brez njih, naličenih, veselih in razigranih. Tovornjak se nekaj časa (pol ure) zadrži na
enem mestu, potem gre na drugega in z njim vsa plesoča množica.
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V nedeljo zvečer sva odletela
na severovzhod Brazilije, v 3
milijonsko kolonialno mesto
Salvador, glavno mesto zvezne
države Bahia, ki je bilo prvo
glavno mesto Brazilije. Salvador
de Bahia je kot prva prestolnica
Brazilije od leta 1549 do leta
1763 priča mešanju evropskih,
afriških in ameriških kultur. Od
leta 1558 je bil tudi prvi suženjski
trg (Mercado) v novem svetu, s
sužnji pa so prišli na delo na
sladkorne nasade. Mesto je uspelo ohraniti številne izjemne renesančne
stavbe. Posebnost starega mestnega jedra so svetle barve, ki je pogosto
okrašeno z lepim štukaturnim delom. Zgodovinsko središče je Pelourinho, iz zgornjega v spodnji del se prepelješ z dvigalom in od tam ni daleč
do Mercada (v zgodovini zgradba in pokrit prostor za nakup/prodajo
sužnjev), ki je eden od najbolj obiskanih prodajnih površin v Salvadorju.
Posebno pekoče začimbe je potrebno kupiti prav tam.
V Salvadorju je drugačna oblika karnevala, z močnejšim pridihom
Afrike, v plesu in godbi, s poudarkom na bobnih. Vse se dogaja na ulicah
zgodovinskega dela mesta. Na posameznih prizoriščih, na kompozicijah
tovornjaka nastopajo najbolj znani glasbeniki Brazilije. Brazilska, afriška, kreolska glasba dajejo utrip rajanja. Posamezne skupine karnevala
v prekrasnih kostumih se sprehajajo in plešejo iz ulice v ulico. Tolkalci,
godbe na pihala, stari in mladi plesalci sambe se vrstijo od zgodnjega
popoldneva do jutranjih ur. Popotniški dan sva si organizirala tako, da
sva šla dopoldne na plažo: Riberia, Barra, Rio Velmerho, popoldne pa
na ulično zabavo. Žejo sva gasila z vodo, pivom Skol (uradni sponzor
prireditve) in z okusnimi nabodali z govedino in klobaso. Brez carne de
sol (meso sonca), pečenja na žaru (govedina, klobasa, piščanec, pečen
sir) ni okusa po Braziliji. Dokler nisva bila preutrujena od pešačenja od
trga do trga, iz ulice v ulico, sva se prepustila karnevalskemu utripu.
Potem pa v hotel, v sobo z malo bolj glasno klimo, na počitek in pripravo za naslednji dan. Od plaž nama je bila najbolj všeč v Rio Velmerho,
najbolj priljubljena pa je plaža na Barra, ki pa je tudi zelo obljudena.
Vse plaže so v mivki, Salvador ima malo dražjo ponudbo storitev (stoli,
marela), drugače pa je ponudba zelo podobna ponudbi na plažah v Riu.
Zadnji, peti dan, v Salvadorju je bil namenjen ogledu mesta. Pričela
sva v cerkvi in v samostanu sv. Francis Salvador, kjer je imela najprej
prostore oblast province, zatem pa je bila bolnišnica, cerkev. Frizije
frančiškanskega reda so prispeli v Salvador leta 1587 in kmalu zgradili samostan in cerkev, ki pa so bili porušeni med nizozemskimi invazijami Bahije v začetku 17. stoletja. Sedanja cerkev je bila zgrajena med
letoma 1708 in 1723, notranjost pa je okrasila več umetnikov v velikem
delu 18. stoletja. Večina dekoracij cerkve in samostana je bila končana
do leta 1755. Samostan in njegova cerkev sta pomemben kolonialni
spomenik Brazilije. V notranjo opremo cerkve je vgrajenih kar 800 kg
zlata.
(nadaljevanje v naslednji številki)
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Peter Pavel Glavar

Čebelarska pisna zapuščina
Prvi svetovni dan čebel bo 20. maja na Breznici
JOŽEF PAVLIČ

Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) v New Yorku je 20. decembra 2017 na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in ob podpori slovenske vlade po več kot triletnem vztrajnem prizadevanju 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. Na ta dan, na katerega se je pred 284. leti
rodil Anton Janša z Breznice, začetnik sodobnega čebelarstva, bodo
strokovnjaki, čebelarji in drugi, ki se zavedajo velikega pomena čebel in
opraševalcev, opozarjali na pomembnost ohranjanja čebel za vse človeštvo in njegovo preživetje. Prvo praznovanje omenjenega dne bo zato
letos 20. maja prav na Breznici. Tudi zato, ker so slovenski čebelarji in
njihovo strokovno delo s čebelami zelo cenjeni v mednarodnem merilu.
Pa ne le od danes, marveč že iz časa dunajskega dvornega čebelarja
Antona Janše (1734-1773) in duhovnika Petra Pavla Glavarja (17211784), pisca prvega strokovnega opisa slovenskega čebelarstva – »Odgovor« iz leta 1768 – in prve slovenske čebelarske knjige Pogovor o
čebelnih rojih. To potrjuje tudi knjiga Čebelarska pisna zapuščina Petra
Pavla Glavarja, ki sta jo lani izdali Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (predsednik Anton Koželj) in Čebelarska zveza Slovenije.
Njen predsednik Boštjan Noč je v besedilu Knjigi na pot zapisal, da
smo Slovenci »narod odličnih čebelarjev«, da nas »bogata zgodovina čebelarstva /…/ postavlja med vodilne
'čebelarske' države na svetu«, o Petru Pavlu Glavarju pa:
»Njegov prispevek k razvoju slovenskega čebelarstva v
času njegovega življenja je neprecenljiv, njegova dela
pa puščajo bogat pečat tudi v današnjem času.«
Dr. Andrej Šalehar, eden izmed urednikov knjige, pa
v uvodnem razmišljanju: »Glavarjev pogovor o čebelnih
rojih ni le prvi slovenski poljubno strokovni tekst in čebelarski učbenik, ki po svoji izčrpnosti, samostojnosti in
pristnem slovenskem izrazju prekaša domala vse v 18.
stoletju izšle slovenske poljudno strokovne tekste, marveč še veliko več. Z njim se začenja slovensko strokovno
in poljudno gospodarsko slovstvo.«
Knjiga v prvem delu prinaša diplomatični prepis v
bohoričici Glavarjevega Pogovora o čebelnih rojih (napisal ga je leta 1776, leta 1779 ga je predložil Kranjski
kmetijski družbi, ki ga ni objavila, ker ni bil napisan v
nemškem jeziku, nato je veljal za izgubljenega; leta
1950/51 so ga odkrili v Osrednjem državnem arhivu
Slovenije) vzporedno z jezikovno posodobljenim besedilom prof. Staneta Miheliča z vsemi njegovimi opombami. Diplomatični prepis je pripravil dr. Simon Atelšek.
V drugem delu knjige pa je objavljen Glavarjev »Odgovor« z dne 7. julija 1768 na prošnjo Kranjske kmetijske družbe, kako bi izboljšali čebelarstvo; predlog je 28.
januarja 1768 poslala na Kranjsko dunajska dvorna pisarna. Ta »odgovor« je prvi strokovni opis čebelarjenja
na Kranjskem.
Od Glavarjevih strokovnih del so objavljeni še Glavarjeva ocena Humlovega zapisa o opazovanjih prahe
matice s troti v zraku za Kranjsko kmetijsko družbo
(leta 1771), poročilo omenjeni družbi o možnostih pospeševanja čebelarstva na Kranjskem (leta 1781) in
Pravila za čebelarsko vrtnarsko šolo na Lanšprežu
1781.
Knjiga prinaša še opis slovenskega čebelarstva v času
Petra Pavla Glavarja in pred njim, Čebelarski patent in
Navodilo cesarice Marije Terezije in še marsikaj drugega
dragocenega, povezanega z velikim Glavarjevim stro-
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kovnim znanjem o čebelah, pridobljenim z njegovimi dolgoletnimi izkušnjami z njimi, so mu bile tako ljube, je hotel o njih poučiti tedanje
glede čebelarjenja nepoučene ali te danes v Sloveniji tako razvite kmetijske panoge premalo vešče kmete na Kranjskem. Zaradi tega, predvsem
pa, ker je povzel leta 1771 v nemščini izdano Janševo Razpravo o rojenju čebel in jo »v veliki meri dopolnil« (prof. Janez Gregori), je pisal v
slovenskem jeziku in s tem uveljavil slovensko izrazoslovje v čebelarstvu, si močno prizadeval izobraziti Slovence v čebelarstvu v njihovem
maternem jeziku, velja Peter Pavel Glavar za prvo ime svoje dobe na
področju čebelarstva na Kranjskem (Anton Janša je deloval na Dunaju).
To mu danes priznavajo poznavalci čebelarstva na Slovencem. Knjiga
Čebelarska zapuščina Petra Pavla Glavarja to še dodatno potrjuje, obenem pa, kako zelo je bilo čebelarstvo razvito že v Glavarjevem in Janševem času (bil je trinajst let mlajši od Glavarja, se je učil tudi od njega
menijo poznavalci) na tedanjem slovenskem ozemlju.
V knjigi objavljene rokopise sta v slovenščino prevedla mag. France
Baraga in prof. Stane Mihelič.

Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI

Drugošolci v muzeju Zaprice
Včeraj smo bili s sošolci 2. a razreda v Kamniku. Obiskali smo grad
Zaprice. V njegovih prostorih domuje Muzej Kamnik s svojimi zbirkami
iz preteklosti. Od vsega sta mi bila najbolj všeč staro kolo in maketa
mamuta. Vesel sem, da smo si lahko ogledali muzej, saj sem izvedel
veliko novih stvari.
Drejc Malus, 2. a
V muzeju sem videl kip gasilca. Videli smo fosile, stare predmete in
igro vojakov. Tudi pogovarjali smo se o vojakih. Potem smo si na sliki
ogledali Veliko planino. Na koncu smo videli stare stole in vaze, mizo
in zibelko za dojenčka.
Anže Fajdiga, 2. a
V muzeju mi je bilo najbolj všeč, ko smo videli staro kolo. Izdelovali
smo tudi mamute iz papirja in mehkih dlak. Videli smo tudi ogromnega
mamuta iz kartona in veliko starih predmetov. Šli smo tudi ven, kjer
smo se igrali.
Neli Oblak, 2. a
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE
V sredo, 4. 4., smo se ob 9.30 odpravili v Komendo. Tam smo si
ogledali prireditev ob zaključku bralne značke, ki nam jo je pripravil
slovenski pisatelj Boštjan Gorenc Pižama. Predstavil nam je knjige, ki
jih je napisal, in tudi tiste, ki jih je prevedel. Prebral nam je odlomek iz
knjige o nekem dinozavru, ki je s svojim pomočnikom srečal vampirje.
Vse nas je nasmejal do solz. Prireditev je trajala 45 minut, potem pa smo
se odpravili nazaj v šolo.
Julija Serko, 3. b
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bob, Gandolf in skupina njegovih škratov.
Opera je pripovedovala zgodbo o skromnem Bilbu Bogataju, zapečkarskem hobitu, ki se je spremenil v neustrašnega junaka, ko je spoznal,
da je v njem več poguma, kot si je mislil.
Opera me je navdušila, predvsem njena glasba in ples. Najbolj sem
bil presenečen nad mladimi igralci, od katerih nihče ni bil starejši od 14
let, razen igralca, ki je igral vlogo Gendolfa. Vseskozi sem razmišljal,
koliko truda je bilo potrebnega, da je nastala tako čudovita opera.
Po koncu predstave sem bil popolnoma prepričan, da je za moje
navdušenje kriva predstava, ki smo si jo ogledali.
Anže Ambrož, 5. b
MALI KUHAR
On, ko je bil mali,
rad je kuhal kot ostali.
Bil je majhen in vesel,
pico vedno rad je imel.
Kuhal je vse reči,
od trave do smeti.
Miha Avguštin, 6. č

ŠOLSKA VESELICA
11. šolska veselica je bila zelo zabavna, saj je imela veliko iger. Meni
so bile najljubše: pikado z vodnimi baloni, jadrnice, mini golf in lebdeči
labirint. Imeli pa so tudi pijačo in hrano. Palačinke so bile zelo dobre.
Zunaj so prodajali veliko stvari za bonkote. Imel sem se lepo. Bilo je
zelo glasno, vendar krasno!
Anže Vogrinc, 3. c
Najprej sem peš prišla do šole v Mostah. Tam sem pospremila sestrico
do kraja, kjer so se zbirali za nastop. Nato pa sem počakala še na svoj
nastop. Plesali smo Izak, Jakob, Abraham in zapeli angleško pesem. Po
nastopu smo dobili malico. Potem sem šla nazaj k družini. Z bonkoti
sem si kupila zapestnico. Na srečelovu sem zadela majico, balon, vtičnico in obesek.
Zoja Hrast, 3. c
KULTURNI DAN
V četrtek, 12. 4., smo šli 2. in 3. razredi v Ljubljano v Lutkovno gledališče. Ogledali smo si predstavo Pepelka. Pepelka je bila zelo žalostna,
ker ji je umrla mama. Na gradu je živela tudi zlobna mačeha, ki je imela
dve hčerki. Na gradu se je odvijal kraljevi ples, na katerem so iskali
ženo za princa. Pepelka si je sama sešila obleko. Princu je bila najbolj
všeč Pepelka, a se ni hotela poročiti z njim. Všeč ji je bil kuhar.
Ajda Hribar in Katja Kavčič, 3. c
NEPOZABNA OPERA HOBIT
Učiteljica je naznanila, da si bomo v Cankarjevem domu ogledali
otroško opero Hobit. Tega sem se zelo razveselil. No, če sem čisto iskren, tisti trenutek še nisem bil prepričan, česa sem se razveselil bolj: da
bomo imeli pouka prost dan ali da si bomo ogledali predstavo.
Oblekel sem se priliki primerno in se odpravil od doma. Postajal sem
radoveden, kako se bo predstava odvijala.
Ko smo prispeli v Cankarjev dom, smo v garderobi odložil svoja
oblačila in vsi v pričakovanju odhiteli v dvorano. Že sam začetek je bil
sila zanimiv, saj se je na platnu pokazal tablični računalnik, iz katerega
je pogledal stari Bilbo, ki je dal nalogo Bilbu in Gandolfu. Igra se je
začela. Pred odrom je bil orkester. Na oder so prišli glavni junaki: Bil-

RAZKOŠNI DUNAJ
V soboto in nedeljo, 17. in 18. marca, smo učenci osmega in devetega
razreda, ki se učimo nemščine, preživeli dva dni v avstrijski prestolnici.
Tja smo se odpravili v zgodnjih jutranjih urah s štirimi učitelji in
vodičem, ki nas je že lani spremljal v Nemčiji. Naša prva postaja je
bil dvorec Schönbrunn. Pred njim smo se najprej sprehodili po velikonočnem sejmu, zatem pa si ogledali to razkošno palačo. Večina
njenih sob je bila opremljenih z bogatim pohištvom in pozlačena. Iz
njih je bil razviden način življenja Habsburžanov pred več kot sto
leti. V živalskem vrtu smo imeli možnost videti živali, ki jih v našem
ni, kot so ﬂamingi, koale, pande, pingvini. Kasneje smo se z avtobusom peljali do centra mesta in si ogledali njegove znamenitosti:
parlament, obilo muzejev, stavbo, kjer je bila narejena prva sacher
torta, univerzo, kip Marije Terezije, Donavo, znano tržnico, novo
mestno hišo … Na koncu dneva smo imeli nekaj prostega časa v
mestu, da smo si kupili spominke ali pa si privoščili kakšno dunajsko
specialiteto.
Naslednji dan smo zjutraj obiskali prirodoslovni muzej, kjer smo sli
ogledali razstave s področja antropologije, zgodovine, zoologije, obširna je bila tudi zbirka fosilov in kamnov. Pot nas je zanesla še v Prater
(zabaviščni park), kjer smo se lahko peljali na znanem Dunajskem kolesu, in ker je bilo na našo srečo vreme lepo, smo lahko videli skoraj cel
Dunaj. Na koncu smo si ogledali še Hundertwasserjevo hišo, kjer smo
občudovali avtorjeve res neverjetne slike.
Vikend je bil naporen, a zelo lep.
Ela Remic, 9. a
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SKAVTI

