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V sodelovanju z gostujočimi skupinami v skoraj polni dvorani so pri-
pravili lep praznični večer. Prišli so in nastopili folkloristi iz Cerkelj, 
domača otroška plesna skupina Avrikelj, prišle so in zapele ljudske 
pevke iz Šmartnega ob Dreti in zaplesali so pari Folklorne skupine Tine 
Rožanc iz Ljubljane. 

Med gosti v prvi vrsti so 
bili z ženami župan Tomaž 
Drolec, predsednik domačega 
društva upokojencev Janez 
Čebulj, predsednik gorenj-
skega združenja društev upo-
kojencev Janez Sušnik in 
med drugimi častnimi gosti 
je tudi prvi predsednik in 

ustanovitelj Folklorne skupi-
ne Valter Horvat; ustanovil jo 
je na pobudo takratnega 
predsednika društva upoko-
jencev Komenda Janeza Ki-
movca. 

Bili so plesi, skeči, pesmi... 
Čestitali so in zaželeli uspe-
šno delo naprej, izrekli zahvale za deset let predstavljanja Komende 
doma in v tujini župan, predsednik Društva upokojencev, predsednik 
gorenjskih upokojencev in predstavnica Javnega sklada za kulturo Slo-
venije enote v Kamniku Marinka Mošnik. 

med udeležence vedro razpoloženje.
Predsednica društva Bernarda Hozjan je poudarila pomembnost takih 

srečanj za družabnost in izmenjavo izkušenj, ki jih Čebelice rade delijo 
z vsemi, ki jih zanima ustvarjanje. Prva mentorica in ustanoviteljica 
društva Stana Pibernik, ki je postala častna članica društva, je doživela 
še posebno lepo srečanje. Poiskali in obiskali sta jo njeni bivši učenki iz 
časov, ko je svoje znanje razdajala še v Domu invalidne mladine v Ka-
mniku. Udeleženci pa so si lahko ogledali tudi stalno zbirko čipk v bo-
gati zbirk Lončarjevega muzeja.

Tone Ogorevc 

Za 5 in 10-letno delo je podelila članom FS DU Komenda Maroltova 
priznanja. Predsednik FS Janez Slapnik je podelil spominke na desetletni 
jubilej, sponzorjem in še posebej Slavici in Emiljanu, obrtnikoma iz Prle-

kije, pa se je za desetle-
tno sponzorstvo zahva-
lil Franc Podjed.

Bil je lep večer, kot 
pravimo »za dušo«, in 
s čestitkami ter lepimi 
željam hkrati z obve-
zo, da drage plesalke 
in plesalci FS DU Ko-
menda nadaljujete na-
prej. Srečno! 

A. Žalar 

Prijetno poznojesensko sonce je v sobo-
to, 20. oktobra, privabilo na prijetno 
srečanje članice Klekljarskega društva 
Čebelica iz Most, da so se zbrale in 
medse povabile ljubitelje te lepe ume-
tnosti. V prostorih muzeja pri Lončarju 
na Podborštu so pripravile nadvse pri-
srčno popoldne kulture, čipk in druže-
nja. To je bilo že drugo tako srečanje in 
Lončarjev Janez, ljubezniv kot je, jim je 
zagotovil, da so njegovi prostori vedno 
odprti za njihovo dejavnost, razstave in 
srečanje, pa tudi za srečanje s klekljari-
cami drugih društev. Posebno še, ker so 
članice društva prispevale precej svojih 
drobnih umetnin za stalno razstavo v 

njegovem muzeju.
Skoraj 50 ljudi se je zbralo in najprej prisluhnilo kratkemu kulturne-

mu sporedu, kjer so nastopale mlade učenke glasbene šole iz Most, po-
seben pečat pa so programu dali ljudski pevci iz Suhadol, ki so prinesli 

Veselo klekljarsko popoldne

Plesni jubilej dediščine 

Vsako leto skoraj 40 nastopov
Plesalci Folklorne skupine društva upokojencev Komenda so v soboto, 20. oktobra, v dvorani Kul-
turnega doma v Komendi proslavili in slovesno obeležili deset let nastopov doma in v tujini.
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S temi besedami je Mojca Tercelj Otorepec iz Zavoda za kulturno 
dediščino Kranj v petek, 19. oktobra, na slovesnem odprtju z boga-
tim programom nagovorila številne udeležence na odprtju Koželje-
vi domačiji na Gori. Še pred programom pa je domačijo in obnove 
blagoslovil župnik Zdravko Žagar. 

Sicer pa se je dogajanje z domačijo za petkovo slovesnost začelo pred 
pol leta, pred cvetno nedeljo. Takrat so se namreč predsednik TD Ko-
menda Vid Koritnik in sedanja lastnica domačije Tončka Absec na Za-
vodu za kulturno dediščino v Kranju z Mojco Tercelj Otorepec sporazu-
meli, da domačijo obnovijo, Turistično društvo Komenda pa bo v 
desetletnem najemu v domačiji z drugimi društvi in posamezniki s pro-
grami obujalo nekdanje običaje in dogajanja.

 »Pred šestimi leti je izšel zbornik Po poteh 
kulturne dediščine občine Komenda in v njem 
so bili omenjani kozolci, križi, razpela, med hi-
šami pa tudi še lepo ohranjena Koželjeva doma-
čija na Gori. Zato sem bila zares vesela pobude 
Turističnega društva in lastnice domačije za ob-
novo in za vsebine, ki naj bi se odvijale v njej,« 
je povedala Mojca Tercelj Otorepec. 

