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Pa je petek, 13. julija 2012... Kar ne morem 
verjeti, da je za nami že cel teden počitniških 
aktivnosti, ki smo jih mentorji pripravili v 
Mravljišču za osnovnošolce od 6 do 13 let. Bilo 
je sproščeno, odštekano in noro ZABAVNOO-
OOO. Prav ponosna sem, da so se nama z Jelko 

poleg 42 osnovnošolcev pridružili tudi novi in raznih idej polni mladi 
mentorji. Amadeja, Bea, Barbara, Laura, Neža, Polona, Tanja, Matic, 
Luka in Aljaž so pred letom ali dvema še ustvarjali v delavnicah in se 
igrali s prijatelji, letos pa so čisto samostojno prevzeli odgovorno in 
hkrati tudi zabavno vlogo mentorjev in animatorjev. In bilo je zelo 
uspešno, pestro in zanimivo počitniško doživetje… še posebej zato, ker 
se vsi mentorji zares radi družimo z otroki in mladino… še posebej zato, 
ker se nam vedno zgodijo takšne in drugačne smešne prigode in peripe-
tije… še posebej zato, ker otroci zelo radi ušpičijo tudi kakšno vragolijo 
ali dve… in še posebej zato, ker je vse potekalo v mejah »NAJ BO 
MLADOST ZDRAVA NOROST!«.

 
Od ponedeljka do petka, 

20. 8. – 23. 8. 2012 

 
 za osnovnošolce od 7-15 let, 

                                                      od 10.00 do 14.00 
                           v MRAVLJIŠ U – Mladinskem centru Komenda: 

 
Obvezne predhodne prijave na mravljisce@gmail.com! 

Od ponedeljka do petka, 

20. 8. – 23. 8. 2012 
 

 
Preživetje in druženje v naravi  

za osnovnošolce od 10 let naprej 
 

od 9.00 do 13.00  
na igriš u Piskr ki na Mlaki pri Komendi: 

 

Obvezne predhodne prijave na mravljisce@gmail.com! 

Poletno dogajanje v Mravljišču

nikih, naučili smo se tri vozle in izdelali trinožnik za kuhanje v kotlu, 
v katerem smo skuhali jabolčni kompot, zraven pa spekli še palačin-
ke. Izdelava in okraševanje lokov in streljanje v tarčo je bilo spet 
novo, malce indijansko obarvano doživetje, pa še po pečenem 
krompirju in hrenovkah je zadišalo daleč naokoli. Sredi tedna se je 
vreme malo skisalo, zato smo si izdelali EKO pelerine in obiskala 
sta nas logarja Miha Zabret in Anže Mihelčič, da smo si izmenjali 
znanje in izkušnje na področju poznavanja drevesnih vrst, določanja 
starosti dreves in značilnosti gozdov in za celo uro smo podaljšali 
čas druženja, da smo lahko dokončali naravne bivake. V četrtek pa 
je bilo najbolj noro doživetje tedna, saj so bile na vrsti vodne igre in 
vodni tobogan, ki smo ga pripravili čez cel travniški hrib, komendski 
gasilci pa so poskrbeli, da nam ni zmanjkalo vode. Hvala jim, ker so 
vedno pripravljeni na sodelovanje! Zadnji dan je sledilo iskanje 
skritega zaklada čez drn in strn z vmesnimi postojankami in naloga-
mi. Misija je bila uspešno končana, zaklad najden, pojeden in oble-
čen. Bravo za vse nas! 
Tukaj je na mestu tudi zahvala družini Mencigar in Kočar, ki sta 
nam dovolili uporabo njihovih zemljišč in tako omogočili, da smo 
lahko izkoristili dane naravne in prostorske možnosti. 

 

Pripravili in izpeljali smo dva različna programa za osnovnošol-
ce:

»HURA, POČITNICE!  ● « so se odvijale v MRAVLJIŠČU – Mla-
dinskem centru Komenda od 10. do 14.ure. Uživali smo v ustvarjal-
nih delavnicah, ko smo oblikovali in izdelovali mavčne kipe, posli-
kavali majice v tehniki batika, oblikovali pisane senčnike za na 
glavo in izdelali ogledalo in okvir za sliko iz kartona in usnja. Sami 
smo si pripravljali malico in res nam je zelo teknila. Ko je tako lepo 
dišalo po palačinkah, so se še drugim cedile sline, da smo dobili 
naročilo za nekaj palačink z marmelado kar po telefonu. In tako smo 
s palačinkami in kompotom razveselili tudi zaposlene v zgornjih 
prostorih Občine Komenda. Zelo zabavne so bile igre z vodo, twi-
ster, skakanje gumitvista, igranje namiznega nogometa in tekmova-
nja v minuti do zmage. Zadnji dan pa je sledilo še iskanje zaklada 
skozi zgodovinska obdobja. Pridružili sta se nam Klavdija in Julija, 
dve Rimljanki, ki smo jima z odlično opravljenimi nalogami in izzi-
vi pomagali najti zaklad Julija Cezarja in se čisto za konec še po-
sladkali s sladoledom.
ŠPORTNO TABORNIŠKE POČITNICE  ●  smo izvedli na igrišču 

PISKRČKI na Mlaki med 9. in 13. uro. Vsak dan smo počeli nekaj 
tematskega, zraven pa so se odvijale tudi igre, nogomet in odbojka. 
Posebnost prvega dne je bila orientacija po bližnjem gozdu in trav-

Za konec pa... Kdor ni bil z nami, ima še eno priložnost, da se nam pri-
druži v eni od obeh aktivnosti v času od 20. do 24. avgusta 2012. Več 
informacij lahko dobite na www.mravljisce.com, mravljisce@gmail.
com ali na 031/297-712. Obvezne so predhodne prijave!!!

UŽIVAJTE v lepih trenutkih in poletnem razpoloženju.☺ 
Suzana Zgonec, predsednica DMD Mravljišče
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da. Od 13. do 15. julija so bili tako komendski 
folkloristi v gosteh pri gostoljubnih domačinih. 
Sprejel jih je župan. 

»Spoznavanje domačnosti tujega ognjišča in 
počutja, da smo Slovenci med tam znani in pri-
ljubljeni, je bilo zares lepo doživetje,« so pove-
dali ob vrnitvi. 

Tri večere so se vrstili nastopi 25 številnih in 
kvalitetnih folklornih skupin. Drugi dan so si 
ogledali Bosansko Krupo. Posebno presenečeni 
so bili nad sožitjem treh ver na malem trgu, kjer 
tesno druga ob drugi stojijo cerkev rimsko-kato-
liške vere, muslimanska džamija in židovska si-
nagoga. Tako kot versko pa je tudi njihovo ži-
vljenje prijateljsko. Zvečer pa je folklorna 
skupina s temperamentnim nastopom požela 
velik aplavz. Med domače plese je vnesla sveži-
no in nekaj novega, kar mnogi  gledalci še niso 
videli. Tretji dan pa je bil na programu izlet na 
manjši otok na Uni in nato prisrčno slovo.

»Jasmini Ilić se zahvaljujemo za dobro organizirano bivanje, za na-
stop in za njeno sodelovanje z nami med bivanjem. Ob priliki se bomo 
radi vračali v te kraje, krepili medsebojno spoštovanje in ponesli v svet 
slovensko in komendsko zastavo,« so poudarili plesalci.

Tone Ogorevc – A. Ž.

Pa se je končalo. Končno si po vseh nogometnih in obnogometnih ak-
tivnostih z nekakšnim olajšanjem vodilni akterji in trenerji nogometnega 
kluba Komenda oddahnemo. Seveda se tega vsaj za nekaj časa veselijo 
tudi vsi najmlajši nogometaši in njihovi starši, ki so uspešno »zajadrali 
v počitnice« in jim bo nogometna žoga le še družba na kakšnem osa-
mljenem travniku v naravi ali pa nekje ob morju na plaži. Bodo pa po-
čitnice nekoliko krajše za člansko ekipo, ki se bo čez dobrih štirinajst 
dni že pričela pripravljati na nove izzive v naslednji tekmovalni sezoni, 
ko bomo poskušali izboljšati osvojeno drugo mesto (delili smo si ga z 
ekipo NK Kresnice, medtem ko je prvak postala ekipa NK Rudar Trbo-
vlje). Kljub večnem naskoku na uvrstitev v III. slovensko ligo, ki se 
nam je rezultatsko tudi letos za malenkost izmuznila, pa še ostaja upanje, 
da bomo prejeli posebno povabilo za nastopanje v III. slovenski ligi, ker 
naj bi se zaradi fi nančnih težav nastopa v njej odpovedal prvak primor-
ske lige. Vse te odločitve bodo jasne v prihodnjih dneh, zato bomo temu 
primerno tudi kmalu pričeli z organizacijskimi aktivnostmi, ki predsta-
vljajo v prvi meri sestavo ustrezne in kvalitetne ekipe za nastop v višjem 
rangu tekmovanja. Sedanji ekipi naj bi se pridružilo 5 do 6 novih nogo-
metašev, od katerih se resno računa na dva nogometaša iz domačega 
podmladka in ustreznimi mladimi okrepitvami iz okoliških klubov.

Ostaja upanje na posebno povabilo
Z obiskom prijateljev iz Hrvaške smo sklenili nogometno sezono 2011-2012

Kraj Bosanska Otoka čisto ob Uni (meji na Hrvaško) je letos že 11. leto 
gostil Festival folklornega ustvarjanja BiH. S posredovanjem Jasmine 
Ilić, ki že dolgo živi med nami, se je na posebno povabilo župana tega 
mesta in vodstva, festivala udeležila tudi folklorna skupina DU Komen-

Folklora gostovala v Bosni

Smo pa dogajanja na igriščih 23. junija 2012 zaključili z organizacijo 
prijateljskih tekem med našima selekcijama starostne skupine U8 in U9, 
ki so jim nasproti stali vrstniki - nogometaši iz pobratenega kluba Sveti 
Martin na Muri iz sosednje Hrvaške. V medsebojnih tekmah so bili 

nadaljevanje na 13. strani
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ŽUPANOVA BESEDA

2012 izdelal IPSUM, okoljske investicije, 
d.o.o. Domžale.

II.
Javna razgrnitev bo opravljena od vključno 
03. 08. 2012 do vključno 03. 09. 2012.

III.
Gradivo bo javno razgrnjeno v prvem nadstro-
pju Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Ko-
menda. Ogled v prostorih občine je možen v 
ponedeljek, torek, četrtek od 8 00 – 15 00 ure, v 
sredo od 8 00 – 17 00 ure in v petek od 8 00 – 13 
00 ure.

IV.
Javna obravnava bo opravljena v sredo, 29. 
08. 2012 ob 17.00 uri, v sejni sobi na Glavar-
jevi 104, 1218 Komenda. 

V.
Med javno razgrnitvijo je moč dajati pripombe 
in predloge k razgrnjenemu dopolnjenem 
osnutku OPN občine Komenda in k okoljske-
mu poročilu. Pripombe in predlogi se v času 
javne razgrnitve lahko vpišejo v »Knjigo pri-

pomb in predlogov« v občinskem tajništvu, 
lahko se po pošti  pošljejo na naslov Občine 
Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali na 
elektronski naslov obcina.komenda@siol.
net. Pripombe in predlogi se lahko podajo 
tudi ustno na zapisnik med javno obravnavo.
 
Župan Občine Komenda bo po končani javni 
razgrnitvi zavzel stališča do pripomb in pre-
dlogov. Stališča do pripomb in predlogov 
bodo objavljena na oglasni deski v prostorih 
občine  Komenda, Zajčeva 23, in na občin-
skih spletnih straneh. 

VI.
To naznanilo se objavi na občinskih spletnih 
straneh, v občinskem glasilu in na oglasni 
deski v prostorih občine Komenda, Zajčeva 
23. 

Številka: 35000-0001/2005
Komenda: 17. 07. 2012

Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC, l. r.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (ZPNačrt - Uradni list RS 
št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZU-
PUDPP, 106/10 - popr, 43/11-ZKZ-C) in 16.  
člena Statuta Občine Komenda (Uradne ob-
jave Glasila občine Komenda št. 02/09) obči-
na Komenda 

Z JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega 
prostorskega načrta občine Komenda in 
okoljskega poročila

I.
Občina Komenda naznanja javno razgrnitev:

1.: dopolnjenega osnutka Občinskega 
prostorskega načrta občine Komenda (v 
nadaljevanju: OPN občine Komenda), ki ga 
je pod št. 02/2009, v maju 2012 izdelala 
RRD, Regijska razvojna družba, d. o. o. 
Domžale,

2.: okoljskega poročila za OPN občine 
Komenda, ki ga je pod št. 160-01/12 v maju 

Se potrjuje ugotovitev iz zadnje Aplence, da 
bo poletje brez počitnic? Najbolj aktualno 
je seveda, kako potekajo priprave na napo-
vedano ureditev varstva najmlajših.

»Na zahtevo Upravne enote Kamnik smo 
sredi tega julija dopolnili vlogo. Tako bomo 
gradbeno dovoljenje morda dobili teden ali 
štirinajst dni kasneje, vendar na postavitev 
vrtca naj to ne bo vplivalo. Imamo orientacij-
ske ponudbe proizvajalcev tako imenovanih 
modulov in v začetku avgusta naj bi bil izbran 
dobavitelj. Nadzornik bo podjetje Proctor, ki je 
bil tudi pred tremi leti. Naslednji mesec bomo 
začeli z infrastrukturnimi deli na temeljih. 
Skratka, še vedno velja napoved, da bo vrtec 
oktobra ali novembra oziramo vsekakor le-
tos.« 

Premaknilo se je očitno tudi pri napove-
danem Prostorskem načrtu. Prav na tej 
strani objavljamo tokrat tudi Javno nazna-
nilo,

»Do tega trenutka (19.7.; rok pa je zamujen) 
od Agencije RS za okolje in prostor še nismo 
dobili pripomb. Je pa od 17. julija na oglasni 
deski že objavljeno naznanilo o javni razgrnitvi 
osnutka občinskega prostorskega načrta in 
okoljskega poročila. Naknadne pripombe 

Župan Tomaž Drolec

Vrtec, prostorski 
načrt, kanalizacija 
Vrtec avgusta začnemo na terenu. – Razgrnitev prostorskega na-
črta: 29. avgusta javna obravnava – V Nasovčah nadaljevanje, 'S' 
kanal predvidoma oktobra. 

Agencije bomo seveda v nadaljnjem postopku 
čim bolj, kot bo to mogoče, upoštevali. Tako 
bosta oba dokumenta od 3. avgusta do 3. 
septembra v občinskih prostorih razgrnjena 
za ogled. Vabim, da si ju občani ogledajo. 

Javna obravnava s strokovnimi odgovori 
na vprašanja pa bo v sredo, 29. avgusta, ob 
17. uri v sejni sobi na Glavarjevi 104. 

Sprejetje obeh dokumentov pa je osnova za 
pridobivanje dovoljenj (po vseh potrebnih 
predhodnih postopkih z lastniki zemljišč, me-
jaši,…) za gradnjo poplavnih zadrževalnikov, 
vrtčevskih površin v Komendi in v Mostah, za 
vzhodno obvoznico in severno dostopno cesto 
v Mostah, za uvoz oziroma ureditev obstoječe-
ga uvoza mimo kmetije Resnik v Poslovno 
cono, za širitev pokopališča itd.« 

In kanalizacija? Zadnjič ste jo razdelili 
na gradnjo kolektorja proti Cerkljam, gra-
dnjo povezave Moste - stara čistilna naprava 
v Komendi ter na priprave za gradnjo osta-
lega manjkajočega kanalizacijskega sistema 
v občini.

»Gradnja v Nasovčah naj bi se nemoteno 
nadaljevala, ker je sodišče preklicalo svoj 
sklep o prepovedi gradnje na delu odseka skozi 
Nasovče. Seveda pa se še naprej pogovarjamo 

s prizadetimi vaščani. Od Nasovč proti Cer-
kljam pa gradnja poteka po načrtu. 

Za 'S' kanal, ki bo povezoval obstoječa ka-
nala med Mostami in staro čistilno napravo v 
Komendi (po opravljeni ustni obravnavi na 
Upravni enoti Kamnik) do konca meseca pri-
čakujemo gradbeno dovoljenje. Od pristojnih 
ministrstev pa že imamo tudi soglasja k razpi-
sni dokumentaciji za izbor nadzornika. Razpi-
sna dokumentacija za izbor izvajalca pa je še v 
pregledu. Soglasja pričakujemo v prvi polovici 
avgusta. Če po končanem razpisu ne bo pritožb 
neizbranih ponudnikov, bi se gradnja (trajala 
bo predvidoma dva meseca) lahko začela okto-
bra.  