Kdo in kaj smo skavti?
Pomemben element skavtske vzgoje je osebno napredovanje, načrtna
vzgoja samega sebe ob pomoči voditelja. Skavt raste, se začne zavedati
svojih talentov, prevzema odgovornost za svoja dejanja in odločitve.
Močni sredstvi osebnega napredovanja/samovzgoje sta skavtska obljuba
in skavtski zakoni.
Osebno napredovanje se po vejah razlikuje.
Naši najmlajši skavti, volčiči in volkuljice, v džungli lovijo plene.
Pleni (naloge, ki jih izpolnjujejo 3 tedne) so
različnih
težavnosti.
Najmlajši volčiči lovijo
pavje plene, eno leto
starejši gazelje plene,
najstarejši volčiči pa
bivolje plene. Plene lovijo pri različnih starih
volkovih, vsak volčič
na leto ulovi 4 plene:
pri Akeli na področju
odgovornosti do skupnosti/družbe, pri Bagiri na področju telesnega
zdravja, pri Baluju na
področju duhovnosti in
pri Kači Kaji na področju ustvarjalnosti.
V četi izvidniki in
vodnice osebno napredujejo preko veščin. Veščina je spretnost/znanje, ki jo izvidnik ali cel vod
pridobi s praktičnim usposabljanjem na določenem področju. Veščine so
tudi v tej veji razvrščene po področjih: rokodelske veščine, veščine povezane z naravo, športe veščine, komunikacijske veščine, veščine povezane z ljudmi, veščine povezane s kulturo in skavtske veščine.
V najstarejši veji si popotniki in popotnice sami zastavljajo cilje na
različnih področjih – služenje, značaj, zdravje in telesna moč.
Ana Kepic, Sončna koala
Kako na skavtih preživljamo čas?
Če jemljemo za cilj skavtske vzgoje priti na vrh gore, osebno napredovanje v tej zgodbi pomeni pot proti vrhu te gore. S pomočjo osebnega
napredovanja skavti delamo na tem, da bi vsak dan postajali boljši.
Osebno napredovanje zajema naslednja štiri področja – služenje, značaj,
zdravje ter telesna moč. Omenjena področja obsegajo temeljne dimenzije življenja vsakega posameznika in pri skavtih voditelji spodbujamo
popotnike in popotnice, da si preko zastavljanja mesečnih ciljev prizadevajo za osebno rast na teh področjih. Cilje si popotnici in popotnice
zastavijo sami, saj je na njih odločitev, za kaj si želijo prizadevati. Prav
tako je v njihovih rokah, če se bodo zadanih ciljev držali in se trudili na
njih – s tem skavti vzgajamo za odgovornost in samostojnost.
Ana Jagodic, Veselo odštekana čebela
Dogajalo se je …
DRŽAVNO SREČANJE VODITELJEV
Drugi konec tedna v marcu smo se zbrali voditelji popotnikov in popotnic iz cele Slovenije. Med njimi sva bili tudi Lucija Jurkovič in jaz.

24

Glasilo občine Komenda 4/2018
Zbrali smo se pri izviru Hublja, od koder smo se odpravili peš na Kovk.
Zaradi nekaj zapletov se je manjša skupina, v kateri sva bili tudi midve
z Lucijo, proti vrhu odpravila nekaj kasneje. Odpravili smo se, ko je
bilo že temno in nekje
na poti smo zgrešili
pravo pot, ampak po
nekaj urah hoje naravnost proti vrhu hriba,
malo plezanja in previdnega zbiranja korakov
smo le prispeli na vrh.
Tam nas je pričakala
odlična večerja. Ko
smo pojedli, nas je čakala še približno ena
ura hoje do hiše, v kateri smo spali. Med
potjo smo imeli priložnost poklepetati z voditelji, ki jih že dolgo nismo videli in spoznati nove ljudi. Naslednji dan
smo imeli nekaj izobraževalnih delavnic, kasneje smo v roke vzeli kitaro in pesmarice in počakali na odlično lazanjo za kosilo. Nekaj časa smo
še peli, potem pa pospravili vse svoje stvari, hišo uredili od vrha do tal
in se spet odpravili v dolino, kjer smo se poslovili in odpravili vsak v
svoj konec Slovenije. Veselim se naslednjega srečanja!
Magdalena Rode, Zagnana žabca
ČISTKA FEVDA
Kar se mora, ni težko! Za
dobrine je treba skrbeti. Po
lanski katastroﬁ se je letos
pomladanskega čiščenja fevda udeležilo kar nekaj pridnih
rok. Naredili smo veliko, ostal
pa nam je še en mali del trnja,
ki ga bodo pospravili manjkajoči.
David Osolnik, Neustrašni sokol

Aplenca
DEJAN BOLARIČ
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Zvest koreninam in gradbeništvu

»Gradbeništvo je morda v mali Komendi
(pre)majhen izziv za mladega gradbenega
konstruktorja. A vendar je prav gradbeništvo v koreninah dejavnosti mojih staršev
in starih staršev. Ampak, če v podzavesti
pomislim na Medgeneracijski center, na
športne objekte, na nogomet, košarko..., in
če v mislih zaznam drevo, drevesa, gozd in
les, les z veliko začetnico, potem je to bogastvo. Bogastvo, ki te z mislimi popelje v
ustvarjalni svet, vendar z željo, da se po
končanem usposobljenem znanju in spoznanju vrneš. Saj imamo toliko lesa, ki ga v
primerjavi z betonom premalo poznamo.
Saj les, ko zagori, v jedru ne zgori... «
Se spomnimo. To so bile misli mladega Dejana Bolariča iz Komende,
ki mu je lani decembra dekan Univerze Ljubljana dr. Matjaž Mikoš izročil priznanje za viden uspeh pri opravljanju študijskih obveznosti v
študijskem letu 2016–2017.
Gradbeništvo ga zanima, gradbene konstrukcije so njegova usmeritev.
Kriza, ki je prizadela gradbeništvo, ga ni odvrnila od smeri in konstrukcijske usmeritve. Le zakaj? Saj nobena kriza ne traja v nedogled.
Vztrajal je in danes, ko je pred ciljem, ne razmišlja o begu možganov,
kot se rado sliši. Ni prepričan, da bi odšel in ostal v tujini. Rad ima
Komendo, čeprav kot urbano naselje nima danes pravega centra. Več ga
je v Mostah.
»O, ja. Bilo bi najbrž koristno, da bi šel v Avstrijo, Nemčijo, na Nizozemsko... So evropske možnosti leto dni po končanju študija. Vendar ne
za stalno. Ljubljana je tista, ki ima na mojem področju širše ogledalo, kot
je v Komendi, v občini Komenda. Če pa pomislim, koliko ima Gorenjska

Dobro sodelovanje
V krajevni organizaciji Zveze
borcev za vrednote NOB Komenda so na občnem zboru
20. marca ugotovili, da so v
letu 2017 opravili vse naloge,
kot so lani načrtovali v krajevni organizaciji in v zvezi
borcev v Sloveniji.
Predsednik komendske organizacije Filip Železnik je ugotavljal, da je med borci prva misel domoljubje in sodelovanje z vsemi dobromislečimi ljudmi.
»Vemo, kaj se že kar nekaj časa dogaja v naši prelepi Sloveniji.
Poštenje in domoljubje nista več vrednoti, kot je to bilo še nedolgo
nazaj. Moramo se zavedati, da brez truda poštenih in vplivnih ljudi
ne bo mogoče zatreti lumparij in korupcije. En del teh ljudi smo
tudi mi v Zvezi borcev za vrednote NOB, ki bomo vztrajali kljub
metanju polen pod noge. Nasledniki kolaborantov se še vedno niso
sprijaznili s porazom fašizma in nacizma, s katerim so aktivno sodelovali. Ne morejo razumeti, da sodelovanje z okupatorjem ni domoljubje. Žalostno pri vsem tem pa je, da jim uspeva nekatere
skeptike celo prepričati, da imajo le oni prav. Dokler zgodovine
NOB ne bodo bolj poglobili v učnem programu šol, bo tako tudi
ostalo,«je opozoril Železnik.
Sprejeli so tudi program za letos in vanj zapisali, da bodo spremljali
spominske svečanosti še naprej, da se bodo udeležili proslave ob 70-letnici v Ljubljani in poudarili, da je Edo Bohinc v svojem 92. letu vzornik
domoljubja. Ugotovili so tudi dobro sodelovanje z občino pri skrbi za
spominska obeležja. Po večini so v občinski lasti, Srečo Brodar, na njegovem zemljišču pa je tudi spominsko obeležje na Podborštu, pa je tudi
pripravljen zemljišče s spomenikom odstopiti v občinsko last. Dobro
sodelovanje pa je poudaril tudi župan Stanislav Poglajen, ko in rekel, da
je vsako društvo lahko toliko uspešno, kot je uspešno vodstvo.
A. Ž.

lesa, potem je to osnova, lepota, ki spodbuja, zadovoljuje, pravzaprav nagrajuje.«
Seveda ga zanima tudi prosti čas; kot
vsakega mladega človeka. Dejan se je našel tudi v Študentskem svetu. Ob številnih
društvih, ki so v Komendi, so njegova nagnjenja v prostem času in športu blizu nogometu, košarki, kolesarstvu...
Ko razmišljam o njegovi usmeritvi, o
možnostih jutri, o poteh, cilju, me ves čas
preveva misel o lesu, njegovi lepoti, Gorenjski, bivanju v njem, bivanju in dogajanju... Les je naše življenje. Med številnimi
mladimi, med upokojenimi, ki so v Komendi, so skupaj tudi zlatoporočenci. Poznamo biserno poroko, diamantno, železno... In katera je najstarejša? Dvakrat sem se lahko pogovarjal z najstarejšima poročenima. Imela sta Hrastovo poroko,
sedemdeset, petinsedemdest let skupnega življenja. Lepega in trdnega.
Ja, les, ki ga živiš, je res lep...
A. Žalar
Občina Komenda, skladno z določili Statuta Občine Komenda (UO
GOK, št. 8/2015) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda
(UO GOK, št. 1/2016), objavlja splošne in druge akte občine v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. Uradne objave so objavljene
na uradni spletni strani Občine Komenda www@komenda.si (rubrika Občinsko glasilo, podrubrika Uradne objave). V primeru, da občani želite Uradne objave prejemati v pisni obliki, se nanje naročite
v tajništvu Občine Komenda.