»Vse je potem pol leta potekalo usklajeno z 
Zavodom. Vsak poseg smo usklajevali. Pripra-

vili smo Usmeritve za obnovo, občina je namenila nekaj sredstev iz 
programa kulturne dediščine in pripravili smo vse potrebno za ohranitev 
sestavin. Tudi pri urejanju notranjosti smo bili usklajeni. K ohranjanju 
smo na primer zagotovili pleskanje s povalcnanimi stenami. Uredili 
smo javne sanitarije in ohranili tudi stranišče »na štrbunk«. 

Hitra in velika obnova pa je bila izvedljiva z dobro organizacijo in 
prostovoljnim delom članov društva, donatorjev, izvajalcev in kot sta 
poudarili ob zahvali Mojca Tercelj Otorepec iz Zavoda ter lastnica do-

mačije Tončka Absec, z izrednim zavzemanjem in 
organizacijo predsednika TD Komenda.

»V obnovo smo stopili s pozitivno energijo, voljo 
in s kančkom gorenjske terme. V šestih mesecih 
zasedenosti, utrujenosti, usklajevanj z donatorji in 
izvajalci smo uspeli. Prihodnje leto nas čaka še 
ureditev podstrešja v manjši muzej. Na domačiji 
bomo z drugimi društvi obujali stare običaje: lička-
nje (bilo je rdeča nit tudi ob slovesnem odprtju v 
petek), koline in podobno, v zimskih večerih druže-

nja ob kmečki peči, razstave, petje, igre, jaslice, izdelovanje pisanic, 
kuharske tečaje in podobno. Veseli bomo tudi nasvetov.

Za to kar smo naredili v pol leta pa gre zahvala Tončki Absec, Mojci 
Tercelj Otorepec, občini Komenda, vsem sponzorjem in donatorjem za 
opravljena dela, material in sredstva ter članom in članicam turističnega 
društva,« je poudaril Vid Koritnik.

Programu z godbo iz Vodic, komendskimi mažo-
retkami, folklorno skupino DU, mladimi Avrikeljčki, 
ljudskimi pevkami iz Domžal, pevkami in pevci 
MePZ Komenda, pa je ob citrah dodala nazadnje 
pred veselimi godci Suha špaga, piko slovesnosti 
tudi lastnica Tončka Absec: 

»Kmetija mi je privzgojila zdravo kmečko misel-
nost in ponos na moje prednike. Imam srečo, da je 
bilo TD Komenda pripravljeno prebuditi življenje v 

domačiji iz leta 1818. Ta domačija bo sedaj obujala nekdanja dogajanja. 
Na nek simboličen način bo živela naprej in vnašala v okolje več kultu-
re in zdravih kmečkih vrednot. Zato v prihodnje povabljeni semkaj na 
takšne dogodke.«

A. Žalar 

Koželjeva domačija na Gori

»Želim, da zaživi v vsem svojem sijaju.«

Mojca Tercelj 
Otorepec

Vid Koritnik

Tončka Absec
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ŽUPANOVA BESEDA

Jesenski kmetijski sejem je običajno tiho spo-
ročilo, da je do konca poslovnega leta še slabe 
tri mesece in da je z izvedbo za tekoče leto 
načrtovanih projektov potrebno pohiteti. Kme-
tovalci poznajo za to zelo priročen pregovor; 
namreč: kdor novembra repo obrezuje, prste 
oblizuje. V občini trenutno potekata dva večja 
projekta. Prvega, varstvo najmlajših v novem 
šestoddelčnem vrtcu, ki žal ne bo dolgoročna 
in povrhu še zelo draga rešitev, lahko vsak dan 
spremljamo. 

Ali bo Miklavžu uspelo uresničiti napoved 
in bo letos miklavževanje z najmlajšimi v 
novem vrtcu?

»V prejšnji Aplenci smo pisali, da bo nov 
šestoddelčni vrtec otrokom najbrž prinesel sv. 
Miklavž. Tokrat že vemo, da bo res tako: otroci 
se bodo vanj lahko vselili s prvim decembrom 
in miklavževali v novem vrtcu. Te dni se na 
objektu zaključujejo inštalacijska in obrtniška 
dela, pospešeno se ureja zunanjost, vrtec že 
dobiva prvo opremo. Tehnični pregled bo 
opravljen v prvi polovici novembra, pred vse-
litvijo pa bomo pridobili tudi uporabno dovo-
ljenje. V naslednji Aplenci vas bom lahko po-
vabil na uradno otvoritev, na kateri si boste 
nove prostore lahko tudi ogledali. S tem bomo 
prav gotovo na daljši rok rešili problematiko 
otroškega varstva, ki ji je po odpadli gradnji 
medgeneracijskega centra slabo kazalo. Čeprav 
je začasni vrtec dolgoročno slabša rešitev, sem 
prepričan, da kar nekaj let ne bo več odklonje-
nih otrok in da bodo vsi, ki bodo to želeli, v 
novih prostorih dobili svoje mesto. Z novim 
vrtcem pa bodo sproščene tudi učilnice, ki so 
bile nekaj časa namesto šolarjem namenjene 
predšolskim otrokom.« 

Kaj pa drugi letošnji projekt, ki ga spre-
mljamo tudi v Aplenci? Kako je s kanaliza-
cijo in predvsem z gradnjo napovedanega 
»S« kanala? Bo ta gradnja zelo motila pro-
met in koliko časa bo trajala? 