Za gradnjo na manjkajočem delu v občini pa 
potekajo administrativni postopki (priprava 
razpisne dokumentacije za nadzornika in izva-
jalca, prilagajanje sicer že oddane vloge na 
ministrstvih, koordinacija s sosednjimi občina-
mi, pridobivanje zadnjih služnostnih po-
godb…).

Torej, kar delovno. Seveda pa vsem občan-
kam in občanom želim lepo poletje in oddih za 
nadaljevanje jeseni.« 

Andrej Žalar
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DOGAJANJA

V ponedeljek, 18. junija, je bil ustanovni zbor članov Državljanske liste 
občin Kamnik in Komenda. Za predsednika občinskega odbora je bil 
izvoljen Miha Uhan, zaposlen v kamniškem podjetju IR Image d.o.o.

»Občinski odbor Državljanske liste v občinah Kamnik in Komenda se 
bo aktivno vključeval v družbeno dogajanje v obeh občinah ter se odzival 
na lokalna vprašanja, pri čemer se bo posebej trudil omogočiti vsem ob-
čanom izraziti svoje probleme, ki jih bo stranka poizkušala reševati z 
delovanjem v okviru lokalnih demokratičnih institucij. Organizirali bodo 
tudi posvete in srečanja o aktualnih temah v Sloveniji in Evropi, na kate-
rih bodo obveščali prebivalce občin o ozadju nekaterih odločitev. Drža-
vljanska lista ni ideološko opredeljena stranka, tako da so dobrodošli vsi 
občani in da bi postali tudi v Kamniku in Komendi stranka, ki povezuje 
in dela v dobro vseh prebivalcev,« so še zapisali v sporočilu za medije. 
Kontakt je: dl.kamnik@gmail.com, in twitter račun @DLKamnik.

Državljanska lista občin 
Kamnik in Komenda

Prijetno presenečenje so pripravile ma-
žoretke, naše državne prvakinje, ko so 
nas obiskale in prijazno poprosile za po-
moč, kajti gredo na evropsko prvenstvo v 
Francijo. Čestitke in srečno! 

(ar) 

Mladi planinci v prekrasnem dnevu s svojimi starši – šolska sekcija J v 
spremstvu mentoric Romano R. in Jožico U. ter planinskim  vodnikom Pe-
trom Z. na zadnjem planinskem izletu v tem šolskem letu z Jezerc na vrh 
Krvavca, na Zvoh. Prekrasen dan z lepim razgledom v dolino in po vršacih.

(ar)

Varstvo za malčke
Sem diplomirana vzgojiteljica in nudim VARSTVO ZA MALČKE 
od 11 mesecev do 3 let. Varstvo bo potekalo v urejeni igralnici in 
prilagojenih zunanjih prostorih.

Z  varstvom bi pričeli v jesenskih mesecih oziroma po dogovoru.
Leonora Dacar, Klanec 17a, Komenda, Telefon 031 302 563

Poletni večer 
z N.SI 

Gostje večera 17. julija v Ljubljani so bili predsednica NSi Ljudmila 
Novak, minister za obrambo Aleš Hojs in vodja PS N.Si mag. Matej 
Tonin.

Gostje in udeleženci so spregovorili o aktualnih temah. Predsednica  
je med drugim povedala, da se N.Si nadvse trudi, da Slovenija čim prej 
izide iz krize. Poudarila je, kako potrebno bo popraviti napake pri po-
kojninah tistim, ki so delali v podjetjih s sedežem v nekdanji državi in 
dobivali dodatek k pokojnini iz proračuna. Vsekakor popraviti anomali-
je, tudi »Svetlikov« zakon, ki je ukinil kmečke pokojnine.

Minister za obrambo Aleš Hojs je zagotovil, četudi bodo ukinjene 
načrtovane nočne izmene šestih centrov za obveščanje, stopnja varnosti 
prebivalstva ne bo zmanjšana. Veliko večje države (skandinavske) 
imajo manj regijskih centrov, celo samo 2. Bolj ga skrbi, da je del opo-
zicije povezan z večmilijonskimi krediti brez zavarovanja. Meni, da je 
zato »tak halo«, ko pogovor teče, kako bi te slabe naložbe prenesli na 
slabo banko ali holding.

Matej Tonin je bil tudi gost oddaje Odmevi. Uvodoma je izpostavil, 
da je opozicija na začetku tega mandata govorila o svoji konstruktivno-
sti. Pojavili so se pritiski in očitki, da ne dela dobro, da ni prava opozi-
cija in se je do sedaj popolnoma spremenila. »Vse kar delamo v tej dr-
žavi, je narobe, čisto vse.«, je še dejal Tonin v prepričanju, da so koraki 
vladne koalicije pravi. Za opozicijo o spornem fi skalnem pravilu, v ko-
likor ne bo sprejeto, bo Slovenija navzven poslala izjemno pomembno 
sporočilo ter dodal: »In ne samo, da bo cena slovenskega denarja v tu-
jini veliko dražja. Lahko se nam celo zgodi, da v tujini denarja sploh ne 
bomo mogli najeti. Kaj nam, tej vladi, sploh še ostane«. 

Naši zdomci gledajo na Slovenijo kot na domovino, ki jo imajo zelo 
radi, jo pogrešajo, ji želijo vse najboljše in so prizadeti ob vsem, kar se 
dogaja. Kaj pa mi, ki smo tukaj doma?

Danica Zmrzlikar, OO N.Si Komenda

Z današnjo Aplenco se za 
dva meseca poslavljamo od 
bralk in bralcev v občini 
Komenda. Ko se bomo vrni-
li, 28. septembra, z naslednjo 
Aplenco, bo že vse jasno. 
Takrat bomo (tako ali druga-
če) poročali tudi o nastopu 
komendskih mažoret, ki so 
letos osvojile naslov držav-

nih prvakinj, kako so se odrezale na evropskem prvenstvu v Franciji.
Seveda pa bomo že od 31. avgusta do 2. septembra držali pesti, da bi 

bile čimbolj uspešne. Kaj in kolikšen uspeh bodo dosegle, ne bi napove-
dovali. Že to je velik uspeh, da bodo tam nastopile. Seveda pa jim želimo 

Držali bomo pesti
Od 31. avgusta do 2. septembra bo v Franciji Evropsko mažoretno prvenstvo.

čimčimbolj lep in uspešen 
nastop: za Komendo, za 
Slovenijo v Evropi.

Mažorete so se tudi čez 
poletje skrbno in delovno 
pripravljale na odhod na 
prvenstvo v Franciji. Bile 
so na morju in trenirale, 
nastopale pa so tudi  po 
občini in po Gorenjski. 
Seveda je za ne ravno po-
ceni nastop na prvenstvu v 
Franciji dobrodošel vsak 
evro in upajmo, da jih ne 
bo premalo, da bi odšle na 
veliko evropsko tekmova-
nje. Tudi za to držimo pe-
sti.   

A. Žalar 
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DOGAJANJA

V Sloveniji se je v juliju mudila večja skupina 
slovenskih maturantov in maturantk iz Argen-
tine (Buenos Airesa in Bariloč) in iz Kanade. 
Med njimi sta bili tudi sestrični Ljudmila Ma-
vrič iz Bariloč in Dominika Beltrami Mavrič iz 

Sredi junija je Zveza medgeneracijskih društev 
za kakovostno starost Slovenije praznovala 10. 
rojstni dan. Obeležili smo ga v Mostecu v Lju-
bljani s srečanjem vseh desetih društev, ki so 
včlanjena v zvezo; Ribnica, Loški Potok, La-
ško, Vojnik, Žalec, Trbovlje, Zagorje, Vrhnika, 
Ljubljana in Komenda. Na prazničnem srečanju 
društev, ki skupaj združujejo okrog 2000 članic 
in članov v Sloveniji, je bilo veselo, poučno in 
zabavno. V program pa so še posebej poudarili 
delo in sodelovanje za kakovostno staranje 
vseh treh generacij v Sloveniji.

Medgeneracijsko društvo za kakovostno 
starost Komenda je del te velike in lepe družine 
že sedem let. V njem pa se trudijo v slovenski 
prostor širiti zavedanje, da se je potrebno za 

Argentinski Slovenki v Komendi
Buenos Airesa (na foto-
grafi ji), ki imata soro-
dnike tudi v naši občini. 
Te sta tudi obiskali. 

Ljudmila je bila v 
Sloveniji drugič, Domi-
nika pa prvič. Obe sta 
bili zelo navdušeni nad 
lepotami naše dežele. 
Všeč jima je bilo tudi v 
naši občini. Podpisani 
jima jo je razkazal po-
dolgem in počez, jima 
spregovoril o zgodovini 
Komende, Petru Pavlu 
Glavarju, naših čebelar-

jih, konjenikih in lončarjih, dal občinske publi-
kacije. Zelo so ju pritegnile stare hiše. Kar hudo 
jima je bilo, ko sta videli, kako nekatere propa-
dajo. Hitro pa sta tudi opazili, kako naša občina 
napreduje: da je v njej obilo novega, da so tukaj 

doma pridni in podjetni ljudje. Posebej sta ob-
čudovali vrtove ob hišah, saj pri njih nimajo 
takšnih, s toliko zelenjave in sadnega drevja. 
Zlasti ju je razveselil pogled na bližnje gore. 
Kar nista mogli verjeti, da si lahko iz Ljubljane 
v pol ure z avtomobilom že pod njimi, saj v 
tem času v Buenos Airesu prevoziš le del tega 
velemesta. Čudili sta se, kako je Slovenija 
majhna v primerjavi z Argentino, obenem jima 
je bilo to zelo pogodu. Obljubili sta, da bosta v 
Slovenijo in Komendo še prišli. 

Tokrat sta s tako imenovano RAST-jo, to je 
že 41. skupino argentinskih maturantov, ki do-
ma obiskujejo argentinsko srednjo šolo, poleg 
tega ob sobotah še slovensko. V Slovenijo so 
prišli, ker od tu izvirajo njihovi stari starši, na 
posebno poletno šolo zanje, pa tudi, da obišče-
jo znane slovenske kraje, vidijo njihove zna-
menitosti, se srečajo s sorodniki ter na kulturnih 
prireditvah pokažejo, česa so se doma naučili.

Jože Pavlič 

Zveza medgeneracijskih društev Slovenije

Deset let za kakovostno starost

Bili smo z vseh koncev Slovenije, da bi izmenjali izkušnje in bili v prihodnosti boljši.

Naša članica Mari Koželj je popestrila pred-
stavitev našega društva z nastopom v vlogi 
Pehte in požela velik aplavz in navdušenje

Slavka Tomažič pa nam je vsem skupaj pre-
brala dve svoji pesmi

kakovostno življenje v starosti pripravljati že v 
srednjih letih; le odločiti se je potrebno in nekaj 
storiti za to. Pri tem pa so še posebej  pomemb-

na tudi društva z delovanjem in z dejavnostmi 
(programi, tečaji, delavnice…), ki dopolnjujejo 
program za kakovostno staranje.

SKUPINA ZA 
SAMOPOMOČ
Vabljeni vsi, ki čutite, da bi sodelovali v 
Skupini za samopomoč. 

Namenjena bi bila sodelovanju tistih, ki 
želimo deliti spoznanja, raziskovati počutje, 
potrebe z drugimi. Tako bi prispevali k re-
ševanju lastne problematike kot tudi k 
spremembam v okolju. Udeležba brezplač-
na.

Kontakt za informacije: 031/542 -763 ali 
matica.volf@gmail.com

Mateja Volf, univ.dipl.soc.del
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ZANIMIVOSTI

Tisti torek po 8. maju letos si je predsednik Gasilske zveze Komenda 
Jože Sušnik s Križa dobro zapomnil. Menda se je teden dni v stolpu 
gasilskega doma  na Križu sušil po čestitki za njegov 60. rojstni dan. Že 
takrat je očitno sklenil, da bo Ivanu Hladetu, ki mu je z gasilci iz zveze 
in z domačim predsednikom društva Andrejem »skuhal« vodno kopel, 
vrnil ob prvi priliki.

Pa se je čas hitro iztekel in v ponedeljek, 16. julija, je bila priložnost, 
da jo Ivanu vrne. Pa ne za 60, ampak kar z 70 let. To je bila res prilo-
žnost, da je domala vse skupaj drvelo, kot da pri Polkovem Ivanu po 
domače na Križu vse gori in še sosedstvo zraven. Da Križ res leži na 

In Jože jo je vrnil Ivanu

vodi, se je kljub poletni suši še kako  potrjevalo. Najprej z ročnimi bri-
zgalnami gasilcev iz vseh treh društev GZ Komenda, potem pa jem lilo 
iz ta pravih cevi iz avtocistern. Tokrat so gasilci res vse tako uredili, da 
jim ni bilo treba bliže »zakuriti«, saj jih je 70-letni Ivan ob tuljenju siren 
kar na hišnem vhodu pričakal. 

Ja, tekočine ni manjkalo tudi še dolgo po tem, ko so Ivana in njegovih 
70 let že »pogasili« in nazadnje seveda tudi zalili. Kar lep čas so namreč 
skupaj z Ivanom in domačimi dokazovali, da so gasilci, ki tudi, če so 
razgreti, znajo gasiti; pa tudi če potem naslednji dan iščejo največjega 
»psa, da mačke preganja«. 

Ivan, še veliko zdravih in dolgih gasilskih cevi oziroma dni na Polko-
vem domu na Križu naj ti bo danih.

Andrej Žalar

APLENCA SE SMEJE
Pomoč
- Dober dan. A je to center za pomoč alkoholikom?
- Ja, želite prosim?
- Kako se naredi bovla?
Frača
- Janezek! Si ti razbil šipo?!
- Ja, ati. Po nesreči. Čistil sem fračo pa se je sprožila.
Z župnijske oglasne deske
Drage gospe, ne pozabite na dobrodelni sejem! To je odli-
čen način, da se znebite vseh tistih neuporabnih stvari, ki 
vam jemljejo prostor v stanovanju. Pripeljite svoje može.

Vroča nedelja 8. julija je ob tekmovalno stezo in na tribuno za gledalce 
na hipodromu v Komendi na začetku ob 14.30 privabila komaj nekaj 
gledalcev. Ta julijska tekma kot 2. v letnem kasaškem koledarju tekmo-
vanj KK Komenda je postala nekako vprašljiva za prireditelja. Vendar za 
zdaj tradicija deluje in če se zaradi fi nančnega pokritja stroškov pri orga-
nizatorju ne bo preveč zategnilo, ni nevarnosti za tekmovalni dogodek 
ljubiteljev tega športa v prihodnjih julijskih nadaljevanjih v Komendi.

So pa bile zato dirke z 58 tekmovalci to nedeljsko popoldne zanimive 
in tudi razburljive. V prvi dirki je namreč Popsy (KK Komenda) z Ma-
tejem Osolnikom (145,1) za las zgrešil zmago za Prevideo (KK Šentjer-
nej – Jože Sagaj ml), ki je prvo mesto osvojila s časom 144,9. Druga in 
tretja dirka za kasače KK Komenda  nista bili pomembni, v četrtki pa je 
Roman Jerovšek z Rosabelo osvojil drugo mesto (144,7) in prav tako v 
šesti dirki z Jeri Loujem s časom 141,9 pred Icono z Miho Janom (oba 
KK Komenda), ki je bil s časom 142,0 tretji.

Zmagovito pa je drugo komendsko tekmovanje v vroči julijski nedelji 
potem  v sedmi dirki sklenil Roman Jerovšek z Jolly GJ in s časom 141,4. 

Tretji je bil Milan Žan z Gondar Parom (142,2), četrti pa Matej 
Osolnik z Jonny Cashom in s časom 143,4.

Konjeniški klub Komenda

Roman z zmago sklenil vročo nedeljo
Neobičajna vročina razredčila gledalce na drugi letošnji kasaški prireditvi v Komendi – Štiri tisoč 
kvadratnih metrov nanovo asfaltiranih razstavnih površin pa je pripravljenih za razstavljavce na 
Jesenskem kmetijskem sejmu.

Konjeniški klub v Komendi s predsednikom Alojzom Lahom pa 
uspešno delovno tradicijo kluba ne nadaljuje le na tekmovalnem podro-
čju, ampak tudi na sejemskem. Prve prijave in povpraševanja razsta-
vljavcev za predstavitev na jesenskem kmetijskem sejmu v Komendi, ki 
bo od 5. do 7. oktobra, že prihajajo. Na sejem pa se pripravljajo tudi v 
klubu, saj so ta mesec nanovo asfaltirali 4000 kvadratnih metrov raz-
stavnih površin.