Vsem želimo lepa praznovanja v maju.
Uredništvo Aplence

Prvomajska budnica 2018
Program prvomajske budnice po urah in vaseh
5:00 – Komenda (pred občino)
5:25 – Breg (križišče pri ekološkem otoku)
5:50 – Nasovče
6:15 – Klanec
6:40 – Podboršt (na križišču
pred Lončarjevim muzejem)
7:15 – Mlaka (kapelica)
7:40 – Na križišču proti Gori
8:05 – Žeje (kapelica)
8:40 – Moste (kapelica)
9:05 – Suhadole (na križišču pred cerkvijo)
9:30 – Križ pri Domu krajanov
Glede na vremenske razmere si pridržujemo pravico do sprememb.

Krajevna organizacija Zveze združenj borcev
za vrednote NOB Komenda
čestitka ob Dnevu upora proti okupatorju
in ob Prazniku dela.
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Odgovorno lastništvo domačih živali
ki je lahko življenjsko nevarno. Po sterilizaciji tudi ni nobene možnosti,
da bi zbolele za rakom na maternici. Občutno se zmanjša tudi verjetnost
raka na seskih. Kastrirani samci praviloma ne obolevajo za rakom na
prostati in modih. S sterilizacijo in kastracijo žival zaščitimo tudi pred
spolno prenosljivimi boleznimi.

Zakon o zaščiti živali lokalnim skupnostim nalaga zagotovitev zavetišča za zapuščene živali, katerim se zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Za odvoz in oskrbo zapuščenih živali, ki so
najdene na območju občine Komenda ima Občina Komenda sklenjeno pogodbo z zavetiščem »Meli« Trebnje.
Za žival je odgovoren njen lastnik
Nakup domačega ljubljenčka pomeni veliko odgovornost. Živali potrebujejo hrano, sprehod, trening, zdravstveno oskrbo, včasih celo varstvo. Prav tako je potrebno poskrbeti tudi za njihove mladiče. Zakonska
dolžnost lastnikov živali je, da preprečijo nekontrolirano razmnoževanje
svojih živali: »Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve,
kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali.« (11. člen Zakona o zaščiti živali). Lastniki velikokrat
rečejo: »Saj jih vse oddam na dobro.« Ne vedo pa, kaj se dogaja s temi
mačkami oziroma z njihovimi mladiči in z mladiči teh mladičev potem.
Pristajajo na cesti, v zavetiščih ali so celo ene tistih, ki naj jih pridemo
zdaj takoj iskat, če ne, jih bodo pobili. Za mladiča, ki je zavržen, nikakor
ne moremo reči, da je zaželen, torej je vsako ravnanje, ki je v nasprotju
z navedenim členom, protizakonito in zanj je predvidena globa.
Sterilizacija in kastracija sta ključnega pomena za reševanje
problematike brezdomnih mačk in psov. Če bi bilo več lastniških
živali steriliziranih in kastriranih, bi bilo manj mladičev in s tem
dovolj posvojiteljev za vse novo skotene živali. Mladiči zato ne bi
pristali na cesti kot prostoživeče oziroma zapuščene živali.
Zakaj sterilizacija in kastracija
Parjenje je težko preprečiti
Psice se gonijo približno dvakrat letno, ciklus traja 21 dni. Mačke se
gonijo trikrat ali štirikrat letno, ciklus traja 6 do 7 dni. Če se samica ne
spari, se lahko gonitev nadaljuje v naslednjo. Samci zavohajo samico
tudi do 3 km daleč in naredijo vse, da pridejo do nje. Če niso kastrirani,
se namreč gonijo vsakič, ko zavohajo gonečo se samico. Parjenje je
zelo težko ﬁzično preprečiti.
Preveč živali
Zaradi prevelikega števila živali je v Sloveniji vsako leto zavrženih
več kot 4000 psov in mačk. Številni žalostno končajo (prometne nesreče, evtanazije zaradi gneče v zavetiščih…).
Pozitiven vpliv na vedenje
Sterilizirane in kastrirane živali se manj potepajo oziroma izgubijo.
Manj se pretepajo. So bolj zadovoljne doma in bolj predane.
Pozitiven vpliv na zdravje
Pri steriliziranih samicah ni možnosti, da bi zbolele za vnetjem rodil,
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Manjša verjetnost, da bo vašega ljubljenčka kdo povozil
Mnogo živali v obdobju parjenja zbeži od doma. Zaradi »zaslepljene
zaljubljenosti« žal večkrat končajo pod avtomobilskimi gumami. Če se
želite izogniti stroškom veterinarske oskrbe za svojega povoženega
ljubljenčka oziroma pogledu na njegovo zmrcvarjeno truplo, razmislite
o sterilizaciji in kastraciji.
Že ko domov prinesete mladiča, je prav, da razmislite o njegovi sterilizaciji oziroma kastraciji, če ga ne nameravate vzrejati. S tema preprostima postopkoma pomagate preprečevati neželene brejosti in rojstvo
neželenih mladičev, ki se jih vsako leto skoti na tisoče. Skrbniki te živali na grd način zavržejo ali pa jih pokončajo. Zato kot odgovoren skrbnik
temeljito razmislite o parjenju svojega ljubljenca. Poleg zmanjševanja
števila zavrženih živali imata tako sterilizacija kot kastracija številne
pozitivne vplive na zdravje in obnašanje vašega ljubljenčka.

Aplenca se smeje
Na sejmu v Komendi Janez opazi dekle in si misli:
»Ah, da bi moja žena imela takšne noge...«.
Po nekaj metrih mu nasproti pride druga in Janez si misli:
»Kaj bi dal za te prsi...«.
Čez minuto sreča še tretjo, Janez pa fantazira:
»Da bi žena imela takšno rit...«.
Ko se pozno popoldne vrne domov, ga že na pragu čaka žena.
Janez jo objame:
»Draga žena, že ves dan mislim nate!«
***
Zajček pride v trgovino in vpraša za korenčkov sok.
»Nimamo!«
Dan kasneje zajček spet pride in ponovno vpraša za korenčkov
sok.
»Nimamo!«
Tretji dan zajček, seveda žejen še tretjič vpraša za korenčkov sok,
poslovodja pa nejevoljno:
»Zajček, sem ti že povedal, da korenčkovega soka nimamo! Če
prideš ponj še enkrat, te bom pribil na steno!«
Četrti dan v trgovino spet pride zajček in pogumno vpraša:
»Imate žeblje?«
»Nimamo!«
»Potem pa mi dajte korenčkov sok!«
***
S sejma v Komendi se nekoliko okajena vrne domov mati samohranilka.
»Mami, joj, kaj je s teboj?«
»Dragi otroci, sem vam bila zadnjih deset let ata in mama?«
»Ja, mami, si bila!«
»No, vidite. Mami je čisto v redu. Le ata se ga je danes malo napil!«
***
Na kmetijskem sejmu v Komendi brhka hostesa ogovori Janeza:
»Gospod, imate morda pomivalni stroj?«
»Imam!«
»Potem vam želim predstaviti nove revolucionarne tablete za vaš
stroj.
Vas zanima?«
»Ja, trenutek,« reče Janez, se ozre in pokliče ženo:
»Čuj, Micka, pridi sem, da vidiš, če boš jedla te tablete!«

KRONIKA
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Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

Težko je povedati,
kako boleče je
čakati na nekoga,
ko dobro veš,
da več ga ne bo.