»Po tem, ko smo pridobili pravnomočno 
gradbeno dovoljenje in ko smo na razpisno 
dokumentacijo dobili soglasji Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje ter Ministrstva za gospo-
darstvo, je bil opravljen razpisni postopek za 
izvajalca »S« kanala. Izvajalec je sicer že iz-
bran, vendar postopek izbire še ni pravnomoč-
no končan. Takoj, ko bodo mimo roki morebi-
tnih pritožb (upajmo, da pritožb ne bo), se bo 
pričelo z gradnjo tega kanala. Gradnja bo traja-
la okrog dva meseca in bo na trenutke tudi 
moteča, ker seveda bo deloma tudi ovirala 
promet. Zato že vnaprej prosim občane, da 

Župan Tomaž Drolec

Daljnovod tudi za oskrbo 
z elektriko naše občine 
Miklavž bo prinesel vrtec. – Dva meseca prometnih motenj zaradi 
gradnje »S« kanala od razbremenilnika Pšate na Glavarjevi do 
križišča pri Kralju. – Nov električni daljnovod tudi čez občino Ko-
menda. 

bodo med gradnjo čim bolj strpni zaradi obča-
sno oviranega prometa in bodo čim bolj z razu-
mevanjem spremljali ta projekt. Nekaj časa bo 
verjetno zaprt južni del Glavarjeve ceste med 
razbremenilnikom Pšate in križiščem pri Kra-
lju. Ko bodo znani točni termini zapor, bodo 
občani posebej obveščeni.«

Lahko kaj več poveste oziroma razkrijete, 
kaj je res in kaj ne, o govoricah, ki zadnje 
čase krožijo po občini o novem daljnovodu 
Kamnik – Visoko. Predvidoma naj bi preč-
kal tudi našo občino? 

»Ministrstvo za okolje je leta 2010 dejansko 
začelo z izdelavo državnega prostorskega na-
črta za 110 kV daljnovod Kamnik – Visoko. V 
prvi fazi postopka so oblikovali tri variante: 
severno, ki bi iz RTP Kamnik presekala Pod-
gorje, prečkala Tunjiško gričevje in južno od 
Komendske Dobrave zavila v Cerkljansko ob-
čino. Ta varianta ima še podvarianto, ki se 
začne na obstoječem daljnovodu zahodno od 
Nožic, prečka Drnovo, pri gramoznici Suhado-
le zavije na sever in med Križem in Mostami 
preide v dolino Tunjice, od tam naprej pa po 
prejšnji podvarianti do Cerkljanske občine. 
Prva trasa je dolga cca 20 km, druga pa cca 22 
km. Tretja, južna varianta, se prav tako začne 
zahodno od Nožic, poteka preko Drnovega in 
gre južno oziroma zahodno od Suhadol in Žej 
v smeri proti letališču Brnik. Pri nekaterih ob-
čanih (predvsem s Križa, Žej in Suhadol), ki so 
že prej spremljali spletne strani ministrstva, je 
daljnovod dvignil kar nekaj prahu, saj so bili 
variantni koridorji na nekaterih mestih začrtani 
zelo na široko (tudi več kot 1 km) in so segali 
tudi do robov naselij. 

Sredi tega meseca so nas na Elektru Gorenj-
ske v Kranju predstavniki države in investitor-
ja seznanili s prvimi ugotovitvami, ki zaenkrat 
kot najugodnejšo ocenjujejo slednjo, to je juž-
no varianto, ki je tudi najkrajša in meri cca 18 
km. Na predstavitvi, ki so se je udeležili tudi 

nekateri naši občani, je bilo odpravljenih kar 
nekaj nejasnosti. Predvsem in kar je najbrž 
najvažnejše: široki koridorji so le označevali 
skrajne meje, v okviru katerih so se gibali 
prostorski načrtovalci. Dejanska južna trasa, 
orientacijsko že umeščena v koridor, pa je od 
najbližjih naselij oziroma stanovanjskih objek-
tov oddaljena vsaj 170 metrov, kar je več kot 
desetkratnik predpisanega koridorja, ki sicer 
sega 15 metrov na vsako stran od osi takega 
daljnovoda. Na seznanitvi so nam predstavili 
še nekaj tehničnih značilnosti: stebri daljnovo-
da, ki so visoki okrog 25 metrov, imajo medse-
bojni razmak 150 do 250 metrov, v tlorisu za-
vzemajo okrog 3,5 metra krat 3,5 metra, žice 
so na najnižji točki vsaj 8 metrov od tal itd. 
Daljnovod bo izboljšal tudi zanesljivost elektro 
oskrbo naše občine, ki se trenutno napaja le 
preko RTP Beričevo. V primeru okvare na tej 
RTP se bo območje severno od Ljubljane 
(vključno z našo občino) lahko nadomestno 
napajalo tudi preko novega daljnovoda. 

Pripravljalec državnega prostorskega načrta 
nas je seznanil še z nekaterimi okvirnimi ter-
mini in dejavnostmi, v katerih boste lahko so-
delovali tudi občani: februarja naslednje leto je 
predvidena prva javna razgrnitev z javno 
obravnavo (predstavitev variant). Istočasno bo 
razgrnjeno tudi okoljsko poročilo. Po dokonč-
nem izboru variante je jeseni 2014 predvidena 
še druga javna razgrnitev, ki bo obravnavala le 
izbrano traso. Državni prostorski načrt bo 
predvidoma sprejet v začetku leta 2015, takrat 
bo investitor začel pridobivati služnosti, izdelal 
projekte in pridobil gradbeno dovoljenje. Gra-
dnja bo potekala v letih 2017 in 2018, ko naj bi 
bil celoten projekt tudi končan. 