A. Žalar



Aplenca Glasilo občine Komenda 7/2012

8

JUBILEJ

V nedeljo, 1. julija, dopoldne je v komendski župnijski cerkvi daroval 
železno mašo 95-letni upokojeni duhovnik in častni kanonik ljubljanske 
nadškofi je Maksimilijan Ocepek, rojak s Komendske Dobrave, ki po 
ukinitvi redovne hiše zagrebških usmiljenk v Kamniku, kjer je bil hišni 
duhovnik, živi na Zajčevi 33 v Komendi. Pri tej slovesnosti so se mu 
pridružili sorodniki, narodne noše in komendski župljani, od duhovni-
kov pa poleg slavnostnega govornika generalnega vikarja ljubljanske 
nadškofi je prelata Antona Marklja ljubljanski stolni prošt Jožef Lap, 
tudi naš rojak, in komendski župnik Zdravko Žagar. 

Prelat Markelj je pred začetkom maše po slavnostnem sprevodu v 

Korajža ga je držala pokonci
Rojak Maksimilijan Ocepek je praznoval 70 let duhovništva.

župnijsko cerkev in pesmi združenih cerkvenih pevskih zborov komen-
dske župnije Železomašnik bod' pozdravljen s slavljenčevimi besedami, 
zapisanimi v knjigi »Dni premišlja, ki so bili …« (uredil Jožef Pavlič, 
izdala Družina), omenil, kako je bilo ob Ocepkovem mašniškem posve-
čenju 5. julija 1942 in novi maši naslednjo nedeljo v ljubljanski stolnici, 
ki se ju je zaradi nemške okupacije Gorenjske lahko udeležila le v Lju-
bljani živeča sestra Angela, slavnostni novomašni govornik pa je bil 
komendski župnik Janez Zabukovec, ki se je že vrnil iz nemškega iz-
gnanstva na Hrvaško, bival pa je pri župniku v Preserju. 

Železomašnika je zatem v uvodu v mašo v imenu komendskih župlja-
nov pozdravil Metod Perme z Mlake pri Komendi. Poudaril je, kaj vse 
je moral jubilant hudega prestati na duhovniški poti, kako ga je »pot 
življenja spet pripeljala v Komendo«, na koncu pa je dejal: »Minili so 
časi srebra in zlata, biserov in diamantov, ostajajo le še preproste stvari: 
železo in kruh in vino, ki bosta po vaših maziljenih rokah tudi pri tej 
sveti maši postala Rešnje telo in kruh.«

Anton Markelj je v slavnostnem govoru najprej omenil, kako je trdo 
življenje v revni Andrijanovi družini z devetimi otroki na Komendski 
Dobravi, kjer se je Maksimilijan rodil 9. oktobra 1916 očetu Janezu in 
materi Marijani Ocepek, rojeni Kne, slavljenca utrdilo, da je zmogel 
pozneje v pripravi na duhovništvo, zlasti pa kot župnik od Ospa v tržaški 
škofi ji, do Šmartnega pri Litiji, Polšnika, Železnikov s soupravo župnij 
Dražgoše in Zali Log opraviti izredna dela, ob tem pa prestati tudi za-
straševanja in nagajanja, dvakrat pa tudi zaporno kazen tedanjih komu-
nističnih oblastnikov. (To, slednje, zlasti pa velika gradbena dela, posebej 
zidavo nove cerkve v Dražgošah, je jubilant podrobno opisal v svoji že 
omenjeni knjigi, ki jo je res vredno vzeti v roke, prav tako tudi njegove 
nasvete zaročencem in zakoncem v knjigi Družina po božjem načrtu. 
Ljubljanska nadškofi ja ga je za velika opravljena dela nagradila z naslo-
vom častnega kanonika.)

Prošt Lap je pred pozdravom miru in sprave dejal, da je Maksimilija-
nov zgled zvestega in požrtvovalnega duhovnika pripeljal na duhovniško 
pot tudi »Slivarjevega, Pibernikovega, Šimnovega in Pipanovega« iz 
komendske župnije, ter da mu je »Bog dajal korajžo«.

Pred koncem maše so se mu za zgledno duhovniško služenje in ži-
vljenje zahvalili predstavniki sorodnikov, osapske župnije, komendske-
ga ŽPS in župljanov (Ivan Hlade in Danica Zmrzlikar). 

Železomašnik sam je v zahvalni besedi skromno povedal, da je vse, 
kar je naredil kot duhovnik, »bilo z Božjo pomočjo«.

Sledila je zahvalna pesem, ofer, pri katerem je vsakdo lahko stisnil 
roko in čestital jubilantu ter dobil spominsko podobico, nato pa pogosti-
tev na cerkvenem trgu, ki so jo pripravile komendske župljanke in jubi-
lantovi sorodniki, ter spominsko fotografi ranje.

Jožef Pavlič 

Udeleženci železne maše čestitajo železomašniku Maksimilijanu Ocepku.

Spominska fotografija z železomašnikom pred župnijsko cerkvijo 
v Komendi

Knjiga Rudija Ocepka je namenjena staršem, pedagoškim delav-
cem in vsem, ki se ukvarjajo z naravoslovno vzgojo; pa tudi tistim, 
ki si želijo boljše zdravje in svoj odnos do narave. Dobite jo pri 
Agenciji Beribal Alenka Kociper (041 229 574) ali agencija.bari-
bal@gmail.com, v Živalskem vrtu Ljubljana (cena 23,90 EUR) ter 
v knjigarnah (cena 29,90 EUR). 
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PORTRET

Kaj nam govori arhitekt Plečnik?
Ob 140. obletnici njegovega rojstva in 55. obletnici smrti
Največji slovenski mojster arhitekture, svetov-
no znani Jože Plečnik (Ljubljana, 23. januar 
1872 – Ljubljana, 7. januar 1957), je ustvaril 
številna dela trajne umetniške vrednosti tudi 
v Komendi. Ta danes ne le spominjajo nanj, 
marveč so zelo obogatila naš kraj, jih lahko s 
ponosom pokažemo obiskovalcem. Lepo urejen 
cerkveni trg s spomenikom padlim vojakom 
v prvi svetovni vojni v naši župniji, vrhnji del 
evharističnega svetilnika iz leta 1935 in drzno, 
obenem pa iznajdljivo zasnovan dovoz in do-
hod do cerkvenega trga, nosilni steber ostrešja 
nad grobovi komendskih duhovnikov  ter Di-
mičev in Štebetov nagrobnik na pokopališču, 
v kapeli Matere Božje, leta 2000 prizidani k 
župnijski cerkvi, pa tabernakelj, ki je bil od 
leta 1956 v glavnem oltarju župnijske cerkve. 
Leta 2001 so ga, potem ko je leta 1997 rezbar 
Miha Legan iz Stranske vasi pri Žužemberku 
izdelal novega po vzoru prejšnjega, Jelovško-
vega, prenesli v omenjeno kapelo, pred tem pa 
ga je obnovil pasar Anton Marolt iz Kranja. 

Kaj nam govorijo ta Plečnikova dela, če 
se poglobimo vanje?

Najprej, da je bil Jože Plečnik velik kot ar-
hitekt, do danes nepresežen v slovenskem 
prostoru, in da smo lahko komendski župljani 
in občani veseli, pa tudi ponosni, da je toliko 
ustvaril pri nas in za nas. Žal iz ne vem kakšnih 
razlogov, človek bi dejal, da abotnih, nismo 
dobili tudi Plečnikovih mrliških vežic, ko bi jih 
lahko in bi lepo zaokrožila vse, kar je v histo-
rični Komendi njegovega, vendar je že tega to-
liko, da arhitektu lahko za to rečemo: »Bog lo-
naj!« To lahko rečemo tudi nekdanjemu 
komendskemu županu Janezu Štrcinu 
(1885-1972) iz Kaple vasi, ki je za časa župnika 
Janeza Zabukovca (v Komendi je deloval od 
leta 1927 do leta 1946) arhitekta Plečnika pri-
peljal v Komendo, zidarskemu mojstru Bo-
štjanu Belcijanu (1898-1970) z Gore pri Ko-
mendi, ki je bil izvajalec Plečnikovih zamisli, 
kakor tudi gradbeni vodja Ivan Dimic s Križa 
in tesarski mojster Anton Štebe (1895-1960) 
iz Most; potomcem slednjih dveh sta ostala 
enkratna Plečnikova nagrobnika. Bog lonaj 
smo dolžni reči tudi nekdanjemu komendske-
mu župniku in zaslužnemu dekanu Viktori-
janu Demšarju (v Komendi je bil župnik od 
leta 1946 do leta 1975), velikemu arhitektove-
mu občudovalcu, ki je mojstra Plečnika poprosil 
za izdelavo kovinskega tabernaklja za glavni 
oltar župnijske cerkve, saj je bil prejšnji, Jelov-
škov, že dotrajan. Arhitekt je pristal: »Za Ko-
mendo bom to rad naredil!« Prav je, da se z 
Bog lonaj zahvalimo tudi arhitektu Janezu 
Valentinčiču, Plečnikovemu učencu, ki je leta 
1956, ko so tedanje komunistične oblasti 
(OBLO Kamnik) ukazale, da mora župnijski 
urad na lastne stroške do 15. marca tega leta 
odstraniti evharistični svetilnik z dovozne poti 
na cerkveni trg, kamne iz podstavka za svetilnik 
še istega leta uporabil za nosilni steber ostrešja 

nad pokopališčem za komendske duhovnike, 
bronasti ciborij iz svetilnika so porabili za novi  
tabernakelj v župnijski cerkvi. Zgornji del sve-
tilnika pa so shranili v župnijski šupi, dokler ni 
zastopnik spomeniškega varstva pri OLO Ka-
mnik, prof. Nace Šumi, leta 1967 odločil, naj 
se to Plečnikovo delo umesti nekam na cerkve-
ni trg. Odkazal mu je mesto pred  nadstrešjem 
veroučne učilnice, vendar tako, da bo za komu-
nistične oblastnike spotakljiv napis na svetilni-
ku Župnija Komenda evharističnemu kralju 
obrnjen k župnišču, da ne bi koga preveč raz-
burjal. Sedanje mesto na cerkvenem trgu, ki ga 
je za časa župnika in dekana Nikolaja Pavliča 
(v Komendi je bil dušni pastir od leta 1975 do 
leta 2000) po bogatejši Plečnikovi različici leta 
1994 uredil arhitekt Feliks Hribernik iz De-
pale vasi pri Domžalah, je dobil tega leta, ko so 
bila opravljena tudi obsežna obnovitvena dela 
tudi na Plečnikovi dovozni poti in dohodih na 
cerkveni trg. Tudi tem trem: Bog lonaj!   

Zakaj takšno zahvaljevanje? 
Ker se je sam arhitekt Plečnik znal in 

zmogel tako lepo zahvaliti. Najprej Stvarniku, 
od katerega je prejel tako sijajne darove. »Me-
ni je Bog dal talente, mu moram vračati!« je 
odgovoril župniku Demšarju, ko ga je vprašal 
za račun za novi tabernakelj. Hvaležen pa je bil 
tudi tistim, ki so znali prav prisluhniti njegovim 
umetniškim zamislim. Takšen je bil tudi župnik 
Demšar. Prav njemu je Plečnik namenil zadnje 
pismo z dne 1. januarja 1957. Čeprav mu ga ni 
odposlal, bo za vedno ostalo zapisano: »Vele-
častiti, predragi gospod! Za vse med boleznijo 
Bohlonej. Vaš Plečnik.«

Hvaležnost Plečniku pa je najtesneje pove-
zana z občudovanjem tega, kar je ustvaril: le-
pote, dovršenosti in popolnosti njegovih del. 
Pri teh se je sicer zgledoval pri antičnih moj-
strih, vendar s takšnim umetnostnim merilom, 
odnosom in predanostjo v sebi, da mu skoraj ni 
primerjave. Imeti tako izostreno oko za lepo, 
tako odprto dušo in srce, spoštovanje že 
ustvarjenega pred njim, je lahko vodilo, na 
ravni, ki smo je sposobni, tudi za nas danes, ko 
pri marsikom in marsikje  primanjkuje pravega 
čuta za lepo, postavitev v kraj, kam kaj sodi. 
Žal tudi pri nas v Komendi.

Plečnik je znal videti stvari okrog sebe, te 
umetniško poustvariti, jim dati nov prostor, 
pomen in namembnost. Preden se je lotil pre-
dlaganega oziroma načrtovanega dela, se je 
rad sprehodil naokrog in iskal, kje bi našel kaj 
uporabnega za svoje načrte. V Komendi se je 
glede tega še posebej ustavil ob Testaferrato-
vem (Glavarjem) vodnjaku iz leta 1750 pred 
Šmidovo graščino in ob gotskemu svetilniku 
iz leta 1510 na sedanjem južnem robu pokopa-
lišča. Pri prvem je njegovo obliko uporabil za 
novi kovinski tabernakelj v glavnem oltarju 
župnijske cerkve, pri drugem pa za pomnik na 
evharistični kongres leta 1935 v Ljubljani sredi 
dovozne poti na cerkveni trg. Prav mu je prišel 

tudi na Jesenicah po prvi svetovni vojni vliti 
litoželezni zvon, last cerkvenega ključarja 
Andreja Mejača, ki je pred bronastimi skupaj z 
drugimi litoželeznimi zvonovi zvonil v zvoni-
ku komendske cerkve. Kot klicarja proti voj-
nemu nasilju, zaradi katerega je zelo trpela tudi 
komendska župnija, ga je »posadil« na vrh 
spomenika domačim žrtvam iz prve svetovne 
vojne z vsepovsod omenjanim napisom: Moli-
mo za zdravo pamet. Res, tudi v sedanjih 
slovenskih in evropskih časih, ko je toliko po-
neumljanja, brezglavega hitenja in tudi pre-
zgodnjih tragičnih smrti.  

Pri obeh Plečnikovih nagrobnikih pade pri 
Dimičevem v oči tudi napis Človekov dom. 
Opozorilo, da je človekovo življenje kratko, se 
lahko kmalu izteče, umrlega sprejme zemlja. 
Tudi ta je, posvečena, kakršna je na komen-
dskem pokopališču, »človekov dom«. Posmrtni 
sicer, vendar za trdno verujoče, kakor je bil 
Plečnik, le prehodnega značaja, za neverujoče 
pa tolažba, kaj vse je umrli naredil dobrega za 
časa svojega življenja. Plečnik je pri napisu 
Človekov dom hotel povedati, naj umrli tukaj 
počivajo v miru, spravljeni z Bogom in svetom. 
Tudi tisti, ki jih je vzela prva svetovna vojna, 
njihova trupla počivajo bog ve kje. 

Plečnik nas v času, ko si bomo, kot pravijo 
novi oblastniki, morali »zategniti pasove«, 
spodbuja tudi k varčnosti. Varčen je bil sam pri 
sebi, za Boga pa mu ni bila nobenega stvar do-
volj lepa in popolna: »Za Jezusa ni nobena stvar 
preveč lepa!«. Velik, kakor je bil, se je zavedal 
svoje človeške omejenosti, minljivosti in majh-
nosti v primerjavi z vsem, kar je bilo že ustvar-
jeno in še bo, najprej pa v primerjavi z Božjo 
lepoto, popolnostjo in veličastnostjo. Zato je bil 
tudi tako odprt za vse veliko, lepo in dobro, je 
uspel v sebi v veliki meri povzeti, kar je bilo že 
doseženo na področju arhitekture pred njim ter 
temu vdihniti novo obliko, smisel in namen. To 
mu je uspevalo kot malokateremu slovenskemu 
umetniku. Zato smo lahko Komendčani res ve-
seli in hvaležni mojstru nad mojstri, da imamo 
toliko njegovih del, si jih lahko vsak dan ogle-
dujemo in ob njih bistrimo svoj čut za lepo, 
obenem pa kot ljudje po arhitektovem vzoru 
rastemo v dobrem, plemenitem.

Hvala, veliki arhitekt Jože Plečnik!
Jože Pavlič
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Naš vsakdan je 
že dodobra za-
polnjen s son-
cem, zaradi po-
č i t n i š k e g a 
obdobja pa tudi 
z dopusti in  
razvedrilom. Se-
daj lahko končno 
nekoliko več ča-
sa namenimo 
sebi, družini in 
prijateljem. 

To pa je tudi čas, ko veliko preživimo na 
soncu. Slednje pa nam lahko ob upoštevanju 
nekaj preprostih napotkov koristi tako pri na-
šem počutju, kot tudi zdravju. Ob brezobzirnem 
in pretiranem sončenju pa se nam lahko pripeti 
marsikatera resna zdravstvena težava.

Jasno vreme nam pomaga, da ohranjamo po-
zitivno naravnanost, saj sonce pospešuje nasta-

Irena Hacin Kölner

Moj oče ima 
dolgove v višini 
100.000 €, je 
solastnik ne-
premičnine – 
družinske hiše, 
v kateri vsi ži-
vimo. Pred 
dnevi je prejel 
sklep o izvršbi 
na pokojnino, 
ki je zelo nizka. 
Zanima me, ali 

obstaja kakšna bojazen, da bi bil njegove 
dolgove dolžan plačati jaz.