ZAH VALA
Tiho je odšel od nas dragi oče,
dedek, pradedek, brat in stric,

ZAHVALA
V 94. letu starosti se je mirno poslovila
naša draga mama, stara mama, prababica, sestra, teta

CIRIL KOS

MILKA OBRULEK

po domače »Vovkov«,
iz Klanca pri Komendi.
(1932–2018)

iz Most pri Komendi

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se poslovili in ga pospremili na njegovi
zadnji poti. Posebna zahvala g. župniku, pevski skupini za čudovito
glasbo in prebrani poslovilni govor, zastavonošema in pogrebni
službi za lepo opravljen obred, sosedom za pomoč v težkih trenutkih.
Hvala vsem za podporo, izrečene besede sožalja, za vsak stisk roke, topel objem, tolažilne besede, darovane svete maše, cvetje, sveče
in drugo.
Iskrena zahvala osebju Doma Taber za nesebično pomoč in skrb
zanj.
Vsi njegovi
Marec, 2018

Opravičilo
V Aplenci številka 3, ki je izšla 30. marca, je v rubriki Odšli so...
prišlo do napake. Med tistimi, ki so Odšli, ni bila Milka Obrulec,
ampak Milka Obrulek. Svojcem se opravičujemo.
Uredništvo

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem
za izrečeno sožalje, podarjene sveče in vsem, ki ste darovali za svete
maše. Hvala gospodu župniku Zdravku Žagarju za opravljeno mašno
daritev in pogrebni obred, pogrebni službi Jerič in pevcem.
Posebno zahvalo namenjamo patronažni sestri Marti Malus in sosedi Dragici Kavčič, ki sta v zadnjih mesecih srčno pomagali pri
negi naše mame.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da smo našo mamo čim
lepše pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni
Ob slovesu naše drage sestre

DANICE ŽELEZNIK
iz Špitaliča
se iskreno zahvaljujeva vsem, ki ste nama izrazili sožalje, darovali
cvetje in sveče ter jo pospremili na njeni zadnji poti.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej!
Mari Slapnik in Filip Železnik, Gora pri Komendi

Dokaz, da imamo pravi sejem

Že dolgo je tega, kar 22 let, ko je Lojze Lah iz s'mna v Komendi naredil
s sodelavci današnji pravi sejem. Če pomislim, sem obiskal kar precej
sejmov doma in tudi prek meja. Bilo je enkrat v Celovcu, ko so na sejmu
prodajali tudi srečke - brez zadetkov in nagrad. Takrat sem izvedel, da
je to pač pravi sejem. No sedaj ga imamo tudi v Komendi.
V soboto, 24. marca, se jih je nelegalno dalo dobiti, srečke namreč,
tudi na sejmu v Komendi. Sploh je bila ta rubrika, ki jo poznamo pod
imenom Kršitve javnega reda in miru ter drugih predpisov, marca še
najbolj živahna. Najprej so se preizkušali, kako velik je lahko spor, 4.
marca v družini v Mostah, čez štiri dni pa sta se v Potoku dva »spominjala«, da sta bila nekdaj partnerja. Potem pa se je 23. marca šel svoja
pravila še spuščen pes v Suhadolah. Lastniku tega kužeta predlagam, da
si prebere zapis na 28. strani.
Pa, nehajte že enkrat krasti registrske tablice (kot tokrat v Potoku pri
Komendi). Mar ne bi bilo bolje, da jih registrirate, če že imate toliko
avtomobilov. Pa če se že odločate za vlom, potem je najslabše, da svojo
odločitev opravite na pol; kot na primer v Podborštu tisti 23. marca.

Prometne nesreče pa se bo morda spominjal tisti, ki se je 23. marca na
Glavarjevi blizu šole srečal z materialno škodo.
Toliko za tokrat za »črno kroniko«. So pa dnevi res že kar precej
daljši oziroma - manj črni.
- aže

Zapora ceste v Mostah
Zaradi obnove je bila od 9. do 19. aprila delno in tudi popolnoma zaprta
državna cesta G2-1137 Spodnji Brnik–Moste na odseku od odcepa za
naselje Komenda do križišča pri Kralju v Mostah. Čaka nas pa še en
podoben poseg v cesto od Most proti Mengšu. Da je bil v prvem
delu tokrat res temeljit obnovitveni poseg, kažeta tudi obe sliki.

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, Matija Remše, Marko Dobnikar.
Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Jože Pavlič, dr. Marko Žerovnik... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 2150 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva
v občini ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Aplenca - Glasilo občine Komenda, leto 27, številka 5 bo izšla predvidoma 30. maja 2018. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka,
17. maja 2018. 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
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Motoristi

Pogosto se vozniki čez vikend in v prostem
času prelevijo v motoriste ter si tako privoščijo
užitke ob »vetru v laseh«. Tuje raziskave ugotavljajo, da je motiv vožnje pri motoristih pogosto zelo drugačen kot pri voznikih osebnih
avtomobilov: preživljanje prostega časa, druženje, turistični ogledi, tudi preizkušanje lastnih sposobnosti in užitki v tveganju.
Zato je ogroženost motoristov veliko večja
in spadajo med ranljivejše skupine udeležencev, saj so zaradi značilnosti motorja veliko
slabše vidni in opazni, pogosto vozijo prehitro,
drugi vozniki jih pogosto spregledajo ali jim
odvzamejo prednost.
Nasveti za večjo varnost motoristov
● Pred vsako vožnjo preverite brezhibnost
motorja ter pnevmatik;
● nikoli ne vozite pod vplivom alkohola
ali drugih drog;
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● vedno uporabljajte zaščitno čelado in
ostalo opremo kot so ščitniki, jakna, rokavice (tudi pri vožnji z mopedom ali kolesom s pomožnim motorjem do 25 km/h);
● ne vozite prehitro, saj hitrost povečuje
verjetnost padca, podaljšuje zavorno pot,
ostale voznike pa presenetite;
● vedno vozite s prižganimi lučmi ter si
nadenite odsevni telovnik, da boste bolje
vidni in prej opazni, saj je vidnost ključna
pri varnosti v prometu;
● posebej bodite pozorni na vozila, ki zavijajo, da vas ne spregledajo ter na tovorna
vozila, da se jim ne zapeljete v mrtvi kot;
● pri zavijanju in vožnji skozi ovinke bodite pozorni na to, da s celotnim telesom ne
prečkate vmesne črte (polovice vozišča);
● raje kot sami se odpravite v družbi več
motoristov, da boste bolje opazni, ter da
skrbite drug za drugega, nikakor pa ne

tekmujte med seboj;
● bodite pozorni na razne neravnine, pesek, ali mokro spolzko cestišče in absolutno
zmanjšajte hitrost;
● preizkušanje motorja, polaganja ovinkov ter lastnih sposobnosti izvajajte raje
na kakšnem varnem poligonu, nikakor
pa ne na cesti, kjer so razmere težko
predvidljive.
Voznikom motoristom priporočamo, da
se večkrat udeležijo dodatnega usposabljanja in kondicijskih voženj ter da se dodatno
poučijo o največjih pasteh za motoriste:
polaganje ovinkov, prehitra vožnja, izsiljevanje prednosti, nečisto cestišče, mokro in
vlažno cestišče …

Kdor nima časa, naj nima psa
»Pes je živo bitje, s katerim se je treba ukvarjati,« pravi Roman Starman iz Pasje šole Burja.
»Zdolgočasen, osamljen pes je nesrečen, ker
se v njem kopiči čezmerna energija, posledica
pa je nezaželeno vedenje: uničevanje stvari,
lajanje za vzbujanje pozornosti, renčanje, zaganjanje v druge pse, kopanje lukenj na vrtu ali
bežanje. Nekateri psi pa se vdajo usodi in postanejo neodzivni.«
Pes je dopoldne sam doma
»V sodobni družini je večina ljudi dopoldne
v službi. Pes pač preživi dopoldan sam. Če je
pravilno vzgojen, ne bo težav. Pogosto pa se
zgodi, da psi, predvsem mladiči, to nakopičeno
– neporabljeno energijo potrošijo na našem
vrtu ali v stanovanju. Kako se temu izogniti?
Tako da jih za nekaj ur na dan omejimo (v boksu ali kletki). Druge rešitve ni. Seveda pa
moramo potem za psa poskrbeti, ko pridemo
domov. Potrebuje dovolj gibanja, to je ena
primarnih potreb psa. Ni veliko pametovanja.
Recept je: Samo utrujen pes je priden pes.«
Je velik vrt (ali dvorišče) nadomestek
za sprehode s psom?
»Seveda ne. Pogosto imajo psi, ki živijo z
lastnikom v stanovanjskem bloku, polnejše življenje. Psu nekaj pomeni, ko nekaj počne z

lastnikom. Pes namreč potrebuje veliko gibanja, predvsem pa mora izživeti nagone, ki so v
njem, da bo umirjen in prijeten član krdela.«
Vedenje osamljenega psa
»Pes, ki živi z lastnikom v stanovanju in ga
lastnik vzame s seboj kamor koli, je navajen na
dogajanje v okolici. Več časa preživi pes z lastnikom skupaj, lažje komunicira z njim, bolje
se razumeta. Pes, ki veliko ur preživi sam v

pesjaku, pogosto slabše komunicira s svojim
vodnikom, ker sta premalo skupaj.«
Pri ljudeh, ki imajo psa, je največja težava
pomanjkanje časa. Vsi pravijo: »Nimam časa; služba, družina, za psa potem zmanjka
energije in časa.«
Zato je edini pravi odgovor, čeprav malce
krut:
»Kdor nima časa, naj nima psa. Pes je namreč
živo bitje in z njim se je treba ukvarjati.«