Točni termini javnih razgrnitev in obravnav 
bodo objavljeni tudi na naših spletnih straneh in 
v Aplenci, tako da boste vsi zainteresirani lahko 
sodelovali v postopkih, namenjenih javnosti. 

Andrej Žalar

Te dni se na objektu zaključujejo inštalacijska in obrtniška dela, pospešeno se ureja zunanjost, 
vrtec že dobiva prvo opremo.  
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ZANIMIVOSTI

Usnjarska industrija v Sloveniji in tudi čevljar-
ska industrija v Sloveniji sta danes le skromen 
del nekdanje tradicije. Mesta, kjer je bila, pa 
niso pozabila na tradicionalna  srečanja pevskih 
zborov, ki so tema dejavnostima dajala enkrat 
letno skupni kulturni utrip in jih povezovala.

Letošnje, že 29. srečanje pevskih zborov 
slovenskih mest z usnjarsko tradicijo, je orga-
niziralo Kulturno društvo Domžale v sodelo-
vanju s Javnim skladom RS za kulturne dejav-
nosti in ob podpori Občine Domžale ter 
krajevne skupnosti Domžale. Udeležence sta 
pozdravila podžupanja Občine Domžale An-
dreja Pogačnik–Jarc in direktor Javnega sklada 
kulturnih dejavnosti Igor Teršar. 

Sodelovalo je 11 pevskih društev z več kot 
300 pevci iz Domžal, Vrhnike, Celja, Komen-
de, Starega trga pri Slovenj Gradcu, Kamnika, 
Mirna pri Novi Gorici, Žirov, Loma pod Stor-
žičem, Fantovska pevska skupina iz Mirna pri 
Gorici in iz Železnikov.

Nov je bil začetek prireditve, ko so združeni 

Usnjarijada

pevski zbori na trgu pred Blagovnico zapeli 
venček starih narodnih pesmi pod taktirko 
glavne organizatorke in vodje ljudskih pevk ter 

nekdanjega pevskega zbora tovarne Toko Mare 
Vilar, nato pa v dvorani nadaljevali. Prihodnje 
leto bo srečanje v Celju.

Tone Ogorevc

Po pokrajinskih nastopih pevskih zborov v 
Sloveniji so tudi letos pevke in pevci Mešanega 
pevskega zbora Društva upokojencev Komen-
da pod vodstvom Ignaca Gorjanca nastopili 2. 
oktobra na Festivalu tretjega življenjskega ob-
dobja v Cankarjevem domu. Komendski pevci 
so bili pred tem spomladi najboljši na regij-
skem gorenjskem nastopu v Žireh. Tudi tokrat 

Tudi letos najboljši
so med 15 zbori iz cele Sloveniji v polni Lin-
hartovi dvorani poželi velik aplavz. Mešani 
pevski zbor Društva upokojencev dosega in 
potrjuje tako še naprej izvrstne glasbene  do-

sežke pod umetniškim vodstvom Ignaca Cu-
dermana in predsednikovanjem Mihe Ferjuca. 
Tudi za letošnji nastop jim veljajo iskrene če-
stitke. 

Občinska svetnica Mihela Poglajen  je  z veselo družbo 
28. septembra na domačem »odbojkarskem igrišču« v 
Komendi proslavila srečanje z Abrahamom. –A. Ž.

Komendske mažorete so 28. septembra v šoli v Mostah predstavile film s potovanja in 
z nastopa na Evropskem mažoretnem prvenstvu v Franciji, kjer so osvojile 5. mesto 
med 16. državami. –A. Ž.
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POLITIKA

Matej Tonin, poslanec 

IZ POSLANSKE PISARNE 

Velika podpora 
predsedniškemu kandidatu dr. Milanu Zveru na 
konvenciji v Mariboru
Jesen je tu. Za šolarje, dijake in študente nov začetek. Kaj pa za nas, 
odrasle državljane? Nič novega. Še vedno se v medijih sliši in bere: 
Bolje nam je bilo v časih Milke Planinc, kam nas bo pripeljala ta vlada 
z vsemi ukrepi. Družinam in posameznikom je zakon o prejemkih soc. 
pomoči, tako imenovani Svetlikov zakon, res veliko vzel na področju 
otroških dodatkov, štipendij, drugih oblik pomoči. Pozabljamo, da ga je 
sprejela prejšnja vlada Boruta Pahorja prav na koncu mandata. Jezimo 
se na to vlado, ki pa je že sprejela delni korektiv: dijaki in študentje se v 
kraj šolanja vozijo bistveno ceneje, vozovnica velja za vlak, avtobus in 
mestni promet. Če je bilo prej treba za njo odšteti 60-80 evrov, jih sedaj 
20. Pa za medije to ni novica – novica je, kako dolge so vrste čakajočih 
itd.. Družinska pobuda in Združenje delavcev pri N.Si res ugotavljata, 
da je družinam z več otroki naloženo večje breme krize in si tudi priza-
devata za popravke zakonov v tej smeri. N.Si je zavezana koalicijski 
pogodbi, znotraj koalicije pa zagovarja svoj program solidarnosti in je 
trda pogajalka. Demografski kazalniki so neusmiljeni, vedno več bo 
starih, zato bo medgeneracijska solidarnost in solidarnost generacij 
znotraj družine alternativa državni pomoči.