V vašem primeru je upnik predlagal izvršbo 
na dolžnikove stalne dohodke; in sicer pokoj-
nino. Na podlagi pravnomočnega sklepa bo 

PRAVNI NASVETI

Odgovornost za očetove dolgove
ZPIZ dolžan plačevati upniku denarne zneske, 
za katere je sodišče dovolilo izvršbo do njiho-
vega popolnega poplačila. ZPIZ bo dolžan v 
korist upnika nakazati 2/3 dolžnikove po-
kojnine, vendar pa mu mora ostati najmanj 
znesek v višini minimalne plače, zmanjšane 
za plačilo davkov in obveznih prispevkov za 
socialno varnost. V kolikor dolžnik preživlja 
družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora 
preživljati po zakonu, pa mu mora ostati tudi 
znesek za njegovo preživljanje kot je določen 
po merilih za dodelitev denarne socialne po-
moči. Glede na višino dolga bo odplačilo traja-
lo zelo dolgo. 

V kolikor bi se pripetilo, da bi vaš oče umrl, 
dolgovi pa še ne bi bili poplačani, bo upnik 
svojo terjatev lahko uspešno uveljavljal zoper 
dediče. Dediči namreč odgovarjajo za zapu-

stnikove dolgove do višine vrednosti pode-
dovanega premoženja. V kolikor bo oče 
ostal solastnik nepremičnine (predvideva-
mo, da je vredna 200.000 €), bodo za neod-
plačani delež dolga v celoti odgovarjali nje-
govi dediči. Dediči prvega dednega reda bi 
bili žena oziroma zunajzakonska partnerka in 
njegovi otroci. V kolikor se dedovanju ne bi 
odpovedali, bi bili dolg dolžni odplačati tudi 
vi kot njegov otrok. Upoštevaje dejstvo, da 
ves čas odplačila tečejo zakonske zamudne 
obresti, bi veljalo razmisliti o drugih načinih 
poplačila, najbolje v dogovoru z upnikom, 
morda pa tudi o prenosu lastninske pravice za 
časa življenja. 

Odvetnica Irena Hacin Kölner
Tel.: 031 347 989, email: info@moj-odvetnik.

si, splet: www.moj-odvetnik.si

Fižolu so včasih 
rekli »meso ubo-
gih«, danes pa 
vemo, da je to 
odlična stročnica, 
bogata z beljako-
vinami, bolj 
zdrava in lažje 
prebavljiva, kot 
meso. Jemo pred-
vsem kuhana zrna 
na tisoč in en na-
čin, ki so dose-
gljiva vse leto. 

Stročji fi žol pa je aktualen prav sedaj, ko so 
polni fi žolovi grmiči nizkega fi žola in tudi 
»preklar« že hiti z oblikovanjem dolgih stro-
kov. Stročji fi žol najpogosteje uporabljamo v 
zelenjavnih juhah, solati, za spremembo ga 

OLGIN KOTIČEK

Stročji fižol
lahko pripravimo tudi malo drugače. 

JUHA IZ STROČJEGA FIŽOLA S KAŠO
50 dkg stročjega fi žola, 10 dkg ajdove ka-

še, 1 čebula, 1 paradižnik, kocka kokosove 
masti ali 2 žlica olja

Stročji fi žol obrežemo, operemo, narežemo 
na krajše konce in damo kuhati v vrelo vodo, 
vreti mora neprenehoma, dodamo lovorov list 
in proti koncu kuhanja solimo. Ko se fi žol ku-
ha, na olju ali masti prepražimo čebulo, da 
postekleni, dodamo na drobno narezan paradi-
žnik ali žlico mezge, zalijemo z vodo od fi žola 
in rahlo povremo. Vlijemo k stročjemu fi žolu 
in zakuhamo oprano kašo. Preden jo postreže-
mo, dodamo sesekljan peteršilj.

ZABELJENI STROČJI FIŽOL
Stročji fi žol, 2 žlici olja, 1 čebula, 1 pardi-

žnik, strok česna. 

Na olju svetlo popražimo čebulo, dodamo 
surov, na poševne rezance narezan stročji fi žol, 
narahlo podušimo, počasi dodajamo vodo in 
ko je kuhan na pol, dodamo narezan paradi-
žnik, strti strok česna, lovorov list, zrne kumine 
in rahlo solimo. Jed je gosta, na krožniku jo 
potresemo z naribanim sirom, poleg ponudimo 
rezino kruha.

Lahko pa stročjemu fi žolu, ko ga dušimo, 
dodamo narezano papriko. Namesto sira lahko 
umešamo tudi jajce.

Tak fi žol gre odlično k zapečeni polenti s 
sirom, lahko pa jo skuhamo in začinimo z rož-
marinom. Za spremembo poleg fi žola ponudi-
mo pire krompir.

Za osvežitev priporočam ohlajeno lubenico 
ali melono potreseno z narezanimi listi mete 
ali melise!

NAJ VAM TEKNE!

Olga Hace

Sončenje pod drobnogledom 
janje hormonov in drugih snovi v našem telesu, 
ki v nas prebudijo občutek sreče in sproščenosti. 
Pri stiku kože s sončnimi žarki prihaja do tvorbe 
vitaminov, ki spodbujajo boljše vsrkavanje mi-
neralov pri prebavi, za kar so naše kosti bolj 
prožne in močne, to vrednost pa pogosto spo-
znamo šele v zrelih letih. Zaradi segrevanja kože 
sonce spodbujanja hlajenje našega telesa z  
znojenjem. To pa je tudi eden od načinov za 
odstranjevanja nečistoč iz našega telesa. Sonče-
nje nam pomaga tudi pri uravnavanju krvnega 
tlaka, dihanja in izboljšuje naše spanje.

Tako kot na vseh področjih, je tudi pri izposta-
vljanju soncu pomembna zdrava mera. Zaradi 
naših različnih fi zioloških lastnosti pa je mera pri 
vsakem nekoliko drugačna. Zato velja biti toliko 
bolj pazljiv. Pred odhodom na dopustovanje je 
prav, da se pripravimo na povečano izpostavljanje 
soncu. Sončenje ima namreč poleg pozitivnih 
tudi negativne učinke. Če se želimo pred njimi 
dobro zaščititi, jih vsekakor ne smemo podcenje-

vati. Upoštevati moramo priporočen čas, ki je čez 
dan najprimernejši za sončenje. Izkušnje kažejo, 
da je v dopoldanskem času to pred pol 11. uro in 
popoldne po 17. uri. Za tiste bolj občutljive na 
sončne žarke, pa velja, da se soncu izpostavljajo 
le pred 9. uro dopoldne ter po 18. uri popoldne. 

Pri izbiri kreme za sončenje ni priporočljivo 
pretirano varčevati, saj slednje nato plačamo s 
svojim zdravjem. Dobro je, da smo pri nakupu 
skrbni in pozorno preberemo drobni tisk. Med 
plavanjem voda zaradi svojih fi zikalnih lastno-
sti ojača sončno moč, tako kot leča skozi katero 
usmerimo sončne žarke. Ko s telesom preživi-
mo v vodi, je naše telo še bolj izpostavljeno 
soncu. Če še nimamo primerne porjavelosti, ali 
smo občutljivejši na sonce, se v vodi ob jasnem 
nebu, in urah z močnejšo sončno aktivnostjo, 
zadržujemo le krajši čas. Tudi pitje zadostne 
količine tekočine je v vročih poletnih dneh zelo 
pomembno; sveža, a ne prehladna, voda je za-
gotovo odlična izbira v vročih poletnih dneh. )

Blaž Filipič

NASVETI
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Poletje se je začelo že zelo zgodaj in tudi vročina nam je že nagajala, 
ko smo se pripravljali na zadnja gasilska tekmovanja. Seveda za vse 
pridne mlade gasilce, pride na vrsto tudi letovanje v Savudrijo, kjer 
se malo odpočijemo po napornih tekmovanjih.

V soboto, 30. junija, smo se mladi gasilci Gasilske zveze Komenda in 
Gasilske zveze Kamnik odpravili na težko pričakovano letovanje v Savudri-
jo. Vseh nas je bilo prek 130; iz GZ Komenda 31 otrok in štirje mentorji.

Zjutraj smo se poslovili od staršev in se z avtobusom odpeljali v sončno 
Savudrijo. Ko smo razpakirali naše težke kovčke, smo se seznanili z oko-
lico. Po kosilu in počitku z igrami smo na dan privlekli tudi sončne kreme, 
brisače, sandale in vodne pripomočke ter se odpravili preizkusit morje. 
Voda je bila ravno prav topla, da smo lahko veselo čofotali, se igrali, tun-
kali in plavali; seveda vse pod budnim očesom naših mentorjev. 

Po večerji je bilo na vrsti je spoznavno druženje. Nekateri so se nava-
jali na neznano okolje, drugi so obnavljali že stara prijateljstva, tretji pa 
so zaljubljeno pogledovali po svojih simpatijah. Tipični dnevi v Savudri-
ji so, zgodnje vstajanje za zajtrk, priprava za na plažo, hitenje z opoldan-
skega sonca v svoje sobe, kjer se pripravimo na kosilo. Po kosilu poleža-
vanje in mokre športne igre, nato spet hitimo po malico in na plažo, kjer 
se navadno zadržimo do večernih ur. Po popoldanskem kopanju pa se 
odpravimo na večerjo. Po večerji sledijo športne igre, kjer tekmujejo 
posamezna društva skupaj ali pa posamezno proti drugim društvom. 
Navadno so to nogomet, odbojka, med dvema ognjema, balinanje in kot 
poslastica zadnjega večera še igre brez meja. Ker pa so otroci polni 

Savudrija 2012

Po napornih tekmovanjih tudi oddih

energije smo jim omogočili še nočno kopanje v soju mesečine in baterij-
skih lučk. Hišni red je zahteval, da se v postelje odpravimo ob 22. uri in 
da počasi zaspimo. Le nekateri najbolj nadebudni so se še pogovarjali v 
svojih sobah in tako poizkušali dočakati jutro naslednjega dne. 

Tudi letos smo se odpravili v mesto Umag in v akvarij. Seveda ni 
manjkal tudi sladoled, na stojnicah, pa spominki za domov.
Prekmalu je prišla sobota 7. julija, ko smo se morali posloviti od novih 
prijateljev in simpatij. In potem smo spet stekli v objem naših dragih 
domačih in  jim povedali, kako fi no smo se imeli.     

Ana Bricelj, mentorica PGD Komenda

Težko bi v naši občini našli kraj, kjer se vsi štirje elementi združijo v 
enotno ponudbo za razvedrilo, dobro voljo in prijetno preživljanje pro-
stega časa v veseli družbi. Če ob tem združijo delo in prizadevnost ribi-
či Ribiške družine Bistrica in Turističnega društva Komenda, je to Kriški 
bajer. 

Pred prihodom ribičev je kraj sameval in je bil le pribežališče redkih 
ljubiteljev narave ali pa nepridipravov razne vrste. Člani RD so uredili 
bajer, ga poselili z ribjim življem, uredili okolico in postavili prijetno 
brunarico, bajer je zaživel in postal kraj druženja in doživetja narave. 
Ko so se pred petimi leti ribičem pridružili člani TD Komenda, so sre-
čanja občanov vsako leto enkrat postala priljubljena in prepoznavna.

Letos že 5. piknik pri Kriškem bajerju je bil 30. junija na soncu ali v 
prijetni senci kraj druženja vseh, ki so bili vabljeni (vsi člani RD in TD), 
namenjen pa je bil tudi vsem občanom, ki jih je pot naključno zanesla v 
ta prijetni kotiček in ki so se odzvali prijaznemu vabilu na velikih pla-
katih.

Letos so organizatorji za simbolično ceno 8 EUR po osebi pripravili 
ribe na žaru, odojka in piščance na žaru ter razne solate. Na razpolago je 
bila tudi pijača vseh vrst. Količine niso bile omejene. Poleg telesnega 
zadovoljstva ob vseh dobrotah so pripravili tudi družabne igre, ki so 
poživile razpoloženje tako sodelujočih kot gledalcev. 

V balinanju so se pomerile ženske in moške ekipe; zmagovalki pa sta 
bili pri ženskah Olga Bizjak in Maja Bogataj, v moški kategoriji  pa je 
prvo mesto zasedel par Majda Drolec in Toni Skok

Sonce, voda, zrak, svoboda
Je bilo moških pogumnežev res tako malo?
V Zavovški ruleti se je najbolj odrezala Marinka Blejc, v veslanju pa 

so bili najhitrejši v ženski kategoriji Maja Bogataj in Olga Bizjak, med 
moškimi sta bila najhitrejša in najbolj spretna Igor Bogataj in Zdravko 
Bizjak, v mešani kategoriji pa sta bila prva Saša Dobrotinšek in Marjan 
Dobrotinšek.
Čas je hitro mineval, sence so se daljšale, prihajali so vedno novi 

ljudje. Fletno je bilo. Prijazno in veselo! Organizatorji obljubljajo, da bo 
prihodnje leto prav tako in obiskovalci naj si že letos pripravijo izgovo-
re, če jih zvečer dolgo ne bo domov. Se vidimo prihodnje leto!

Tone Ogorevc
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dal, kako sta fosile našla, kako jih je prepariral in zakaj so 
tako pomembni. Po tem ogledu so si še ogledali kratek fi lm 
o življenju v teh krajih, navadah, kulinariki, kmečkem turiz-
mu, naravnih lepotah, itd. Po ogledu jih je Tomaž še odpeljal 
na nahajališče fosilov, kjer so našli nekaj primerkov triasnih 
fosilov za njihove zbirke.

Tu  je »njihov vodič« Tomaž odšel svojo pot, sami pa so 
odšli do gostilne Firšt. Tam so si v pritličju gostilne ogledali 
razstavo o arheološkem najdišču Potočki Zijalki na pobočju 
gore Olševe. V njej so našli mnogo okostij Jamskega med-
veda in drugih živali ter veliko sledov o življenju ledeno-
dobnega človeka; med drugim kamnito orodje in orožje, ali 
pa izdelano iz kosti živali in rogov. Tu je bila najdena tudi 
najstarejša igla na svetu. Vse o tej jami so si ogledali tudi na 
fi lmčku, ki so jim predvajali na koncu. Bil je izredno zani-
miv, saj prikazuje vse o raziskovanju v jami, o raziskovalcih, 
o najdbah in še o marsičem.

Izpred gostilne Firšt so se odpeljali proti Pavličevemu 
sedlu ter preko Avstrije na Jezersko. Tam so si ogledali na-
stajanje najmlajše kamnine – lehnjaka. Imajo lepo urejeno 
razgledno teraso in informativno tablo o nastajanju te zani-

Zaradi izjemne zavzetosti na sodelovanju na razstavi MINFOS 40 v 
Tržiču se je mentor geološkega krožka Kamenkost odločil, da člane 
popelje pred koncem šolskega leta še na daljšo strokovno ekskurzijo.

Ker so se že večkrat pogovarjali o izjemnih najdbah triasnih vreten-
čarjev in rib v Kamniško-savinjskih Alpah in o najmlajši kamnini – leh-
njaku, se je mentor odločil, za smer Križ – Solčava – Pavličevo sedlo – 
Jezersko – Križ.

Na pot so odšli 16. junija že ob 7. uri; saj jih je čakala dolga in zani-
miva pot. Že pri prvi naravni znamenitosti na Solčavskem – igli jih je 
čakal eden od najditeljev znamenitih triasnih fosilov Tomaž Hitij. 
Medtem ko je čakal na njihov prihod, jim je v bližnjem potoku nabral 
nekaj vulkanskih kamnin, v katerih so kar na parkirnem prostoru poi-
skali črne kristale; zelo verjetno turmalina. Ko so si našli vsak svoj 
vzorček, so se odpeljali naprej do Solčave. V tamkajšnjem turističnem 
centru Rinka so jih že pričakovali, saj je bil mentor dogovorjen z direk-
torjem Markom Slapnikom, da jih ta dan obiščejo. Prijazna vodička jih 
je najprej popeljala po manjši razstavici, kjer je zelo simpatično predsta-
vljeno nekdanje in sedanje življenje na Solčavskem. Predstavitev Solča-
vskega se je končala pri vitrini s triasnimi fosili iz teh krajev. Te je 
predstavil Tomaž, kajti on in prijatelj dr. Jure Žalohar sta edina najdi-
telja teh pomembnih fosilov v Sloveniji. V 240 milijonov let starih ka-
meninah so bili odkriti fosili rib, rakov, kačjerepov, morskih lilij, školjk, 
polžev, velika okostja morskih plazilcev in še bi lahko naštevali. Podob-
ne, a nekoliko mlajše fosile najdemo lahko samo še v Italiji in na Kitaj-
skem. 