OBVESTILO
OBVEŠČAMO VAS, DA BODO V NEDELJO, 20. MAJA 2018,
ZARADI KOLESARSKIH PRIREDITEV

12. VELIKA NAGRADA OBČINE KOMENDA in LIDLOV POKAL
ZA MLADE
ZAPRTE CESTE OD 11.30–18.00
NA OBMOČJU:
Zajčeva cesta (križišče z Glavarjevo)–Glavarjeva cesta–Klanec–križišče za Breg–
Breg (križišče za Potok)–Komenda
ter OD 10.30 DO 11.30 NA OBMOČJU:
Kranjske poti–Zajčeve ulice–Čebuljeve ulice.

NASTOPAJO NAJBOLJŠI SLOVENSKI
KOLESARJI IN KOLESARKE
HVALA ZA RAZUMEVANJE IN VABLJENI
NA OGLED PRIREDITVE.
Informacije: 051 666 707
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Dosežki judoistov JK Komenda
EKIPNO 5. MESTO NA APOLON OPEN 2018 - V soboto, 31. 3.
2018, so judoisti JK Komenda ponovno blesteli na velikem mednarodnem tekmovanju Apolon Open 2018, kjer je tekmovalo kar 396 tekmovalcev in 39 klubov iz petih različnih držav. Skupno so naši tekmovalci osvojili 5. mesto in pokal. Z odličnimi borbami so si tekmovalci
kategorij U10, U12 in U14 priborili kar 10 odličij. Najbolj sta se s 1.
mestom izkazala Mark Lukšič in Tian Cizerle. 2. mesto so osvojili
Haya Veinhandl Obaid, Karim Veinhandl, Leon Adrović in Luka
Lukšič. Vsi so tekmovali kot leto mlajši v svoji kategoriji, kar pomeni
da so imeli še težje delo, a so se izkazali za prave borce, ki bodo še
dolgo časa osvajali tatamije. Na 3. mesto so se uvrstili Tomaž Klemenc,
Gal Podbelšek, Mark Jelnikar in Žiga Pahor. Vsem tekmovalcem in
trenerjem čestitamo in smo izjemno ponosni na še en velik dosežek Judo
kluba Komenda!

Ekipa JK Komenda na tekmovanju Apolon Hoče
ODLIČNE BORBE TUDI V NOVEM MESTU - V soboto, 7. 4.
2018, sta se ekipi judoistov Judo kluba Komenda kategorij U12 in U14
borili na pokalni tekmi v dvorani Stopiče v Novem mestu. Za naš klub
je tekmovalo 8 borcev, ki so se odlično odrezali in skupaj osvojili 5
odličij. Zlato kolajno si je s štirimi zmagami priboril Mark Lukšič
(U12), njegov brat Luka Lukšič (U14) pa je priznal premoč Žanu Kostanjšku in Luki Mahnetu ter skupaj z Markom Jelnikarjem zasedel 3.
mesto. Na drugi stopnički sta stala Žiga Pahor ter Tristan Petrušič
(oba U12), ki trenirata v Nevljah in se v zadnjem času vidno povzpenja-

Judoisti v Novem mestu
ta med najboljše. Haya Veinhandl Obaid (U12) je izgubila borbo za 3.
mesto. Nik Cankar in Matevž Romšak (oba U12) sta se uvrstila na 7.
mesto.
JK KOMENDA TAKOJ ZA DOMAČIMI - V nedeljo, 8. 4. 2018,
je bil ob 50-letnici kluba 1. Mednarodni pokal Gorice. Nastopili so
judoisti iz Komende, Kamnika, Nevelj in Litije. Tokrat so se odrezali
v kategorijah U12, U10 in U8 in osvojili ekipno 2. mesto, takoj za
najbolj množičnimi domačini iz Gorice. Mlajši dečki/deklice (U12)
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Ekipa v Gorici

Karim Veinhandl 1. mesto, Nik Levec 3. mesto
1. mestoHaya Veinhandl Obaid, Žiga Pahor, Darko Erić; 2. mesto
David Lazić, Tristan Petrušić; 3. Mesto Mykhailo Olishevsky, Alex
Anžel Lara, Nik Cankar. Cicibani/ke (U10) 1. mesto Ažbe Torkar,
Karim Veinhandl, Manca Kastelic, Vitja Rebec; 2. mesto Tomaž Klemenc, Gal Podbelšek, Tian Cizerle; 3. mesto Nik Levec, Nace Thaler,
Inti Maček, Alex Vidgaj
Mlajši cicibani/ke (U8) 1. mesto Matic Levec, Lenart Strnad; 2.
mestoFilip Strnad, Ema Kraševec.
KATARINA KUMER 3. NA MEDNARODNEM PRVENSTVU Na Ptuju je bilo v soboto, 14. 4. 2018, mednarodno prvenstvo Pokal
Ptuja 2018. Iz Judo kluba Komenda je bila v kategoriji mlajših članic
U23 trenerka in tekmovalka Katarina Kumer, bila je 3. in osvojila
bronasto kolajno. Odličen rezultat in dokaz, da za šport nikoli ni prepozno, če te veseli.
Katarina Kumer

Katrina Kumer 3. mesto

ŠAH
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Šahovske novice

Zaključni turnir 71 LJUBLJANSKELIGE 2018
- ekipa ŠK Komenda Popotnik Jan Gantar, Tilen Lušovnik, Blaž Debevec, Jan Zajc
71. LJUBLJANSKA LIGA 2018. Tradicionalno tekmovanje je vsako leto od januarja do
marca z gostovanji. Igra se 9 kol, tempo 90
minut plus 30 sekund za potezo.
SUPER LIGA. Zmagala je ekipa ŠK IG.
Ekipa ŠK Komenda Popotnik (za katero so
igrali: Blaž Debevec, Jan Šubelj, Jan Gantar,
Tilen Lučovnik, Igor Juhant, Julian Novakovič,
Anton Trebušak, Jan Zajc) je osvojila 4. mesto.
I. LIGA. Zmagala je ekipa ŠK MEDVODE
WITTORI SWIMWEAR. Ekipa ŠK Komenda Pogi (za katero so igrali: Klara Vidmar,
Nejc Kralj, Franc Poglajen, Erlend More, Katarina Mazzini, Vesna Založnik, Jernej Zidar,
Pavle Đokić, Gal Založnik) je osvojila 5. mesto. Ekipa ŠK Komenda Suma (za katero so

3. turnir najmlajših 2018 - najboljša dekleta
Inti Maček, Taja Guid, Soﬁa Timagina

JAN ŠUBELJ

igrali: Metod Perme, Martin Perme, Teo Cimperman, Inti Maček, Ajda Lapanje) je osvojila
11. mesto.
71. LJUBLJANSKA LIGA 2018 – ZAKLJUČNI TURNIR v dvorani Prostovoljnega
gasilskega društva Komenda v Komendi v četrtek, 12. 4. 2018. Zmagala je ekipa ŠK Komenda Popotnik (v postavi: Blaž Debevec,
Jan Gantar, Tilen Lučovnik, Igor Juhant, Jan
Zajc). Ekipa ŠK Komenda Pogi (v postavi:
Jernej Zidar, Martin Perme, Teo Cimperman,
Ajda Lapanje) je osvojila 14. mesto.

8. turnir mladih 2017-2018 - zmagovalci Janez
Peternoster, Anej Širaj, Vesna Mihelič
ŠAHOVSKI FESTIVAL BLED 2018 na
Bledu 24. 3. 2018. V konkurenci 63 igralk in
igralcev smo osvojili 14. mesto Blaž Debevec,
36. mesto Klara Vidmar, 40. mesto Katarina
Mazzini.