Kaj lahko storimo sami? Ne razmišljajmo o slabem, če delamo dobro, 
se bo dobro vračalo. Manj poslušajmo medije, odklopimo se od virtual-
nega, naj bo naš »realni sektor« naša družina, naši znanci, prijatelji, 
sokrajani. Delujmo proaktivno, morda bomo imeli manj materialnih 
dobrin, pa več povezanosti, več druženja, manj individualizma, več 
skupnosti…

Poglejmo dlje, na volitvah glasujmo za dr. Milana Zvera, za 
predsednika vseh državljanov Slovenije.

Ivanka Učakar, predsednica RO N.Si
Danica Zmrzlikar, predsednica OO N.Si

Dr. Milan Zver, 
kandidat za predsednika RS

V soboto, 6. oktobra, smo se tudi ko-
mendski člani in simpatizerji SDS in 
NSi udeležili konvencije, na kateri 
sta stranki podprli dr. Milana Zvera, 
skupnega kandidata za predsednika R 
Slovenije. Veliko zborovanje se je 
odvijalo v polni dvorani Tabor v Ma-
riboru. 

Poleg evropskega poslanca in predsedniškega kandidata dr. Milana 
Zvera, katerega je politična javnost zelo cenila kot šolskega ministra 
prejšnje pomladne vlade, so na prireditvi spregovorili tudi predsednik 
vlade in predsednik SDS Janez Janša, predsednica NSi ter ministrica za 
Slovence v zamejstvu Ljudmila Novak ter številni drugi podporniki 
predsedniškega kandidata iz vrst ministrskega zbora. Svojo podporo dr. 
Zveru pa sta izrazila tudi predstavnika Slovencev iz zamejstva.

Pred 4.000 glavo množico je dr. Zver pozval k politični stabilnosti, 
gospodarski učinkovitosti in k utrjevanju nacionalni zavesti. Pri tem je 
spomnil tudi na protikandidata za predsednika RS, dr. Danila Turka, ki 
nasprotno meni, da ni potrebno izvajati nekaterih aktivnosti (npr. fi skal-
no pravilo) za izhod iz gospodarske in moralne krize, češ da zadeve niso 
tako kritične. A situacija terja ukrepe in te potrebujejo podporo vseh 
organov države. Podporniki so predstavili dr. Zvera kot kandidata, ki ga 
Slovenija v teh časih potrebuje in zasluži kot predsednika, ki zna pove-
zovati in združevati, ki zna biti predsednik vseh, ki zna izkoristiti poten-
cial slehernega. Dr. Milan Zver podpira solidarnost in pravičnost ter 
vrednote, ki držijo družbo skupaj in jo povezujejo. Je človek, ki bo dajal 
jasna sporočila glede enakosti pred zakonom in pravičnosti za vse.

Vladimir Dajč, podpredsednik OO SDS Komenda  

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v 
Republiki Sloveniji temelji na zavaroval-
niškem principu, kar v osnovi pomeni, da 
je pravica do pokojnine pravica iz pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, ki 
izhaja iz minulega dela in temelji na pri-
spevkih, plačanih v času aktivne dobe za-
varovanca. Pogled nazaj v zgodovino ure-
janja pokojninskega sistema v Sloveniji 
pokaže, da so se v preteklosti znotraj po-
kojninskega sistema podeljevale pravice, 
ki niso imele podlage v vplačanih prispev-
kih, kar je pomenilo odstop od osnovnega 
načela pokojninskega sistema pri nas – 

načela zavarovanja. Vendar v večini primerov te pravice niso bile v 
funkciji zagotavljanja solidarnosti med zavarovanci, ampak bolj v 
funkciji zagotavljanja pravic posameznim družbenim skupinam. Z novo 
pokojninsko reformo želimo povrniti pokojnini status pravice, zaslužene 
z minulim delom in vplačanimi prispevki v pokojninsko blagajno. Na-
vedeno pa se lahko vzpostavi samo na način, da se pokojninski sistem 
očisti vseh tistih pravic, ki nimajo podlage v plačanih prispevkih, s čimer 
bo postal preglednejši in pravičnejši. 
Po predlogu pokojninske reforme se bo upokojitvena starost za pridobi-
tev pokojnine za moške in ženske za najmanj 15 let zavarovalne dobe 
postopoma dvignila na 65 let, vendar pa bodo lahko polno pokojnino 
pridobili tudi vsi tisti, ki se bodo upokojili pri starosti 60 let ob sočasnem 
izpolnjevanju 40 let pokojninske dobe brez dokupljene dobe. Predčasno 
se bodo lahko zavarovanci upokojili ob dopolnitvi 40 let pokojninske 
dobe. Sedanji način odmere, z upoštevanjem najugodnejših zaporednih 
18 let zavarovanja po letu 1970, ne omogoča pravičnega načina odmere 

Nova pokojninska reforma
pokojnine, saj upošteva dohodke, za katere so bili plačani prispevki iz 
razmeroma kratkega obdobja. Zato se bodo po novem upoštevali plača-
ni prispevki v daljšem, 28-letnem obdobju z možnostjo izvzema najmanj 
ugodnih 3 let, s čimer bo omogočen pravičnejši način odmere pokojnine, 
saj zaslužki večinoma naraščajo sorazmerno z naraščanjem let delovne 
dobe (npr. dodatek na delovno dobo). Nova pokojninska reforma še 
vedno omogoča znižanje upokojitvene starosti na račun otrok (8 mese-
cev za vsakega otroka) in vojaščine (2/3 vojaškega roka). Pokojnine se 
bodo usklajevale po naslednji formuli; 60% rast povprečne plače in 
40% infl acija. 