Seveda je bilo za člane krožka Kamenkost zelo imenitno, da si je 
Tomaž prav zanje vzel čas, prišel v Solčavo in jim »iz prve roke« pove-

Krožek Kamenkost

Zadnja strokovna ekskurzija

mive kamnine. Bilo je zelo poučno čisto od blizu videti, kako nastaja 
najmlajša in ena najlažjih kamnin. 

Vračali so se skozi Kranj, kjer so si privoščili še sladoled. Zadovoljni 
z videnim in doživetim so odrinili proti domu, saj so videli in doživeli 
ta dan veliko novega. Da pa so varno in celo brezplačno prevozili tako 
dolgo pot, sta »kriva«  Darinka Kavčič in Marko Poglajen, za kar so 
jima seveda nadvse hvaležni. 

Tudi v centru Rinka v Solčavi so jim priskrbeli brezplačen ogled. 
Zanj pa so hvaležni predvsem Marku Slapniku. 

Edo Grmšek
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oboji na igrišču dokaj enakovredni in končni rezultat niti ni prvo-
tnega pomena, kot je to izraženo v druženju in prijateljstvu. Ob 
bučni podpori staršev so mladi nogometaši  po končanem turnir-
skem delu v smehu spremljali tudi tekmo med starši obeh moštev 
(tekmoval je moški del, ki pa se je glede na kilograme za žogo 
bolj plazil, kot pa podil, saj je bilo hmeljskega in vinskega dopin-
ga že nekoliko preveč).  Je pa po 45 minutah sodnik na veselje 
vseh preznojenih teles le odpiskal konec tekme, ki pa se je ko-
mentirala še dolgo v večer, dokler nismo prijatelje iz Hrvaške 
pospremili domov. Le ti so nam polni vtisov (pred pričetkom 
turnirja smo s pomočjo našega svetnika in sponzorja Igorja Šte-

beta  vse goste skupinsko odpeljali na Veliko Planino, kjer so občutili strast vožnje 
z gondolo, sedežnico in vsega planšarskega vzdušja) obljubili skorajšnjo revanšo 
pri njih doma. Nas pa je čakalo le še pospravljanje in priprava prostorov za nasle-
dnjo tekmovalno sezono ter skupna zdravljica pred odhodom na zaslužen dopust.   

NK KOMENDA, predsednik Bolarič Darko

nadaljevanje s 3. strani

naši člani povabili goste iz Nemčije na obisk Komende in okolice. In tako 
se je zgodilo, da so 12 vozil – starodobnikov, ki so se pripeljali z »lastno« 
močjo, v soboto, 16. junija, naši pričakali na Ljubelju.

Gostje so prenočevali v Kamniku, nato pa so jim domačini pokazali 
kraje, ki so gostom ostali v nepozabnem spominu. Obiskali so Tunjice, 
Kamniško Bistrico, Dobeno. Goste, navdušene nad lepoto naših krajev 
in raznolikostjo pokrajine (prihajajo iz ravninskega dela Bavarske), so 
nato v nedeljo pričakali na prostoru pred trgovino Tuš v Mostah, kjer so 
jih sprejeli s tradicionalno slovensko gostoljubnostjo. Sprejem sta pope-
strili dve dekleti, članici TD, v narodnih nošah. Preteklost in bogastvo 
ljudske kulture in običajev Komende jim je pokazal obisk Lončarjevega 
muzeja, Planinskega doma in ob koncu še ogled gotske cerkve sv. 
Florjana v Mostah. Seveda je bilo poskrbljeno tudi za vsestranski telesni 
blagor gostov.

Vse obiske je poživila dolga kolona starih vozil gostov in domačinov. 
Omembe vredno je tudi to, da so se Bavarci v obe strani vozili na svojih 

Za to, da postane kraj ali občina prepoznaven izven domovine, ni po-
trebno veliko diplomacije niti velikih dogodkov. Potrebno je samo po-
misliti, kje in kako na primeren način predstaviti delo neke skupnosti 
tujcem, ki radi spoznavajo naše kraje in predvsem navezujejo stike, 
znanstva in prijateljstva.

Prav iz teh spoznanj črpajo ideje za udeležbo na mednarodnih srečanjih 
traktorjev-starodobnikov- člani Društva stari traktor iz Most. Že vrsto let 
so navzoči vsaj na enem takih srečanj v tujini. Tako sta se v četrtek, 21. 
junija, odpravila na dolgo vožnjo dva tovornjaka, naložena z osmimi 
starodobniki, na pot do kraja Kastelruth-Seiseralm v Italiji, kjer bo pote-
kalo srečanje starodobne kmetijske mehanizacije iz vse Evrope. 

Osem ur vožnje v eno stran ni malenkost, zato je nalaganje vozil in 
ostale potrebne opreme naporen posel. V Kastelruthu najprej prijava, 
tehnični pregled vozil in zvečer obvezno druženje in prijetna družba v 
»Kavbojskem mestu«. V soboto tekmovanje in razglasitev rezultatov. 
Med 7 državami udeleženkami iz Evrope so naši zasedli dostojno 4. 
mesto in tako zopet prispevali k prepoznavnosti naše države in Občine. 

V nedeljo, malo po 9. uri, so štirje pogumni in vztrajni možje: Franc 
Kubel, Tone Jerman, Zdravko Spruk in Marjan Koncilja sedli na svoje 
starodobnike in pričela se je vožnja proti domu. Deželne ceste, ovinki, 
vzponi in spusti, pa še dež, ki jih je pral kar celih 8 ur. Nato drugo pre-
nočevanje v Kranjski Gori, kjer so samo sledi na brisačah pustile sled za 
prestanim garanjem in drobnimi popravili. V torek, sredi popoldneva, 
so se vrnili in »pristali« pred cerkvijo v Mostah, kjer so jih pričakali 
člani društva in nekaj radovednih krajanov. Vedri in veseli nad potjo, 
dolgo skoraj 500 km, s poprečno hitrostjo 25 km/h, so najprej potreplja-
li svoje »konjičke«, nato pa izprali prah iz svojih grl.

Prav na srečanju v Italiji se so udeleženci srečanja prejšnje leto tesneje 
povezali s člani prav takega društva iz kraja Hausen /južna Bavarska/. 
Srečevali so se že prej in sčasoma znanstvo postane nekaj več – oboje-
stranska želja po spoznavanju države, od koder prihajajo. Zaradi tega so 

Ambasadorji prepoznavnosti občine Komenda

starodobnih vozilih – spoštljivih 1300 km (v obe smeri).
Zaključek gostovanja – obojestransko veselje in zadovoljstvo in po-

vabilo našim, da obiščejo Bavarsko. Sprejeto!
Za konec? Ugotovitev in prošnja. Kljub vsestranski dejavnosti društvo 

nima primernega društvenega prostora, pa čeprav je o tem bilo že govora 
na raznih ravneh. Saj nimajo prostora, kjer bi lahko na ogled postavili 
osvojene pokale, priznanja in medalje. Pa to še ni najhujše – rabijo pro-
stor, kjer bi se lahko nemoteno sestajali. Bo našla primerne prostore 
Občina ali morda celo Vaška skupnost? Vsekakor si jih zaslužijo!

Tone Ogorevc
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Kolesarska sekcija – V četrtek, 9. avgusta, ob 8.30 s kolesom na pot 
Komenda – Cerklje – Adergas – Pšata – Komenda – Kamnik, v četr-
tek, 23. avgusta, ob 8.06 izpred Koritnika v Mostah pa po poti  
Moste – Križ -  Komenda – Cerklje – Vodice – Suhadole – Komenda. 

Gasilsko srečanje – Ob lepem vremenu na Križu, če bo slabo vreme 
pa v Komendi, bo v petek, 31. avgusta, ob 17. uri tradicionalno 
srečanje starejših gasilk in starejših gasilcev Regije Ljubljana III. 
Zbralo se bo okrog 400 starejših gasilk in starejših gasilcev.

Na Jezersko – Odhod na srečanje gorenjskih upokojencev na Jezer-
skem bo v četrtek, 6. septembra, 7.30 z avtobusom iz Komende.

Kolesarska sekcija – V četrtek, 6. septembra s kolesom na pot 

Moste – Volčji Potok – Kamnik ( kolesarska dirka). Odhod izpred 
Koritnika v Mostah ob 7.50, v četrtek, 20. septembra, ob 7.50 iz-
pred Koritnika v Mostah pa v Volčji Potok – Radomlje – Skaručna – 
Vodice – Zalog – Komenda. 

Pohodniška sekcija – V soboto, 8. septembra, s pohodniki na plani-
no Jezerca in Kriško planino, v soboto, 22. septembra, pa na Lim-
barsko goro.

Gostovanje v Rožu – Mešani pevski zbor Društva upokojencev Ko-
menda bo v nedeljo, 16. septembra, gostoval v Rožu v Avstriji.

S kolesom – Ob 7.50 izpred Koritnika v četrtek, 20. septembra, Moste 
– Volčji Potok – Radomlje – Skaručna – Vodice – Zalog – Komenda.
 
Na trgatev – Predvidoma sredi septembra bo izlet na trgatev v Bene-
diktu. Informacije pri poverjenikih ali pri Mariji Špehonja, telefon 
031-405-303.

V Aplenci tudi v letu 2012 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in pode-
ljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude (na GSM 031 638 
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net) da-
jejo lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo.

ČEBELA IN OSAT
Julij 2012

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

NA PREŽI

OSAT za Julij 2012

ČEBELA – Društvu Stari traktor 
iz Most, kjer vedo, da za to, da 
postane kraj ali občina prepozna-
ven izven domovine, ni potrebno 
veliko diplomacije niti velikih 
dogodkov. Potrebno je samo po-
misliti, kje in kako na primeren 
način predstaviti delo neke sku-
pnosti tujcem, ki radi spoznavajo 
naše kraje in predvsem navezujejo 
stike, znanstva in prijateljstva.

ČEBELA za Julij 2012

OSAT – Neurejenemu izgledu Šolske 
poti z njeno precej divje poraščeno 
vodnato okolico… Pa tudi tistemu, ki 
je nasproti Pošte v Komendi pred 
časom opljuval zaslon Bankomata, 
vgrajenega na fasadi Športne dvora-
ne, in je morda  na ta način z neuku-
sno, recimo prispodobo, želel ožigo-
sati tiste glavne krivce za recesijo in 
krizo, v kakršni smo že nekaj časa. 

Druga plat poletja

Javna obravnava
Javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta in okoljskega poročila 
bo od 3. avgusta do 3. septembra v občinskih prostorih razgrnjena za 
ogled.  

Javna obravnava s strokovnimi odgovori na vprašanja pa bo v sredo, 
29. avgusta, ob 17. uri v sejni sobi na Glavarjevi 104.  

Mravljišče tudi avgusta
Mravljišče-Mladinski center Komenda bo tudi avgusta (od 20. do 
23.) za osnovnošolce  od 10 let naprej in od 7. do 15. leta pripravilo  
v Mladinskem centru v Komendi in na Igrišču Piskrčki na Mlaki pri 
Komendi različne zabavne aktivnosti in vesela druženja. Na igrišču 
Piskrčki vsak dan od 9. do 13. ure in v Mladinskem centru od 10. do 
14. ure. Prijave na mravljisce@gmail.com. 

NAPOVEDNIK
dogajanj avgusta in septembra

Poletje je čas, ko si privo-
ščimo oddih, potovanje, 
počitnice, dopust in podob-
ne sproščujoče aktivnosti in 
dejavnosti. Zakaj pa ne? se 
vprašamo. Vse lepo in prav, 
dokler ob našem uživanju 
le-te niso moteče, v nadlo-
go, ali celo v morebitno 
škodo, nered, nevarnost… 

Nismo se vprašali, zakaj 

je bil na parkirišču pri Športni dvo-
rani bazen z vodo, nas pa je zmotilo, 
da je bil bazen nedavno tega nekega 
jutra strgan, da je bilo tam blizu 
razbito steklo  in nedaleč stran pre-
vrnjen komunalni zabojnik. Očitno 

noč pred tem nekaterim ni bilo (ali 
pa ravno zato, ker jim je bilo) dolg-
čas.
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Na podlagi 12. člena Statuta UPPG je Upra-
va UPPG obravnavala in na svoji 13. redni 
seji, dne 26. januarja 2012, sprejela Poročilo 
o delu UPPG v preteklem mandatu (2008-
2012). Poročilo je bilo kasneje še dopolnjeno 
s številom sej in dejavnostjo UPPG do konca 
imenovanja nove Uprave UPPG (2. maja 
2012).

Ustanova Petra Pavla Glavarja je v tem 
mandatu nadaljevala s svojim poslanstvom, ki 
je pomoč pri šolanju nadarjenim socialno šib-
kim občanom Občine Komenda in pomoč ob-
čanom v stiski. Vse bolj pa se je dejavnost 
UPPG širila tudi na področje, s katerim želimo 
prispevati k zviševanju solidarnosti, medse-
bojnemu spoštovanju, duhovnemu napredku in 
napredku medčloveških odnosov.

Poročilo se nanaša na obdobje tretjega 
mandata Uprave Ustanove Petra Pavla Glavar-
ja, ki se je pričel 25. marca 2008, do 2. maja 
2012. Konstituitivna seja nove Uprave UPPG 
je bila 5. junija 2008. Mandat članov traja 4 
leta. 

V tem obdobju se je UPPG poslovila še od 
enega od šestih ustanoviteljev. Odšel je  Janez 
Kimovec (16. februarja 1942 - 29. avgusta 
2010). Bil je soustanovitelj UPPG v letu 1999. 
Odločitev za to je naredil po tehtnem premisle-
ku. S svojim žarom in odločno podporo, je bi-
stveno pomagal, da je prišlo do uresničitve tega 
projekta. Janez je velik človek. Znal se je vese-
liti naših skupnih uspehov. Člani Petra Pavla 
Glavarja smo mu hvaležni za vse, kar je dobre-
ga storil, za neomajno podporo in spodbude, ki 
nam jih dajal kot soustanovitelj in občinski 
funkcionar, prvenstveno pa kot človek.

Naša poročila se pod področji posameznih 
organov UPPG nahajajo na naši spletni strani 
www.uppg.si. Urejal jo je Boštjan Poglajen, ki 
mu za to velja posebna zahvala.

Ob tej priložnosti se želimo prav posebej 
zahvaliti vsem društvom, posameznikom, dru-
žinam, podjetjem in drugim, ki ste nas vsa ta 
leta podpirali v našem delovanju. Zahvala gre 
Občini Komenda kot stalni mecenki, sodelav-
cem občinske uprave, Kulturnemu društvu 
Komenda, Konjeniškemu klubu Komenda, 
Osnovni šoli Komenda-Moste, Gasilskemu 
društvu Križ, pa tudi uredništvu Aplence, še 
posebej g. Andreju Žalarju in posthumno tudi 
g. Baldomirju Kremžarju za veliko pomoč in 

Ustanova Petra Pavla Glavarja

Delo od 2008 do 2012
podporo. Ne moremo mimo tega, da ne bi po-
novno povedali, da vsi sodelavci UPPG delu-
jejo prostovoljno in brezplačno ter brez povra-
čila materialnih stroškov. Vsem omenjenim in 
neomenjenim Bog lonaj! 

V UPPG poteka medgeneracijsko sodelova-
nje, kjer sodelujejo štipendisti, ki jih usmerjajo 
mentorji, pospešujemo razvoj talentov, štipen-
disti npr. pomagajo slabše učečim učencem, 
pri čemer so zelo uspešni – mentorica Danica 
Kuhar je povedala, da so pomagali rešiti že 
veliko učencev pred ponavljanjem razreda. 
Mentorji so tako poklicni strokovnjaki iz OŠ 
Komenda, kot tudi drugi člani UPPG na različ-
nih področjih. Vsi sodelujoči v dejavnostih 
UPPG opravljajo delo brezplačno in brez ma-
terialnih stroškov.

Ocenjujemo, da je v toku zadnjega mandata 
2008-2012 bilo opravljeno okoli 3500 ur pro-
stovoljnega administrativnega dela, štipendisti 
pa so opravili skupno 5941,5 ur delovne prakse 
(od tega v letu 2008 – 1255 ur, v letu 2009-
1045 ur, v letu 2010-1330 in v letu 2011-2311,5 
ur), kar pomeni skupaj 54 mesecev polne za-
poslitve ene osebe (upoštevana delovna obve-
znost 174 ur mesečno).

Sestava Uprave je bila naslednja: dr. Marta 
Ciraj (predsednica), mag. Igor Boševski, (na-
mestnik predsednice), Marica Erce (članica), 
Nuša Fujan (članica do 9. junija 2011), Tomaž 
Lah - član od 9. junija 2011 dalje), Tinkara 
Grilc (članica), Edo Grmšek (član), Majda 
Ravnikar (članica), Janez Ravnikar (član), 
Meri Schumet (članica).