3. turnir najmlajših 2018 - zmagovalci Tilen
Tisaj, Matic Lavrenčič, Primož Marinč

3. TURNIR NAJMLAJŠIH 2018 na
osnovni šoli Poljane v Ljubljani v torek, 27. 3.
2018. Zmagal je Matic Lavrenčič (OŠ Kolezija). Osvojili smo 6. mesto Inti Maček, 7. mesto
Bine Markošek, 8. mesto Pavle Đokić, 20.
mesto Stanko Perme, 5. mesto Teo Cimperman,
38. mesto Aneja Lapanje.
8. TURNIR MLADIH 2017/2018 na
osnovni šoli Milana Šuštaršiča v Ljubljani v
petek, 13. 4. 2018. Zmagal je Anej Širaj (ŠD
Vrhnika). Osvojili smo 4. mesto Jernej Zidar,
10. mesto Teo Cimperman, 13. mesto Jure
Žličar, 14. mesto Pavle Đokić, 17. mesto Jaka
Tavčar, 18. mesto Gal Založnik, 22. mesto Ajda
Lapanje.
CIKLUS TURNIRJEV MLADIH – 7.
TURNIR v Kranju 9. 3. 2018. Osvojili smo 3.
mesto Martin Perme, 21. mesto Stanko Perme.
LIGA MLADIH SLOVENIJE – 5. TURNIR v Ljubljani 9. 3. 2018. Osvojili smo 8.
mesto Jure Žličar, 12. mesto Jernej Zidar, 18.
mesto Tinka Ferenc, 20. mesto Pavle Đokić,
21. mesto Martin Ferenc, 23. mesto Ajda Lapanje, 26. mesto Urban Prevc.
LIGA MLADIH SLOVENIJE – 6. TURNIR v Ljubljani 6. 4. 2018. Osvojili smo 9.
mesto Teo Cimperman, 10. mesto Jernej Zidar,
11. mesto Jure Žličar, 12. mesto Pavle Đokić,
16. mesto Inti Maček.
CIKLUS TURNIRJEV MLADIH – 8.
TURNIR v Kranju 13. 4. 2018. Osvojili smo
3. mesto Martin Perme, 5. mesto Inti Maček, 9.
mesto Stanko Perme.
HITROPOTEZNI ŽELEŽNIČAR v Ljubljani 7. 3. 2018. Osvojili smo 2. mesto Boris
Skok, 8. mesto Albin Štrajhar, 33. mesto Gosto
Novakovič.
HITROPOTEZNI ŽELEŽNIČAR v Ljubljani 14. 3. 2018. Osvojili smo 1. mesto Boris
Skok, 18. mesto Albin Štrajhar, 14. mesto
Gosto Novakovič.
Franc POGLAJEN

Kar dva naslova prvaka

Jan Šubelj je na državnem šahovskem prvenstvu, v kategoriji fantov do 14 let, osvojil
kar dva naslova državnega šahovskega prvaka,
in sicer naslov državni prvak v standardnem
šahu in naslov državni prvak v pospešenem
šahu.
Državno mladinsko prvenstvo v standardnem in pospešenem šahu je bilo v organizaciji Šahovske zveze Slovenije v Portorožu od 26.
2. do 3. 3. 2018. Prvenstva se je udeležilo več
kot 200 šahistov in šahistk iz cele Slovenije. V
standardnem šahu se je odigralo 9 kol. Jan Šubelj jenastopil zelo suvereno, saj je bil na prvenstvu neporažen in v 9 kolih oddal le en remi.
Tako si je ustvaril prednost pred ostalimi tekmovalci in si že pred zadnjo partijo zagotovil
končno zmago. Priboril si je pravico nastopa
na evropskem in svetovnem prvenstvu. Evropsko prvenstvo, kjer je Jan leta 2015 že osvojil

medaljo, bo meseca avgusta v Latviji, svetovno
prvenstvo pa oktobra v Grčiji.
V pospešenem šahu je v soboto 3.3.2018
Jan Šubelj prav tako nastopil odlično in ponovno zmagal. Posebna zahvala gre trenerju Martinu Kodriču za odlično pripravo na nasprotni-

ke. Osvojitev dveh naslovov je vsekakor
izjemen dosežek
Turnir Lars&Sven Ljubljana open 10. 3.
2018. Turnirja se je udeležilo 178 mladih šahistk in šahistov iz Slovenije in Hrvaške. Na A
nadaljevanje na naslednji strani
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nadaljevanje s prejšnje strani
turnirju, v kategoriji do 20 let, je zmagal Jan
Šubelj. Zmagovalec turnirja najmlajših pa je
bil Gašper Drevenšek.
Bled Chess Festival 2018 v soboto, 24. 3.
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Hercegovina, Rusija Anglija, Kazahstan in
Poljska). Jan Šubelj je v zelo močni konkurenci turnir končal s 6 točkami in osvojil nagrado kot najboljši mladinec na turnirju.
Na 12. Gospodaričevem memorialu 31. 3.
2018 v Postojni se je pomerilo 125 šahistov,
od najmlajših do najbolj izkušenih. Med njimi
je bilo tudi pet velemojstrov. V hudi hrvaški
konkurenci so bili najboljši Slovenci; velemojster Matej Šebenik, Jan Šubelj, Marjan Črepan
in Andrej Nidarčič. Jan je turnir končal na
odličnem 10. mestu.
Šahovski klub Žalec

2018, je bil v prestižnem Grand Hotelu Toplice
na Bledu v okviru Bled Chess Festival 2018.
Nastopilo je 63 igralcev, med njimi 4 velemojstri, iz Slovenije in tujine (Hrvaška, Bosna in

Nogometni klub Komenda

Igrišče z umetno travo
Nogometni klub Komenda je pred bližnjim občinskim praznikom že blizu
pomembnega dosežka. Ob tem, ko so spomladanski del prvenstva začeli
zelo uspešno, saj so do sedaj zabeležili kar štiri zmage (4:0, 2:1, 4:0 in 3:1)
in en poraz, pričakujejo tudi odprtje nogometnega igrišča z umetno travo.
Predsednik kluba Aleš
Marinko ugotavlja, da se
jesenska zamenjava trenerja
lepo obrestuje. Prav tako pa
kljub dolgi zimi TGV Kosirnik napoveduje, da bo
maja odprtje igrišča.
»To je še kako pomembno
in spodbudno za klub, da se zborbamo v zgornjo polovico lestvice. Do
konca prvenstva pa nas čaka še kar težka borba za obstanek v ligi, saj se
letos obeta reorganizacija lige. Če ostanemo v zgornji polovici, potem
smo tudi uresničili sedanji cilj. Igrišče z umetno travo pa bo velika pridobitev za klub in za ostale športe v Komendi.«

Boštjan Marn s.p.
Glavarjeva cesta 70, 1218 Komenda • GSM 041 293 625
avtomehanika.marn@gmail.com

Odlikujejo
nas kakovost
in dolgoletne
delovne
izkušnje.

Kaj pa drugi, večji cilj - stadion?
»Uresničitev tega cilja si želimo v prihodnjih štirih letih. Bo pa to tudi
možnost, da ostanemo med nogometnimi klubi, ki imajo urejeno infrastrukturo. Zato bi se ob tej priliki še posebej zahvalil sponzorjem, ki podpirajo nogomet in tudi uredništvu Aplence, ki mu daje želeno pozornost.«
A. Žalar

Iskrene čestitke
ob majskih
prazničnih dneh

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

Hvala za zaupanje!
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NAPOVEDNIK
dogajanj maja 2018