Modernizacija obstoječega pokojninskega sistema v Sloveniji je nuj-
na zaradi zagotavljanja fi nančne vzdržnosti sistema v naslednjih letih. 
Zagotavljanje trenutne ravni pokojnin po letu 2016 brez sprememb ne 
bo mogoče. V primeru, da se predlagana pokojninska reforma ne uvelja-
vi, bo potrebno vzdržnost pokojninske blagajne pred propadom reševati 
z dodatnimi interventnimi ukrepi, ki pa lahko samo omejijo obseg pravic 
upokojencev in dodatno obremenijo delodajalce. Prva rešitev bi v ne-
sprejemljiv položaj pahnila veliko večino upokojencev in hkrati pod 
vprašaj postavila medgeneracijsko solidarnost, ki predstavlja temelj 
celotnega pokojninskega sistema. Dodatna obremenitev delodajalcev pa 
bi, kljub kratkoročno večjemu prilivu v pokojninsko blagajno, na dolgi 
rok imela tako negativni vpliv na razvoj slovenskega gospodarstva, da 
bi se to neogibno že v nekaj letih pokazalo tudi v vse večjem primanj-
kljaju v pokojninski blagajni. Obe rešitvi sta torej, tako z vidika aktual-
nih in bodočih upokojencev kot z vidika nadaljnjega gospodarskega 
razvoja, zelo slabi. Predlagana pokojninska reforma mora biti zato v 
največjem interesu vsem sedanjim upokojencem in vsem tistim, ki so 
tik pred upokojitvijo. 

(prispevek povzet po obrazložitvah ZPIZ-2)
Matej Tonin, poslanec



Aplenca Glasilo občine Komenda 10/2012

7

DRUŠTVA

Depresija ni zgolj občutek žalosti, je bolezen; ena najpogostejših dušev-
nih motenj. Ta trenutek je depresiven vsak dvanajsti med nami. Kaže se 
na različne načine, a vedno vpliva na človeka v celoti: na njegovo raz-
mišljanje, dojemanje sebe in okolice, apetit, spanec, druženje z ljudmi, 
delovno sposobnost, splošno počutje in telesne spremembe. 

Depresija ni prehodna slaba volja ali večdnevno črnogledo razpolože-
nje, prav tako ni posledica človekove šibkosti. Depresivni ljudje sami sebe 
ne morejo prisiliti, da bi se počutili bolje, prav tako je ne morejo prema-
gati le s trdno voljo. Mnogokrat se zgodi, da se le-ti skrivajo pred svetom, 
tako da včasih niti okolica ne opazi, da bi bilo z njimi karkoli narobe. 

Srečanja ob zdravem kosilu
Sredi oktobra smo začeli v našem društvu s srečanji ob sredah za starej-
še ob zdravem kosilu. Olga Hace je namreč velikodušno ponudila svoje 
znanje in čas, ki ju je pripravljena deliti s tistimi starejšimi, ki so osa-
mljeni, ali pa tudi ne in si želijo nekaj ur preživeti med svojimi vrstniki 
in zraven še kaj dobrega pojesti. Skupina še ni popolnjena, zato se kar 
pogumno pridružite: lahko najprej pokličete po telefonu (040 842 776), 
ali pa kar pridite vsako sredo, v »špital«, na Glavarjevi 104, v Komendi, 
od 11. do 14. ure.

Aktivnosti v Medgeneracijskem društvu za 
kakovostno starost Komenda

Tečaj angleškega jezika za starejše
Tečaj angleškega jezika je program Medgeneracijskega društva, za ka-
terega je dokaj veliko zanimanja. Če smo lani začeli z eno skupino 11 
tečajnikov, sta letos že dve skupini; skupaj kar 27 udeležencev. To ne-
dvomno kaže, da se začenjamo počasi zavedati, da nam vseživljenjsko 
učenje prinese veliko dobrega; ne samo novo znanje, ampak predvsem 
tudi boljše počutje.

Vas morda zanima znanost predstavljena 
na zabaven, preprost in hkrati strokoven 
način? Vse vedoželjne občane vabimo na 
brezplačne delavnice z naslovom Eksperi-
menti za vsakogar.

Na delavnicah bomo med drugim spozna-
li, kako lahko barvilo pleza po papirju 
navzgor, kako lahko izdelamo svoj mini 
vulkan, zakaj nastanejo luknje v kruhu 
in kaj nam onemogoča, da napihnemo 
balon v plastenki. Skupaj z mentorjem bo-
mo na delavnicah izdelali tudi različne mo-
dele, kot je letalo iz slamice, plesočo bale-
rino nad svečo in plavajočo ladjo iz 
plastelina ter mnoge druge zanimive mi-
niaturne modele in naprave. 

Poleg zabave bomo na delavnicah prido-
bili tudi znanje in razumevanje naravnih 
zakonitosti, saj bomo vse eksperimente na enostaven in slikovit način 

Brezplačne delavnice v Komendi
vedno tudi strokovno razložili.

Za vse potrebščine je poskrbljeno, zato 
razen dobre volje s seboj ne potrebujete 
ničesar. Delavnice so namenjene vsem 
starostnim skupinam. Zato dedki in babice 
zberite pogum in s seboj pripeljite tudi 
svoje vnuke in vnukinje. Starši pa lahko 
delavnice obiščete skupaj z otroki in tako 
ustvarjalno preživite skupen prosti čas, se-
veda pa mladostniki lahko pridete tudi brez 
spremstva.