Uprava je dolžna načrtovati, spremljati in 
izvajati naloge za delovanje ustanove. Na 
koncu mandata Uprava sprejme poročilo o delu 
ustanove, ki je javnega značaja.

Po zadnji seji prejšnje Uprave, ki je bila 25. 
marca 2008,  je bilo treba poskrbeti za razreši-
tev dotedanjih organov in imenovanje novih. 
Vsi organi (Odbor za dodeljevanje socialne 
pomoči, Odbor za dodeljevanje štipendij, 
Nadzorni svet) so bili imenovani in imeli svoje 
konstitutivne seje v juniju. Uprava je imela 
skupno 13 rednih in 13 korespondenčnih 
sej. Na zadnji korespondenčni seji (končala se 
je 2. maja 2012, od tega dne dalje teče tudi 
mandat nove Uprave) je bila imenovana nova 
Uprava. Ob koncu mandata (23. marca 2012) 
je bilo srečanje, na katerega je bilo povabljenih 
80 sodelavcev, članov in štipendistov UPPG v 
celotnem obdobju njenega delovanja. Udeleži-
lo se jih je 15, veliko pa jih je bilo zavzetih z 
drugimi dejavnostmi in so se opravičili.  

Dejavnosti UPPG so bile naslednje

1. Štipendiranje
Odbor za dodeljevanje štipendij, ki ga je 

vodila dr. Angelca Žerovnik, člani pa so bili 
Danica Zmrzlikar (namestnica predsednice), 
Veronika Petek (tajnica odbora), Štefan Kern 

(član) in Franc Petrič (član), je imel v tem ob-
dobju skupaj 7 sej, ki so jih dopolnjevale kore-
spondenčne seje nanašajoč na vsebino predho-
dne seje. Potekala pa je tudi komunikacija po 
telefonu in elektronski pošti. V tem obdobju so 
svoj študij uspešno zaključili trije štipendisti. 
Tako je študij oziroma šolanje od začetka delo-
vanja UPPG dokončalo skupno 14 štipendistov 
od skupno 26, kolikor jih je UPPG doslej šti-
pendirala (večinoma več let). 

Odbor je skrbel za potrebno dopolnjevanje 
Pravilnika o štipendiranju in dodeljevanju po-
moči pri razvoju talentov nadarjenih mladih 
občanov Občine Komenda - zaradi prilagajanja 
potrebam razvoja štipendiranja je bilo treba 
pravilnik dvakrat dopolniti. V letu 2008 in 
2009 je Odbor pripravil predlog razpisa za šti-
pendiranje, medtem ko v letih 2010 in 2011 
zaradi pomanjkanja sredstev ni bilo novih raz-
pisov. V letu 2008 je bila le ena prijava za šti-
pendijo in je bila podeljena. V letu 2009 je 
Odbor obravnaval dve prispeli vlogi in predla-
gal podelitev ene nove štipendije. 

Zelo pomembno delo Odbora je pregled iz-
polnjevanja obveznosti štipendistov in sodelo-
vanje z njimi. Opravljen je bil pregled poročil 
o učnem in študijskem uspehu štipendistov ter 
o opravljeni obvezni praksi. Na osnovi prever-
janja obveznosti štipendistov je bil podan pre-
dlog UPPG za nadaljnje štipendiranje. Število 
štipendistov se je zmanjševalo bodisi zaradi 
končanja študija/učnega programa ali pa zaradi 
neizpolnjevanja pogojev. V letu 2008 je bilo 
12 štipendistov, v letu 2009 jih je bilo 11, v 
letu 2010 jih je bilo 10, v letu 2011 pa le še 8 
štipendistov. 

Odbor je skrbel za stalno komunikacijo s 
štipendisti in organiziral tri  skupna srečanja s 
štipendisti, njihovimi starši in mentorji ter 
skrbel za pisne ter pogovorne komunikacije s 
štipendisti. V letu 2010 je Odbor za dodeljeva-
nje štipendij v okviru tega srečanja povabil 
člana UPPG, sicer predsednika Odbora za do-
deljevanje socialne pomoči, Jožeta Pavliča, da 
je predstavil Petra Pavla Glavarja, rojaka, po 
katerem nosi UPPG ime, predvsem pa, da bi se 
zavedli vrednosti, da lahko sledimo njegovemu 
zgledu. Eno skupno srečanje pa sta v letu 2011 
skupaj organizirala Uprava UPPG in Odbor za 
dodeljevanje štipendij. Več o delu Odbora za 
dodeljevanje štipendij: http://www.uppg.si/in-
dex.php?p=04.

Delovna praksa štipendistov
Naši štipendisti imajo obvezo, da poleg štu-

dija oziroma šolskih obveznosti opravijo obve-
zno prakso po 80 ur v šolskem letu v skladu s 
Pravilnikom o izvajanju delovne prakse šti-
pendistov UPPG in pri tem pomagajo slabše 
učečim učencem ter opravljajo druga družbeno 
koristna dela. Pri opravljanju te prakse jih 
spremljajo mentorji UPPG, ki so bili: Danica 
Kuhar (učna pomoč), Andreja Črtanec (pomoč 
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prvošolčkom za varno pot v šolo), Milojka 
Volkar (izdelovanje voščilnic), Jože Pavlič 
(vodenje bibliografi je), Danica Zmrzlikar (delo 
v pisarni in organiziranje sodelovanja), Marica 
Erce (sejemske aktivnosti), Viktorija Drolec 
(medgeneracijsko sodelovanje), Vid Koritnik 
(turistična dejavnost), Goran Peršin (kulturna 
dejavnost), Janez Ravnikar in Edo Grmšek 
(tehnična izvedba dogodkov), Igor Boševski 
(prodaja vstopnic, nastopi talentov). 

2. Socialna pomoč
Delo na tem področju opravlja Odbor za 

dodeljevanje socialne pomoči, ki ga je vodil 
Jože Pavlič, članici pa sta bili Marija Dobnikar 
(namestnica predsednika) in Bernarda Karnič-
nik (tajnica Odbora). 

2.1 Pomoč v denarju in dobrinah: predsednik 
Odbora je vsako leto v Glasilu Aplenca objavil 
vabilo ali več vabil občanom, da bi bili dare-
žljivi, članici pa sta poskrbeli za postavitev 
košaric za nabiranje dobrodelnih prispevkov v 
trgovinah v Občini Komenda (TUŠ in Marija 
Moste, Palček Komenda in Kmečki hram Križ, 
posebno mesto v obdarovanju je v letu 2009 
imelo tudi podjetje Lidl, ki je poskrbelo za 44 
paketov raznih dobrot). Odbor je dobrote zapa-
kiral in jih osebno izročil upravičenim osebam. 
V letu 2010 je pri tem delu poleg članov Odbo-
ra sodelovala tudi gospa Brigita Debeljak iz 
Gmajnice, v več letih pa tudi gospa Danica 
Zmrzlikar. Podeljuje se tudi denarna pomoč, s 
plačilom upravičenih stroškov položnic. Sku-
pno je bilo v štirih letih razdeljeno več kot 90 
paketov pomoči v gmotnih dobrinah in 3025,64 
EUR denarne pomoči (v obliki plačila polo-
žnic). 

Več o delu Odbora za dodeljevanje socialne 
pomoči: http://www.uppg.si/index.php?p=05.

Proti koncu mandata je 1. marca 2012 stekel 
tudi projekt UPPG v sodelovanju s podjetjem 
LIDL v pomoči v živilih, ki smo ga razvijali 
skoraj dve leti. Ob tem sodelujejo tudi zunanji 
sodelavci, občani Občine Komenda, Osnovna 
šola ter Občina Komenda. 

2.2 Pomoč ljudem v (duševni) stiski po tele-
fonu:

Kar pogosti so klici na telefonsko številko 
040 280 245. Največ vprašanj in želja za nasvet 
izhaja iz problemov vzgoje, duševnih stisk, 
duševnega zdravja in zaskrbljenosti zaradi izo-
braževalnih problemov otrok in mladine. Posa-
mezna vprašanja se nanašajo na skrbi zaradi 
gmotnih težav.

3. Nadzor poslovanja
Skrbni nadzor nad delom in poslovanjem 

UPPG izvaja Nadzorni svet. Člani so v prete-
klem mandatu bili: Damjana Tepina (predse-
dnica), Mirko Kepic (član), Vid Koritnik 
(član). Poročila Nadzornega sveta so javno 
dosegljiva na spletni strani UPPG. http://www.
uppg.si/index.php?p=06

Pregled poslovanja nam pokaže, da smo od 
leta 2007, ko je UPPG od celotnih prihodkov v 

letu sama ustvarila 56% od denarnih sredstev, 
44% pa je prispevala Občina Komenda, prišli 
do stanja, ko Občina Komenda prispeva večji 
delež potrebnih denarnih sredstev. Tako stanje 
je posledica krize, ko je izjemno težko pridobi-
vati donatorska sredstva. Glede na to, da je bil 
sprejet dogovor, da naj bi UPPG prispevala 
polovico potrebnih sredstev za delovanje usta-
nove, menimo, da bo potrebno pričeti vredno-
titi kot prispevek vloženo prostovoljno delo 
članov in članic UPPG, ter njenih štipendistov, 
kar bi predstavljalo vložek UPPG, saj na tako 
visoka denarna sredstva kot v letih pred krizo 
ne moremo več računati.  

4. Dogodki v organizaciji UPPG
V preteklem mandatu smo skupaj s Kultur-

nim društvom Komenda in Občino Komenda 
organizirali štiri dobrodelne novoletne koncer-
te: leta 2009 je nastopila dvakratna predstavni-
ca Slovenije na Evroviziji, Darja Švajger, leta 
2010 znamenita etno skupina Katalena, 2011 
oktet mladih izobražencev Puschluchtae, leta 
2012 pa Oto Pestner. 

4.1 Koncerti za žene in dekleta (ter za vse z 
njimi povezane)

Skupaj z Občino Komenda in Kulturnim 
društvom Komenda smo organizirali tri kon-
certe, vsakič v marcu: 2008 je nastopila etno 
skupina Fletno iz Cerknice, 2009 domačin 
Andrej Ažman iz Most ob spremljavi pianistke 
prof. Maje Tajnšek, ki jo je navdušil prijazen 
sprejem v Komendi in kulturna raven poslušal-
cev, zato je sama predlagala in je nastopila tudi 
v letu 2010, tokrat skupaj z vrhunskim aka-
demskim violinistom Brankom Brezavščkom.  

4.2 Predstavljanje UPPG na spomladan-
skem in jesenskem sejmu smo izvajali na 
vsakem sejmu z namenom, da v zameno za 
denarne prispevke ponujamo dobrote naših 
gospodinj in gospodarjev ter darov, ki smo jih 
pridobili od različnih darovalcev, kakor tudi 
dela naših štipendistov (lične rezalne deske, 
nakit..). 

4.3 Oktobrski koncert z domačimi talenti, 
za katerega je bil odgovoren namestnik predse-
dnice Uprave UPPG mag. Igor Boševski, smo 
organizirali dvakrat, in sicer v letu 2008 in 
2010. Koncert je bil dobro obiskan in je požel 
lepe odzive. Marsikateremu od dosedanjih na-
stopajočih, je bil nastop na katerem od oktobr-
skih koncertov spodbuda za nadaljnje nastopa-
nje.

4.4. Predavanja in predstavitve
V letu 2008 smo organizirali predavanje za-

koncev Boroša o romanju v Santiago de Com-
postela, v letu 2011 smo predstavili knjigo o 
Mejačevih v Komendi avtorja dr. Branka Ma-
rušiča, življenje in daritev slovenske mistkinje 
Magdalene Gornik in domačina, mizarskega 
mojstra Antona Makšeta z Gmajnice ob pred-
stavitvi Suhadolčeve knjige o stolih. 

4.5 Šola za vrednote in življenje
Izvedli smo štiri sklope Šole za vrednote in 

življenje, s katero smo pričeli leta 2009, ko je 
prvi seminar petih predavanj z naslovom Stres 
in depresija izvedla dr. Angelca Žerovnik. 

V letu 2009 je šola potekala pod naslovom 
Gozd in varovanje okolja s štirimi renomirani-
mi predavatelji, od katerih je bil eden rojak iz 
Most: Miha Zabret, ostali pa so bili zasl. prof. 
dr. h., dr. Niko Torelli, mag. Andrej Dobre, 
mag. Mateja Šmid Hribar. V letu 2010 je šola 
potekala pod naslovom S komunikacijo spre-
minjamo svet, vodil jo je domačin, mednarodno 
znani komunikolog, dr. Peter Lah, v letu 2011 
pa je potekala pod naslovom Kažipoti in vabila, 
vodil pa jo je katoliški mislec, prav tako doma-
čin Matija Remše. 

Zapisi prvih dveh Šol za vrednote in življe-
nje so objavljeni v Zborniku, ki ga je UPPG 
izdala ob pomoči Občine Komenda v letu 
2010. Izšla pa je tudi zgoščenka (DVD) prve 
šole iz leta 2008 (stres in depresija, dr. Angelca 
Žerovnik), ki jo je mogoče kupiti po ceni 12 
EUR. Naročilo lahko oddate po mailu: uppg@
komenda.si.

4.6 Pomoč pri poklicnem usmerjanju
Naša članica prof. Tinkara Grilc je v letu 

2009 organizirala srečanje v OŠ Komenda-
Moste za poklicno usposabljanje mladih, na 
katerem smo predstavili nekatere uspešne 
učence te šole, ki so že dosegli uspehe na svojih 
področjih, med njimi tudi enega naših štipen-
distov, Luka Žnidarja, poklicnega pilota.

Ustanova Petra Pavla Glavarja je v letu 2010 
obeležila desetletnico svojega delovanja. Ob 
tej priložnosti smo izdali zbornik z naslovom 
Ustanova Petra Pavla Glavarja v Občini Ko-
menda v letih od 1999-2009. Zbornik smo 
brezplačno poslali vsem gospodinjstvom v 
Občini Komenda, mogoče pa ga je tudi naroči-
ti po ceni 10 EUR za izvod na naslov: uppg@
komenda.si.

Na koncu pa še vabilo vsem, ki imate malo ali 
veliko: 

»Če premoreš veliko, dajaj od tega milošči-
no v obilju; če imaš malo, si ne pomišljaj tudi 
od malega izkazovati miloščino. Tako si boš 
nabiral lep zaklad za dneve stiske.« (Tob, 4,8-
9) 

Vabimo vas, da Ustanovo Petra Pavla Gla-
varja podpirate v še večji meri in ji namenite 
tudi del dohodnine, obrazec za namenitev je 
na naši spletni strani http://www.uppg.si/doku-
menti/zahteva-za-namenitev-dohodnine.pdf.

dr. Marta Ciraj, predsednica Uprave UPPG
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ŠAH

FIDE TURNIR 2012 je bil v Ljubljani od 4. 
aprila do 6. junija. Med 44 udeleženci je zma-
gal Blaž Debevec (ŠK Komenda). Osvojili 
smo še: 2. mesto Gosto Novakovič, 5. mesto 
Julian Novakovič, 6. mesto Laura Unuk, 13. 
mesto Novica Novakovič, 19. mesto Jan Unuk, 
30. mesto Staš Ahtik, 35. mesto Robert Unuk, 
39. mesto Jan Šubelj.

9. TURNIR MLADIH 2011/2012 je bil v 
Komendi 15. junija 2012. Zmagal je Julian 
Novakovič (ŠK Komenda – OŠ Nove Jarše). 
Osvojili smo še: 3. mesto Laura Unuk, 4. me-
sto Maj Markošek, 5. mesto Gregor Žunič, 6. 
mesto Jan Unuk, 8. mesto Staš Ahtik, 12. mesto 
Jan Šubelj, itd.