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
AVTOBUSNI IZLETI
7-dnevne počitnice na morju od 4. 9. do 11. 9. 2018 v hotelu Donat v
Zadru. Prijave že sprejema vodja izletov Marija Špehonja - 031 404 303
in poverjeniki po vaseh.
7. junij 2018 - SREČANJE UPOKOJENCEV GORENJSKE v Moravčah. Zbiranje prijav bo objavljeno.
BALINIŠČE je trenutno še zaprto. Dogajanja bomo objavili čim bo
mogoče.
POHODNIŠKA SEKCIJA
4. maj 2018 pohod iz Repanj na Smledniški grad. Zbor v Mostah pri
Tušu ob 8.30.
11. maj 2018 - Od Planinskega doma na Podborštu bo odhod do Partizanske bolnice, kjer bo proslava ob 9.30.
Maj 2018 - Motnik–Slope–Motnik. Spominski pohod.
1. junij 2018 - Menina planina–Smrekovec. Zbor v Mostah pred Tušem
ob 8.30.
PIKADO SEKCIJA
Člani društva bodo maja v okviru občinskega praznika pripravili Občinsko prvenstvo veteranov v pikadu.
KOLESARSKA SEKCIJA
3. maja 2018 kolesarjenje iz Suhadol, preko Vodic, Zaloga, Kamnika
nazaj v Komendo. Zbor ob 8.20 v Suhadolah pri cerkvi.
17. maj 2018 - Komenda, Pšata, Cerklje, Kamnik, Komenda. Zbor ob
8.20.
24. maj 2018 - Moste–Križ–Komendska Dobrava–Cerklje–Komenda.
Zbor ob 8.15.
31. maj 2018 - Moste–Volčji Potok–Moravče–Komenda. Zbor ob 7.50
v Mostah.
Vse informacije pri vodji Kolesarske sekcije Janezu Zalokarju tel.: 031
359 430
SEKCIJA PRSTOMET
Vaje in treningi so na prostoru Turističnega društva na Koželjevi domačiji na Gori; pod streho vsak torek ob 17.uri.
SEKCIJA ŠAH
14. maja 2018 bo tekmvanje v pospešenem šahu za Občinski pokal .
23. maj 2018 - Klubsko posamično prvenstvo Gorenjskih šahistov posameznih Društev upokojencev.
Folklorna skupina se bo kot vedno predstavila v Arboretumu ob dnevih
tulipanov za Prvomajske praznike.
Mešani pevski zbor - Nastop na proslavi pri Partizanski bolnici. Pripravljajo se tudi za majske nastope v Trzinu in v Avstriji.
O delu v Društvu dobite informacije pri poverjenikih po vaseh.
Pridružite se.
DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, 031 379 891, mravljisce@gmail.com,
www.mravljisce.com
ČIRE ČARE za najmlajše – Vsako soboto od 10.00 do 12.00 bodo v

Mravljišču različne ustvarjalne delavnice za otroke od 4 do 10 let.
5. maj 2018 VETERNICE, ROŽICE, METULJI,… iz listnatega testa
bomo pripravljali sladke dobrote;
12. maj 2018 ŽAJFANJE po domače - spoznavali bomo, kako nastane
milo, vazelin, krema in si skupaj pripravili svoje posebno milo in sol za
kopanje;
19. maj 2018 SMEH JE POL ZDRAVJA in če se veliko smejiš, ni
skrbi za zdravje. Spoznavali bomo tehniko smejalne joge in si izdelali
zabavno igračo.
26. maj 2018 KLIČEMO POLETJE, zaključek delavnice Čire čare s
posebnim gostom, skupna zabava in ustvarjalna delavnica za otroke in
starše.
ŽUR za mlade 12+
26. maj 2018 KLIČEMO POLETJE - zaključek delavnic za šolsko leto
2017/18
Zabava za mlade med 17. in 19. uro v Mravljišču
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Mešanje brezalkoholnih koktajlov, sladko pecivo, zabava, smeh in
glasba, zabavni poligon.
LOKOSTRELSTVO
OBČINSKO TEKMOVANJE V LOKOSTRELSTVU
17. maj 2018 od 17. do 20. ure, športna dvorana Komenda
Več informacij o tekmovanju prejmete pri trenerju g. Robiju 040 853
112
POČITNIŠKO VARSTVO V MRAVLJIŠČU:
Na spletni strani Mravljišča www.mravljisce.com, so objavljeni termini za počitniško varstvo. Prijave zbiramo na elektronski naslov:
mravljisce@gmail.com.
KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA
Sreda, 9. maja 2016, ob 9. uri (oddelki Vrtca Mehurčki v Komendi) in
ob 10. uri (oddelki Vrtca Mehurčki v Mostah in zasebni vrtec Zvezdnato nebo)
Zaključna prireditev 10. Predbralne značke VERONIKIN ZAKLAD v dvorani Kulturnega doma v Komendi.
Predstavo bodo pripravili dijaki 3. letnika GSŠRM iz Kamnika, smer
predšolska vzgoja.
USTANOVA PETRA PAVL A GLAVARJA
SLUŽBA IN TATTOO - Ustanova Petra Pavla glavarja vabi 19. maja
ob 18. uri na predavanje Davida Osolnika z naslovom: Imam tattoo.
Bom dobil službo? Predavanje bo v sejni sobi na Glavarjevi 104.

Dogajanje v vrtcu
Letošnji Svetovni dan zdravja, ki je bil 7. aprila 2018 pod geslom
Univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev: za vsakogar,
vsepovsod.
Tudi v vrtcu se vsi dobro zavedamo pomena zdravja in skozi vse leto
izvajamo dejavnosti, ki pripomorejo h krepitvi zdravja otrok in nas zaposlenih. Meseca aprila še posebej otroke ozaveščamo o tej temi. Z
različnimi aktivnostmi otroci spoznavajo, kako s svojim ravnanjem
lahko prispevajo k svojemu boljšemu počutju in ohranjanju zdravja.
Prehrana otroka v predšolskem obdobju ima pomemben vpliv na zdravje. Gre za obdobje, ko se hrana porabi za izgradnjo kosti, mišic in organov, vpliva pa tudi na razvoj otrokovih možganov (Nacionalni inštitut
za javno zdravje). Otroci dobro poznajo, kaj je to zdrava prehrana in
njeni pozitivni učinki.
Prvi teden v aprilu so si otroci sami pripravili zdrave obroke: različne
namaze, solate, sadna nabodala, … Najstarejše oddelke so o zdravju
poučili tudi dijaki Srednje zdravstvene šole iz Ljubljane. Poskrbeli smo
tudi za našo okolico-naravo, ki smo jo z veseljem očistili, da bomo v
prihodnjih sončnih dneh lahko v njej raziskovali in dihali svež zrak.
Včasih pa kljub zdravemu načinu življenja in preventivi ne gre brez
obiska zdravnika. Tako smo se tudi sami igrali igro vlog zdravnik in se
seznanili s tem poklicem in z ostalimi sorodnimi poklici. Teden dni smo
tudi organizirali zbiralno akcijo zdravil s pretečenim rokom, katere bo-
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mo odnesli v lekarno. Za konec tematskega sklopa pa bomo za vse
otroke pripravili gibalno zabavne igre brez meja. Gibanje, sprostitev in
dobra volja ogromno pripomorejo, da nam nemoteno služi tako ﬁzično
kot psihično zdravje.
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Nagrade
1. nagrada - 2 sezonski karti za obisk parka v Arboretumu
2. nagrada - 1 družinska karta za obisk parka Arboretum
3. nagrada - 2 krat 1 karta za obisk parka v Arboretumu

Volčji Potok 3, 1235 Radomlje, tel.: 01 831 2345; faks: 01 831 0775;
www.arboretum.si; e-pošta: info@arboretum.si
Praznik cvetja v Volčjem Potoku
Pomlad se je tudi v Arboretumu, kljub zamudi, končno le začela. Tudi
narcise so začele cveteti, čeprav nekoliko kasneje. Do konca aprila pa
bo zacvetelo tudi več kot 350 sort tulipanov. Sicer pa se podoba parka iz
dneva v dan pomladno spreminja. Ob cvetočih tulipanih se bo 27. aprila
začela tudi tradicionalna prireditev z razstavo vrtne opreme, vrtnarskim
sejmom in sejmom domače obrti. Zadnji dan, 30. aprila, se bo predstavilo tudi turistično društvo Komenda s kulinariko in medom. Ob razstavi orhidej, pravljičnih junakov, kaktusov pa obiskovalci srečajo v parku
tudi tri umetnine pod imenom Cvetlična tihožitja ob 100-letnici delovanja Narodne galerije. Zato lepo povabljeni v Arboretum, park vas bo
sprejel odet v cvetoče pomladne barve in zanimiva dogajanja.

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 11. maja 2018.
Na kuverto ali po mejlu napišite ime, priimek, naslov in Nagradna križanka.
Ostala pravila Nagradne križanke v glasilu Aplenca so objavljena na
spletni strani Občine Komenda.
Seznam nagrajencev Nagradne križanke Bolus Ferjuc Cvetka s.p.,
Pakiranje in prodaja naravne gline, Gmajnica 124, 1218 Komenda, telefon 01 834 21 02
Nagrade
1. nagrada - Izdelki v vrednosti 35,00 EUR - IVANA GAŠPERLIN,
Urhova ulica 8, 1218 Komenda
2. nagrada – Izdelki v vrednosti 25,00 EUR - EVA PROŠEK RAZPOTNIK, Tesovnikova 45, 1000 Ljubljana
3. nagrada – Izdelki v vrednosti 15,00 EUR - MARIJA PEZDIR, Tržaška 474, 1351 Brezovica
Čestitamo. Nagrajenci nagrade na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta lahko uveljavljajo v Bolusu, Gmajnica 124, Komenda ob delavnikih
od 8.00 do 18.ure, ob sobotah od 8.00 do 14. ure, telefon 01 834 21 02
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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

Iskrene česti
tke
in prijetna pr
aznovanja

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