Prva od skupno desetih delavnic bo v 
torek, 23. oktobra, ob 16.00  (predvidoma 
do 17.15) v prostorih Medgeneracijskega 
društva Komenda (Nasproti knjižnice Pe-
tra Pavla Glavarja) na Glavarjevi 104. De-
lavnice bo vodil Blaž Filipič, uni. dipl. bio-
tehnolog.

TOPLO VABLJENI!

Različni obrazi depresije Na predavanju RAZLIČNI OBRAZI DEPRESIJE, ki bo 6. novembra 
2012, ob 19. uri, na Glavarjevi cesti 104, bomo osvetlili nastanek, znake, 
vzdrževanje depresije pri različnih populacijah (otroci, mladostniki, 
ženske, moški, starostniki, bolni), spregovorili o samopomoči, pomoči 
bližnjih in strokovnjakov.

Predavateljica je Ana Zarnik Horvat, psihologinja, specialistka za-
konske in družinske terapije, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečuje 
z ljudmi z depresijo.

Vabljeni!
Medgeneracijsko društvo Komenda

Glavarjeva cesta 104, Komenda, tel.: 040 842 776
Novembrsko predavanje

EKSPERIMENTI ZA VSAKOGAR



Aplenca Glasilo občine Komenda 10/2012

8

DRUŠTVA

Z veseljem vas obveščamo, da je pomoč v 
živilih, s katero smo pričeli 1. marca letos, 
že postala del našega vsakdana. Pri delu 
sodeluje okoli 10 srčnih prostovoljcev, ki 
skrbno ravna z blagom in ga razdeljuje po-
moči potrebnim. Razdeljevanje poteka po 
ustaljenem planu:

RAZDELJEVANJE 
POMOČI V ŽIVILIH

KJE: Športna dvorana Komenda, vhod 
ob bankomatu
KDAJ: vsak ponedeljek ob 8-10 in vsak 
četrtek ob 18-20.
KDO: Vsakdo, ki trpi pomanjkanje živil.

Embalažo za prenos živil prinesite s se-
boj.
Ob istih terminih še naprej SPREJEMA-

MO tudi darove živil tistih, ki bi želeli od 
svojega deliti z drugimi. 

Vsem dosedanjim dobrotnikom se iskre-
no zahvaljujemo. 

Vabimo vas torej vse: prejemnike in 
darovalce. Bog plačaj!

Uprava UPPG Komenda   

Pomoč UPPG v živilih
dobrotnik je družba LIDL, ki prispeva večjo 
pošiljko različnega blaga vsake tri mesece. 

Darujejo pa tudi posamezni občani Občine 
Komenda ter nekaj kmetij. Pri delu sodeluje 
več kot 10 prostovoljcev, ki opravljajo različna 
dela: prevoz blaga od dobavitelja do skladišča 
oziroma razdelilnega mesta, razkladanje blaga 
in deponiranje v skladišče, prevoze iz skladišča 
do razdelilnega mesta, razdeljevanje blaga in 
vodenje evidenc o tem, prebiranje blaga pri 
dobavitelju in priprava za ponudbo odjemal-
cem in druga potrebna dela. 

Veliko dobrega je v tem delu, saj prostovolj-
ce druži skupni cilj: Pomagati človeku v stiski. 
Tako se bogatijo vsi, ki kakorkoli sodelujejo v 

tej verigi, od 
d o b a v i t e l j a , 
prek vseh, ki so 
vključeni v ka-
teri koli del 
kroga, ki se 
sklene z vzaje-
mnim zadovolj-
stvom zaradi 
pozornosti do 
sočloveka.

Ob rednih 
terminih ob po-
nedeljkih (8-10) in četrtkih (18-20) se pomoč 
razdeljuje okoli 20-30 prejemnikom. 

Pomoč v življenjsko potrebnih 
izdelkih

Spoštovani občani in 
občanke! 

UPPG je v sodelovanju z Občino Komenda, 
Osnovno šolo Komenda, Športno dvorano 
Komenda 1. marca 2012 pričela projekt, s ka-
terim pomaga pomoči potrebnim z živili, ki jih 
darujejo različni dobrotniki. Največji redni 

VABILO
Vabimo vas v Šolo za vrednote in življenje, ki jo 

bo izvajala priznana biblicistka s. Snežna VEČKO. 

Šola bo potekala v »Glavarjevi bolnici«, Glavarjeva 104, predvidoma v petih večerih, vsakič 
od 19. – 20.30 ure. 

Prvi termin je sreda, 21. november 2012.

Okvirni drugi termini pa so: 5. december, 12. december 2012,  9. januar in  23. januar 2013. 
Eno ali dve srečanji bosta izvedeni po drugih izvajalcih ali skupaj z njimi.