CIKLUS TURNIRJEV MLADIH - V 
šolskem letu je bilo 9 turnirjev na različnih 
osnovnih šolah ljubljanske regije. Nastopilo je 
173 mladih igralcev. V skupnem seštevku je 
zmagala Laura Unuk 1574 točk (ŠK Komen-
da – OŠ Nove Jarše), 2. mesto je osvojil Julian 
Novakovič 1539 točk (ŠK Komenda – OŠ 
Nove Jarše), 3. mesto Lara Janželj 1494 točk 
(ŠK Ig – OŠ Ig). Še nekaj uvrstitev naših 
članov: 10. mesto Maj Markošek, 11. mesto 
Jan Šubelj, 14. mesto Jan Unuk, itd. V posa-
mezni starostni skupini so bili najboljši - 
deklice do 15 let: Lara Janželj (ŠK Ig – OŠ 
Ig), dečki do 15 let: Sham Bratkovič (ŽŠK 

Šahovski utrinki
Maribor – OŠ 
Vodmat), deklice 
do 14 let: Anja 
Kandič (ŠK Ko-
menda – OŠ Nove 
Jarše), dečki do 
14 let: Milan 
Drobnič (ŠK Lo-
ška Dolina – OŠ 
heroja Janeza 
Hribarja), deklice 
do 13 let: Laura 
Unuk (ŠK Ko-
menda – OŠ Nove 
Jarše), dečki do 
13 let: Julian No-
vakovič (ŠK Ko-
menda – OŠ Nove 

Jarše), deklice do 12 let: Ivana Hreščak (ŠK 
Postojna - OŠ Miroslava Vilharja), dečki do 
12 let: Tomaž Dolinar (ŠS Tomo Zupan 
Kranj – OŠ Škofja Loka – mesto), deklice 
do 11 let: Anita Koprivc (ŠK Trebnje BMP – 
OŠ Mirna), dečki do 11 let: Maj Markošek 
(ŠK Komenda – OŠ Nove Jarše), deklice do 
10 let: Zala Urh (ŠK Stari Mayr Kranj – OŠ 

Orehek), dečki do 10 
let: Gregor Globevnik 
(ŠS Tomo Zupan 
Kranj – OŠ Stražišče), 
deklice do 9 let: Nuša 
Hercog (ŠD Šentjur – 
OŠ Hruševec), dečki 
do 9 let: Maks Suša 
(ŠK Postojna – OŠ 
Miroslava Vilharja), 
deklice do 8 let: Ana 
Pibernik (ŠK Ko-
menda – OŠ Komen-

da-Moste), dečki do 8 let: Jan Šubelj (ŠK 
Komenda – OŠ Komenda-Moste), dečki do 7 
let: Rok Drobnič (ŠK Loška Dolina – OŠ he-
roja Janeza Hribarja). Med 46 šolami je bila 
najboljša OŠ Nove Jarše 8385 točk, sledita 
ji OŠ Stražišče 6125 in OŠ Janka Modra 5780 
točk. Osnovna šola Komenda-Moste je zase-
dla 6. mesto s 3673 točkami. Med 20 klubi je 

bil najboljši ŠK 
Komenda 15474 
točk, sledita: ŠS 
Tomo Zupan Kranj 
9169 točk in ŠK 
Postojna 7582 
točk.

6. TURNIR 
NAJMLAJŠIH je 
bil v Ljubljani 19. 
junija 2012. Zmagal 
je Matija Straže 
(ŠD Domžale – OŠ 
Vodice). Naši člani 
so osvojili: 8. mesto 
Jan Marn, 11. mesto 
Jan Šubelj, 12. me-
sto Gal Založnik, 

15. mesto Peter Ojsteršek, 20. mesto Ana Piber-
nik, itd.

ŠAHOVSKI TURNIR OB ZAKLJUČKU 
ŠOLSKEGA LETA je bil v Komendi 22. juni-
ja 2012. Zmagala je Zala Urh. Naši igralci so 
osvojili: 6. mesto Jan Šubelj, 7. mesto Peter 
Ojsteršek, 9. mesto Ana Pibernik, itd.

15. ABSOLUTNO DRŽAVNO PRVEN-
STVO MLADINK IN MLADINCEV - Tek-
movanje je bilo v Kamniku od 23. do 27. junija 
2012. 

V konkurenci 30 mladink je zmagala Laura 
UNUK (ŠK Komenda), osvojili smo še: 3. 
mesto Caterina Leonardi, 10. mesto Teja Vidic, 
16. mesto Alja Bernik, 21. mesto Ana Piber-
nik.

V konkurenci 68 mladincev je zmagal Aljo-
ša Tomazini (ŠK Impol Slovenska Bistrica). 
Naši mladinci so osvojili: 10. mesto Sebasti-
jan Markoja, 21. mesto Tilen Lučovnik, 36. 
mesto Maj Markošek, 44. mesto Gregor Žunič, 
50. mesto Jan Šubelj, 55. mesto Staš Ahtik, 59. 
mesto Jan Unuk.

DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANICE 
je bilo v Ljubljani od 30. junija do 8. julija 
2012. V konkurenci 10 igralk je Laura Unuk 
osvojila 4. mesto, Caterina Leonardi pa 9. 
mesto.

Franc Poglajen

Ana Pibernik, najbolj-
ša do 8 let

Najboljši na 9. turnirju mladih 2011-2012 do 8 let 
iz ŠK Komenda 

Člani ŠK Komenda na Ciklusu turnirjev mladih 2011-2012 Zmagovalke pri mladinkah na Mladinskem do 20 let 2012

Zmagovalci na Ciklusu turnirjev mladih 2011-2012
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SKAVTI

Volčiči so se pomotoma naselili v Dorotejino 
hiško, ki jo je tornado prinesel iz daljne Kana-
lije in jo res posrečeno spustil na zlobno 
Vzhodno veščo in tako je bilo mesto Mezincev 
osvobojeno suženjstva, Doroteja pa si je lahko 
prisvojila veščine čarobne čeveljce.

Teden je minil v izgubljanju in iskanju poti v 
Smaragdno mesto, ki nas je enkrat nevarno 
uspavala zaradi makovega polja, drugič pa 
smo se prav nemarno prestrašili, ko smo se v 
trdi temi odpravili do mesta, da bi prosili Oza 
za en kup stvari. Lev si je želel poguma, Stra-

Spet je pričel čas za najzanimivejši in najza-
bavnejši del skavtskega leta, poletne tabore. 
Za Komendske klanovke in klanovce pa je 
imel letošnji poletni tabor posebne razse-
žnosti, saj smo se odločili, da ga preživimo v 
Črni Gori.

Kot vsako epsko potovanje, se je tudi to za-
čelo z dooolgo vožnjo. Celodnevni vlak nas je 
popeljal v Beograd, kjer smo si enostavno 
morali vzeti čas za zloglasne čevapčiče. Ko 
smo bili siti (seveda sladoleda nismo izpustili), 
smo skočili na celonočni vlak do Mojkovaca, 
naše prve postaje v Črni Gori. Na vlaku smo 
bili zaradi pretirane gužve prisiljeni spati kar 
na ozkem hodniku vagona, zato smo si na na-
šem cilju še malo odpočili kar na železniški 
postaji. Od tam pa nas je pot vodila peš do 
ravno prav oddaljenega pragozda Biogradske 
Gore. Tam smo zaplavali v jezeru, se sprehodi-
li po čudoviti naravi, si izbrali vsak svoje črno-
gorsko ime in si zadali cilj, da najdemo enega 
Črnogorca s takim imenom ter začeli spozna-
vati Leopolda Mandiča, katerega zgodba nas je 
spremljala čez tabor. 

Naslednji dan smo se odpravili nazaj v 
Mojkovac, skočili v čudovito reko Taro in odšli 
naprej z vlakom do Podgorice. V glavnem 
mestu smo se nastanili pri salezijancih, ki so 
nas zelo lepo sprejeli. Tam smo si ogledali 
mesto v prijetnih večernih urah, ko ulice dobe-
sedno oživijo. V Podgorici nas je čakal tudi 
potep v dveh skupinah, kjer smo še bolj spo-
znali znamenitosti mesta in imeli priložnost 
spoznati same prebivalce. Popoldan smo preiz-

Volčiči v Ozovi deželi
Tokrat smo se potikali po Vipavskem križu, kjer so marelice slastne, veter te prijetno počeše, najti 
Smaragdno mesto pa je vse prej kot lahko.

šilo možganov, Kositrnik Piksna srce, Doroteja 
pa si je na vso moč želela iti nazaj domov, v 
objem tete Eme in strica Henrika.

Seveda nesreča ne počiva in zlobni kalidahi 
(pol tiger, pol medved, s kremplji mačke) so 
nam ugrabili Dorotejo in Piksno, ampak Me-
zinci se niso dali in so pretaknili mnogo kotič-
kov ter ju tudi srečno našli. 

Sem in tja, da le ne bi preveč omamno zau-
darjali, smo se osvežili v reki Vipavi, si naredi-
li pomolček, pluli na 'Titaniku', se obmetavali 
z vodnimi balončki in mazali Piksno z oljem, 
da ne bi povsem zarjavel.

Zlobni Zahodni vešči iz mesta Pedenjcev pa 
naše početje ni bilo po volji, zato je ugrabila 
Leva in napadla Smaragdno mesto s čarovni-
kom Ozem na čelu, poleg tega pa je zmešala 
slamo v glavi Strašila, kar je imelo precej čuda-
ške posledice. Ampak Mezince je odlikoval iz-
reden pogum in kmalu so ugotovili, da je pov-
sem preprosto – Zahodno veščo je potrebno 
zaliti z vodo in potem se vreščeče stopi. Končno 
je bila Ozova dežela očiščena vseh zlobnežev, 
vendar pa se je žal izkazalo, da je čarovnik Oz 
prevarant, ki je pobegnil z balonom iz Smarag-

dnega mesta. K sreči je prej priskrbel možgane, 
srce in pogum, Doroteja pa je bila resnično ža-
lostna, saj je še vedno pogrešala teto Emo. In 
ko nismo več vedeli, kakšen načrt za njeno vr-
nitev domov naj si še izmislimo, se je je skriv-
nostna Gvendolina brez spomina, ki se je ves ta 
čas družila z nami, dramatično razkrila. V svo-
jih vrstah smo imeli čarovnico Vengdolino, 
dobro Južno veščo, ki vlada mestu Prstancev.

Vengdolina je poskrbela, da je Lev zavladal 
Mezincem, Kositrnik Piksna Pedenjcem, Strašilo 
Smaragdnemu mestu in da je Doroteja izvedela, 
da jo čarobni čeveljci lahko odnesejo domov.

In tako se je resnično godilo. Mi je kar žal, 
da smo Akela, Bagira, mama Rakša, Čil in kača 
Kaja vse skupaj prespali.

Medtem pa pogumni Lev z bičem preganja 
vse nepridiprave, Kositrnik Piksna igra serena-
de najlepši deklici, Strašilo se druži s Ferdom 
in ne pada več toliko po tleh, Vengdolina mo-
dro vlada, Doroteja pa se sladka s piškoti v 
objemu tete Eme, misli pa ji tavajo nazaj k 
volčičem.

Dober lov!
Kača Kaja

Čufti v Črni Gori
kusili tatuje iz kane, odšli k sveti maši (ki je 
bila na naše presenečenje v Albanščini), nato 
pa spet na sprehod po ulicah mesta. Sledila je 
Budva, najbolj turistično mesto Črne Gore. 
Ogledali smo si stari del mesta, se igrali skri-
valnice v ozkih kamnitih ulicah, zaplavali na 
mestni plaži in odšli naprej v Kotor. V Kotorju 
je bil prvi postanek morje, nato pa smo si zada-
li izziv, da prespimo noč na trdnjavi, vpeti v 
hrib nad mestom, do katere je čez približno 
200 metrov višine vodilo 1336 stopnic. Ker 
smo bili tako zelo prepričani, da zgodaj zjutraj 
še ne bo nikogar, ki bi nas zbudil in spodil nazaj 
v mesto, kaj šele kakšen Azijec s fotoaparatom, 
sta nas zbudili dve Tajvanki. S fotoaparati, se-
veda. Odpravili smo se nazaj v mesto, pozajtr-
kovali, nato pa kar na ulici začeli peti pesmi od 
A do Ž, kar je kasneje pripeljalo do tega, da 
smo postali ulični umetniki, ki so za čudovito 
petje odnesli plačilo. Iz Kotorja smo se odpra-
vili v Perast in se parkirali kar na plažo. Plava-
li smo do dveh bližnjih otočkov, kjer so nas z 
obeh zelo ''prijazno'' 
spodili, ker smo bili 
Rusi (?), oziroma 
neprimerno obleče-
ni (priplavali smo... 
očitno je, da ne bo-
mo v večernih 
oblekah). Tako smo 
se vrnili nazaj na 
obalo. Prespali smo 
kar na plaži, nasle-
dnji dan pa v Suto-

more na peščeno plažo. Po skoraj celodnevnem 
kopanju in skakanju v vodo, smo šli v majhno 
mesto Virpazar, kjer smo našli trdnjavo, napol 
v ruševinah in prespali na vrhu, pod čudovitim 
zvezdnim nebom. Naslednji dan smo se z lad-
jico zapeljali po Skadarskem jezeru in si privo-
ščili kosilo kar v restavraciji, da smo poskusili 
tradicionalne jedi mesta. Proti koncu dneva 
smo na odmaknjeni potki opravili še odhode, 
se poslovili, nato pa se odpravili nazaj proti 
Beogradu. Tam smo si še enkrat privoščili če-
vapčiče in že smo bili na poti v našo domovi-
no.

Mislim, da nič ne pretiravam, če rečem, da 
je naš klan letos doživel enega nepozabnih in 
najboljših taborov, kjer smo kljub neznanski 
vročini (nad 40°) užival' do konca!, spoznali 
zanimivo državo in še bolj zanimive prebival-
ce. In kdo ve, mogoče se še kdaj ob spremljavi 
naše male kitare vrnemo nazaj ☺

Rok Valenčič, Vedri volk
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S ŠOLSKIH KLOPI
ŠOLA

PRI ČEBELARJU

V petek, 15. 6. 2012, smo  3. b in 3. a razred 
obiskali čebelarja. Čebelar nas je lepo sprejel. 
Čebelarju je ime Milan, piše pa se Starovasnik. 
Je predsednik društva čebelarjev Komenda. Za 
začetek nam je pokazal opazovalni stroj. Potem 
pa smo šli v čebelnjak in videli pravega. Lahko 
smo prijeli trota. Na računalniku smo si ogleda-
li točenje medu. Na koncu smo lahko jedli med 
in kruh. V šoli smo se še pogovarjali o čebelnja-
ku. Vsi smo izvedeli kaj novega. Lepo je bilo.

Danaja Voldrih Simčič, 3. b

SPREHOD PO 
LJUBLJANI

10. 5. 2012 smo se s šolo odpravili na ogled 
Ljubljane. 

Z avtobusa smo izstopili pri parlamentu, 
sledila je pot po starem delu Ljubljane. Najprej 
smo si ogledali park Zvezda, ki je v obliki 
zvezde. Potem smo prispeli do Prešernovega 
trga, kjer je Prešernov kip, frančiškanska cer-
kev in Filipov dvorec.
Čez čas smo prispeli do Mestnega trga. Tudi 

tam so znamenitosti – Robbov vodnjak, cerkev 
stolnica in Mestna hiša. Z vzpenjačo smo se 
povzpeli na Ljubljanski grad. Po ogledu smo 
se učenci vseh treh oddelkov sprehodili še po 
Šuštarskem mostu in čez Novi trg do Kongre-
snega trga. Sledila je še hoja do Trga republike, 
kjer nas je čakal avtobus.

Ta ekskurzija mi je bila zelo všeč, saj sem 
veliko izvedel o zgodovini Ljubljane in o njeni 
današnji podobi. In ravno s tem namenom, da 
bi se veliko naučili o Ljubljani, smo se na izlet 
tudi odpravili.  

Matej Kovač, 5. a

Mimo travnikov, kmetij in gozdov smo se z 
učiteljico in sošolci z avtobusom popeljali v 
Ljubljano. Ko smo se ustavili, smo se peš po-
dali mimo zanimivih kipov, stavb ter drugih 
kulturnih znamenitosti. Končno smo prišli do 
vzpenjače, ki nas je pripeljala na Ljubljanski 
grad. Potem smo odšli malicat. Neki poznava-
lec gradu nam je povedal, da je grad večkrat 
menjal lastnike. Grad, ki stoji še danes, so 
zgradili avstrijski cesarji, a je danes malce 
prenovljen. Videli smo tudi ječe in poročno 
dvorano. Pokazali so nam, kje je bila nekoč 
smodnišnica. Ogledali smo si fi lm o zgodovini 
gradu in kapelice. Nato smo si privoščili še 
kepico sladoleda.

Sprehod je bil poučen in zabaven. Želim si 
še več takšnih dni.

Sebastjan Homar, 5. a 

PRLEKIJA

V torek, 12. 6. 2012, smo se učenci 5. razredov 
odpravili v Prlekijo. 

Tam smo si najprej ogledali muzej, v kate-
rem so shranjeni stari predmeti. Neki gospod 
nam je pokazal mlin na veter in  nam povedal 
vse o njem. Pokazal nam je tudi, kako se lahko 
streha mlina skupaj z vetrnico obrne. 

To pa še ni bilo vse. Po ogledu muzeja in 
mlina na veter smo se z avtobusom odpeljali 
do mlina na Muri. Tam nam je mlinar povedal 
veliko stvari, med drugim tudi, da je bilo pred 
leti veliko več mlinov, sedaj pa je samo še 
eden. Ko smo si ga ogledali, smo si lahko ku-
pili moko. 

Ura se je že bližala 13., mi pa smo bili po-
šteno lačni. Odpeljali smo se v restavracijo in 
tam pojedli kosilo. Zraven kosila ni smel 
manjkati sladoled. Kupili smo si ga v neki 
slaščičarni. 

Sprehodili smo se tudi po parku in trgu. 
Komaj smo čakali, da se znova usedemo v av-
tobus, a našemu tehniškemu dnevu še zdaleč ni 
bilo videti konca. Med drugim smo si ogledali 
tudi prazgodovinsko naselje, pa hidroelektrar-
no, k ogledu panonskega sveta pa seveda spada 
tudi ogled prave panonske hiše. 

S tem pa je šel naš dan počasi h koncu. V 
Komendo smo se vrnili malo pred 19.00. Dan 
mi je bil zelo všeč, ker sem izvedela veliko 
novega. 

Zala Erent, 5. a
 

OBISK IGRALSKE 
SKUPINE VITEZOV 
GAŠPERJA 
LAMBERGARJA

V petek, 18. maja, so se z Blejskega gradu s 
svojimi jeklenimi konjički do naše šole pripe-
ljali čisto posebni gostje, srednjeveški vitezi s 
svojimi dvornimi damami. Njihova predstava 
je bila nagrada nam, zvestim bralcem, ki smo 
tudi letos s knjigo v roki stopali skozi šolsko 
leto in osvojili bralno značko.

Oblečeni v srednjeveške kostume so nam 
prikazali srednjeveško življenje.  Najprej so 
nas lepo pozdravili v svojem narečju, nato pa z 
damami odplesali prvi grajski ples. Prikazali 
so nam srednjeveške boje s pravimi meči in 
nas povabili, da se tudi sami preizkusimo v 
mečevanju. Presenetilo me je, kako zelo težek 
je bil tak meč. Kar predstavljam si, kako močni 
in pogumni so morali biti vitezi, če so hoteli v 
svojih bojih zmagovati. Predstavili so nam tudi 
streljanje z loki v tarčo – najprej od blizu, nato 
pa so se od tarče bolj in bolj oddaljevali. Vedno, 
ko so zadeli tarčo, smo jim močno in navduše-
no zaploskali. Tudi učenci smo lahko preizku-
sili svoje spretnosti v lokostrelstvu. Svoj pro-
gram so še popestrili z bojevanjem z ognjenimi 
meči in opisom viteškega oklepa. Tudi s tem so 
zelo navdušili občinstvo. Na koncu so še enkrat 
zaplesali. Vsakemu izmed gostov se je pridru-
žil eden izmed naših učencev in z njim v paru 
večkrat zaplesal zadnjega izmed grajskih ple-
sov.

Res sem zelo vesela, da sem tudi letos sode-
lovala pri bralni znački, saj sem ob branju 
knjig uživala, pa še s sošolci sem lahko opazo-
vala in se vživela v srednjeveško življenje.

Sara Verhovnik, 6. a
 

OH, TO DOMAČE 
BRANJE  
- ALI  IZPOVED (PRE)OBREMENJENE-
GA MLADOSTNIKA

Kaj je prva misel vsakega učenca ob omembi 
besed domače branje? »Pa ne spet brezvezna 
šolska knjiga! Se bodo tega kdaj naveličali?!« 
In odgovor je vedno isti: »Ne, ne bodo se. 
Mučili nas bodo s prebiranjem strani dodelje-
nih knjig in nas zlepa ali zgrda prisilili, da 
preberemo vsako besedico in nato še odgovo-
rimo na zastavljena vprašanja!«

A se zavedamo, da se lahko pritožujemo, 
kolikor hočemo, se prepiramo in se smilimo 
samim sebi, a ne bo nič drugače. Pa ne obupa-
mo. Želimo si, da bi se izognili še eni (za nas 
popolnoma nepotrebni) dodatni obveznosti. 

Tako je tudi z menoj. Morda se sliši čudno, a 
sem precej zaposlen otrok. Poleg mažoretk, 
verouka, twirlinga in še kakšne dejavnosti tež-
ko najdem čas že za učenje in domače naloge, 
kaj šele za branje knjig. Saj vem, saj vem, šola 
je na prvem mestu. Ampak kaj, ko v moji glavi 
pač ni prostora za vse, in takšne, zame nepo-
membne stvari, hitro izrine kakšna najstniška 
težava. Kako naj na primer ob neprestanem 
razmišljanju o svoji nesrečni ljubezni, o tem, 
kaj bom naslednji dan oblekla, kateri uhani se 
bodo ujemali z majico in kako bom starše pre-
pričala, da mi bodo med vikendom pustili čim 
dalj časa biti zunaj, kako naj torej ob vsem tem 
mislim še na branje?

Pa poglejmo še z druge strani. Ali učitelji 
sploh vedo, kako dolgočasna in nerazumljiva 
se nam zdijo izbrana čtiva? Dvomim. Menim, 
da bi si moral vsak sam izbrati knjigo, ki bi se 
ji želel malo bolj posvetiti. Potem bi se te ob-
veznosti zagotovo lotili bolj z veseljem. 
Manjkrat bi se zgodilo, da bi s strahom prišli v 
šolo in s tesnobo poslušali, kako se vsi ostali 
sproščeno in radoživo pogovarjajo o prebra-
nem. Zagotovo bi nam bilo lažje, če se nam ne 
bi bilo treba potiti v klopi med čakanjem na 
učiteljičino pridigo, ker spet nisi izpolnil svojih 
dolžnosti. V resnici je že ta strah za nas zelo 
velika kazen.

Saj smo si res nekako sami krivi, a morda bi 
nas učitelji vseeno morali razumeti? Pač smo v 
tistih letih, ko nas razganjajo hormoni, ko nam 
je vseeno za mnenja drugih in nas vsaka ma-
lenkost spravi ob živce. Lahko bi se spomnili 
na leta, ko so sami bili ravno taki. Morda bi 
bili, če bi si ta čas znali priklicati v spomin, 
bolj milostni do nas.

Vsa dejstva, ki sem jih navedla, najbrž niso 
zadostno opravičilo za izogibanje branju in ta-
ko upam, da bo moj spis dovolj, za opravičilo.

Anonimna
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Odšli so…
Bojanka Delijaj, rojena 8. 3. 1955, Suhadole 12 a, stara 57 let
Angela Slapar, rojena 28. 8. 1927, Breg pri Komendi 8, stara 84 let 

KRONIKA

Res je vročina; še posebno, če pojavijo »pasji dnevi« prezgodaj, so 
lahko velikokrat vzrok za nerazsodna dejanja in posledice čutijo še po-
sebno vozniki v razbeljeni pločevini. Zato bom to poročilo pričel s 
prometnimi nesrečami, ki so se ta mesec nenavadno namnožile. Je to 
zaradi vročine ali pričakovanj (pre)hitrih voznikov, ki so se razveselili 
znižanja kazni za prometne nesreče? 

Začelo se je 20. junija, ko je ob 16.25 na cesti Moste-Vodice v Žejah 
voznik vozil s prekratko varnostno razdaljo in od zadaj »poljubil« vozi-
lo pred seboj. Po trku se mu najbrž ni več tako mudilo. 

Samo dva dni pozneje, 22. junija, ob 16. uri je bilo nepravilno prehitevanje 
krivo za prometno nesrečo na cesti Mengeš-Moste v Mostah. Zaradi izsilje-
vanja prednosti (povzročitelj je tudi prezrl prometni znak STOP) je neprevi-
dnež povzročil prometno nesrečo v križišču ceste, ki pripelje iz Komende na 
glavno cesto. Vozilo, ki je pripeljalo po prednostni cesti, je bilo na prednjem 
delu skoraj neprepoznavno, k sreči ni bilo telesnih poškodb. 

Bil je četrtek, 28. junija, ko je prometno nezgodo povzročil voznik na 
Križu zaradi nepravilnega premika. 

Enak vzrok je bil tudi pri prometni nesreči 29. junija, na glavni cesti 
Mengeš-Moste v Mostah. 

Premislimo; 5 nesreč v 9 dnevih! Malo preveč tudi za običajno 
statistiko, da o škodi ne govorimo.

Vlomov in tatvin je bilo ta mesec komaj za vzorec, da slučajno ne 
bi nanje pozabili.

28. junija je bilo vlomljeno v stanovanjski objekt v Mostah, 22. junija 
pa so bile z osebnega avtomobila ukradene registrske tablice v Nasov-
čah.

Bolj ko je vroče zunaj, prej »zavre kri« tudi v glavah in medsebojnih 
odnosih. Zato so morali policisti posredovati ta mesec dvakrat; 17. juni-
ja so posredovali zaradi družinskega nasilja v Mostah, spor med znan-
cema na Gmajnici, 30. junija pa je tudi zahteval posredovanje za umir-
janje vročekrvnežev.

Da je petek slab začetek, bo spoznal lastnik gostinskega lokala, ki je 
8. junija ob 23.45 preglasno »navil« glasbo v lokalu, kar je zmotilo tiste, 
ki ob tem času že radi spijo. Kaj pa obratovalni čas?

Kako ste si uredili varovanje doma in premoženja za čas dopustov? 
Tone Ogorevc

Ni te med nami, 
a vendar vedno si z nami.

V SPOMIN

Osem let je minilo 27. junija, ko se je v 
59. letu po hudi bolezni poslovila naša 
draga žena in mama

MAJDA LAH 
s Klanca

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate in ji prinašate cvetje in 
sveče na njen prerani grob.

Še enkrat iskrena hvala.
Klanec, julij 2012  Vsi njeni

Malo prezgodnja vročina

Srce tvoje je zastalo, 
zvon v slovo ti je zapel,
misel nate bo ostala,
spomin za vedno bo živel.

ZAHVALA

V 85. letu starosti nas je za vedno za-
pustila naša draga mama, stara mama, 
prababica, sestra, tašča in teta

ANGELA 

SLAPAR, roj. VERBIČ
PRGAVOVA MAMA Z BREGA PRI KOMENDI

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, krajanom, 
prijateljem, znancem ter vsem ostalim za izraženo sožalje, molitve, 
darovane sveče in cvetje ter spremstvo na njeni zadnji poti.

Hvala osebju ZD Komenda in patronažni službi ZD Kamnik za 
vso pomoč v njenih zadnjih tednih.

Posebej se zahvaljujemo še novomašniku Matevžu Mehletu, dr. 
Rudiju Koncilji, nosačem, pevcem, trobentaču in pogrebni službi 
Jerič za lepo opravljen obred.

Vsem Bog povrni!
Breg, julij 2012 Vsi njeni

Ne stojte ob mojem grobu in ne jokajte – 
nisem tukaj, ne spim, sem tisoč vetrov, ki bučijo,
sem diamantni lesk snega, sem sončni žarek na
zrelem klasju, sem jesenski dež. Ko se zbudite v
jutranji tihoti, sem vesel ščebet ptic, ki krožijo
po nebu, sem zvezde, ki svetijo v noč

ZAHVALA

V 57. letu nas je zapustila naša 
draga žena, mami, hčerka, se-
stra in teta

BOJANA DELIJAJ
rojena Selan iz Suhadol

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in rože. Posebna za-
hvala velja župniku Zdravku Žagarju in pevcem za zapete pesmi. 
Iskrena hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na 
njeni zadnji poti.
Suhadole, junij 2012  Vsi njeni
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Teniški klub Komenda je od 25. do 29. junija letos pripravil že 7. zapo-
red teniški tečaj za otroke. Udeležilo se ga je 27 otrok, ki so se pridno 
učili osnov tenisa in se družili ob raznih igrah. Na kocu tečaja so otroci 
pripravili krajši program, obiskali pa so jih in se jim predstavili tudi 
policisti s policijskim psom. 

V klubu upamo, da se otroci še vrnejo in nadaljujejo z igranjem tenisa, 
pri čemer jim bomo z veseljem pomagali in jih usmerjali. Zahvala velja 
tudi našim sponzorjem, ki so pomagali pri izvedbi tečaja. Podjetje 
Schachermayer jim je kot vsako leto podarilo majice in jih počastilo s 
pizo, picerija Hram Gorjan jih je posladkala s sladoledom, podjetje Lidl 
d.o.o. je prispevalo pijače. Prav tako lepa hvala učiteljem Maticu Klanč-
niku, Nejcu Gantarju in vodji tečaja Francu Omerzu ter Zvonetu Vindišu, 
ki je pomagal pri organizaciji, in drugim Fotografi je tečaja so objavljene 
na spletni strani www.sdpolicist.si. 

V mesecu juniju sta bila tudi dva turnirja moških dvojic in žensk po-
samezno ter še zaostal turnir ob občinskem prazniku Občine Komenda. 

Teniški tečaj in turnirji

Prvi turnir je sponzoriralo podjetje PANGERŠIČ – CAR d.o.o. in avto 
elektrika Pangeršič Borut. Zaradi vremenskih težav je bil turnir v 2 de-
lih. Prvi del  je bil 9. junija, drugi del s polfi nalom in fi nalom pa 15. ju-
nija. Zmagovalca sta postala par Jožko Ogrinec  – Drago Kolar, druga 
sta bila Tomaž Hrovat – Samo Kališnik, tretje mesto sta osvojila Jaka 

Kern in Janez Komel. Zmagovalca v tolažilni skupini sta postala Franc 
Omerzu in Janko Ferjuc. 

Na turnirju žensk posamezno je prvo mesto osvojila Petra Sršen, 
drugo Eva Cerar in tretje Bernarda Zalaznik. Najboljšim trem so bile 
podeljene medalje Občine Komenda. V ponedeljek, 25. junija, je bil po 
otroškem teniškem tečaju  turnir moških dvojic pod pokroviteljstvom 
podjetja Miler Kmetijska  mehanizacija za zahtevne!, ki ga zastopa 
Marko Korbar iz Most pri Komendi. Turnirja se je udeležilo 28 tekmo-
valcev, ki so se borili tudi z močnim soncem in z dežjem.  Kljub težavam 
pa so turnir uspešno sklenili. 

Turnirsko zmago sta zabeležila Tomaž Hrovat in ZvoneVindiš, drugo 
mesto sta osvojila Drago in Aljoša Kolar, tretje Igor Klun in Avguštin 
Kladnik, za njimi pa par  Podbelšek – Vedernik. Oba sponzorja PAN-
GERŠIČ – CAR d.o.o., avto elektrika Pangeršič Borut in podjetje Miler 
Kmetijska mehanizacija za zahtevne!, sta poskrbela, da tekmovalci na 
turnirjih niso bili lačni in žejni, za najboljše pa so sponzorji zagotovili 
pokale. 

Teniški klub se zahvaljuje Mizarstvu Lužar za pomoč pri prenovi 
klubskega prostora in garderob. Če se želi kdo poleti in jeseni učiti teni-
sa, ste vljudno vabljeni v klub. Dogovorili se boste z našim učiteljem 
Francem Omerzu. Vse druge informacije so na igriščih teniškega kluba 
Komenda na Podborštu ali na e-naslovu tenisklub.komenda@gmail.
com. Teniški pozdrav!

Primož Podbelšek, predsednik TK Komenda
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Kamnik
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POMOČ: KOTAR– preužitkar. STAGIRA– Aristotelov rojstni kraj na Halkidiki. ZOE– Bizantinska kraljica. 
ARGO– govorica potepuhov, žargon. 

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
 MIBOS d.o.o.

e-mail: mibos@volja.net
tel: 01/83 14 515, GSM: 031 305 451

TRGOVINA MARIJA
Moste 
Trgovina  z živilskim in mešanim blagom. Odprto vsak dan: od 7. do 19. 
ure, sobota: od 7. do 14. ure, nedelja: Zaprto

Nagrade:
1. nagrada: BON za 50 €
2. nagrada: BON za 30 €
3. nagrada: BON za 20 €
4. nagrada: BON za 15 €
5. nagrada : BON za 15 €

Rešeno križanko (lahko na-
pišete tudi samo REŠITEV 
GESLA) pošljite na naslov: 
Uredništvo Aplence, Zajčeva 
23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 10. septembra 
2012. Na kuverto napišite: 
ime, priimek, naslov in Na-
gradna križanka. 

NAGRAJENCI križanke ARBORETUM Volčji Potok 3, 1235 Rado-
mlje, Aplenca 6/2012

1. nagrada: Sto (100) čebulic tulipanov, MARIJA HACIN, MLAKA 
38 BI, 1218 KOMENDA 
2. nagrada: Rastlina rdečega javorja, NIKA, KAJA OSOLIN, MLA-
KA 42, 1218 KOMENDA  
3. nagrada: Družinska vstopnica, CVETKA FERJUC, GMAJNICA 
124, 1218 KOMENDA  

Čestitamo! 1. in 2. nagrado srečna izžrebanca dobita po 1. septembru 
2012 v Vrtnem centru Arboretuma Volčji Potok, Volčji Potok 3, 1235 
Radomlje na podlagi prejetega (po pošti) potrdila in osebnega doku-
menta, 3. nagrado pa bo srečnež dobil iz Arboretuma po pošti.