 
Glede na naslov srečanj bo s. Snežna spregovorila in uvedla v pogovor naslednje teme:

vera / zaupanje /zvestoba,  ●
bratstvo /solidarnost / zaveza,  ●

pravičnost / usmiljenje,  ●
»ženske« vrednote: ljubezen, materinstvo, služenje.  ●

Uprava UPPG

Terezija s. Snežna VEČKO: Teologijo je študirala na 
Teološki fakulteti v Zagrebu in Ljubljani. Diplomirala 
je 1976, magistrirala 1979 v Ljubljani. Med doktorskim 
študijem se je izpopolnjevala na Papeškem bibličnem 
inštitutu v Rimu in Ameriškem inštitutu za študij Svete 
dežele v Jeruzalemu. Doktorirala je 1986 na Teološki 
fakulteti UL pod mentorstvom akad. prof. dr. Jožeta 
Krašovca – »Božja in človeška zvestoba v hebrejski 
Bibliji«. Istega leta je začela sodelovati v pripravi Slo-
venskega standardnega prevoda Svetega pisma Stare in 
Nove zaveze iz izvirnih jezikov (izšel 1996). Iz hebrej-
ščine je prevedla Prvo in Drugo Samuelovo knjigo, 
Ruto in Estero ter priredila uvode in opombe k tem 
knjigam. 1991 je postala predavateljica na Teološki fa-
kulteti, 1997 docentka, ponovno 2002 in 2007. V aka-
demskem letu 1999/2000 je kot gostja predavala uvod v 
Sveto pismo ter eksegezo zgodovinskih in preroških 

knjig na Visoki teološko katehetski šoli v Zadru. 
Je predstojnica Inštituta za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo. V svojem znan-

stveno raziskovalnem delu se posveča svetopisemskim spokornim molitvam iz obdobja dru-
gega templja, s posebnim poudarkom na pojmovanju krivde, kazni in odpuščanja. Cenjena je 
ne le doma, temveč tudi po svetu. Po zapisu hrvaškega teologa prof. dr. Adalberta Rebića, 
leta 1986, je bila prva ženska v tedanji Jugoslaviji, ki je doktorirala iz teologije.

VABILO

Prostovoljstvo 
Pro bono 

V ponedeljek, 12. novembra 2012, ob 18. 
uri pridite v OŠ Moste. Ne bo vam žal. Z 
nami bo dr. Aleksander Doplihar - Delova 
osebnost leta 2011, ki nam bo o prostovolj-
stvu v organizaciji Pro bono, kjer vodi 
brezplačno ambulanto in posvetovalnico, 
povedal veliko zanimivega in koristnega iz 
svoje dolgoletne prakse.
Vljudno vabi Krajevni odbor rdečega križa 

Moste.
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Folklorna skupina DU Komenda slavi 10-le-
tnico svojega izjemno aktivnega in zavzetega 
delovanja. V letu 2002 je pod umetniškim in 
organizacijskim vodstvom Valterja Horvata 
zastavilo korake v poskočnih gorenjskih 
spletih 8 parov, po srcu mladih fantov in 
deklet tretjega življenjskega obdobja. Zaža-
reli so v prelepih prazničnih oblačilih go-
renjske, kasneje pa še primestne narodne 
noše.

V tem desetletju so več kot 300 krat na do-
mačih in tujih prizoriščih izvajali tradicionalno 
slovensko plesno umetnost, zunaj domovine 
pa so predstavljali žlahtni zaščitni znak slo-
venstva. Prikazujejo slovensko kulturno dedi-
ščino kot sestavni del naše biti in na tujem se-
jejo semena prijateljstva in enakovrednosti, s 
poskočnimi nogami in vedno bolj izbrušeno 
kvaliteto. Nepogrešljivi so na občinskih in 
krajevnih prireditvah, bili so redni gostje ve-
černih programov hotelov Palace v Portorožu, 
ljubljanske Šestice, v trgovskih centrih Merka-
torja. Svojo prepoznavnost so izkazovali na 
številnih domačih in mednarodnih festivalih, 
na Dnevih narodnih noš; prijateljske vezi so 
stkali na Hrvaškem, v Italiji, Avstriji, Bosni, 
Srbiji. Predstavljajo se z lastno videokaseto in 
zgoščenko. 

Od 2011 je vodenje sekcije prevzel Janez 
Slapnik, nova učiteljica in umetniška vodja pa 
je postala Mojca Mršol. Z njenim strokovnim 
vodstvom plesno izvedbo nadgrajujejo z etno-
grafskimi glasbenimi elementi. Skupina ima 
ves čas svoj lastni ansambel, v avtentični sta-
rodobni instrumentalni sestavi:

Janez Slapnik-harmonika France Grilc-
bas Vido Grilc-klarinet Plesalci in plesalke 
ostajajo ustvarjalnega duha in se veselijo nove-
ga zagona ob vstopu v svoje drugo desetletje.

Ohranjajte mladostno iskrivost 
Janez Čebulj, predsednik 
DU Komenda
»Ples je verjetno eden najsta-
rejših načinov medčloveške-
ga sporazumevanja in sporo-
čanja. V raznih oblikah se 

ohranja skozi tisočletja, izraža veselje do ži-
vljenja in iztrga pozabi običaje in vrednote 
preteklosti. Prav zato je bila ideja DU pred 
desetimi leti, da se ustanovi folklorna sekcija, 
toliko bolj dobrodošla, saj je v kulturno življe-

Deset let Folklorne skupine DU Komenda
nje Občine prinesla nov utrip in združila v 
plesno skupino ljudi, ki mladi po srcu poustva-
rijo s svojim delom del narodnega izročila. 
Valter Horvat je bil med tistimi, ki so znali in 
hoteli folklorno izročilo Komende znova obu-
diti

Vaje dvakrat tedensko niso samo trdo delo, 
so tudi druženje, prijateljstvo in gibalo kvalite-
te življenja za prepoznavnost naše Občine in 
DU v domačem in širšem mednarodnem doga-
janju za ohranjanje duha preteklih časov.

Zaradi vsega povedanega sem počaščen, da 
vam lahko izrekam toplo zahvalo za ves vaš 
trud, z željo, da bi še dolgo s plesom ohranjali 
mladostno iskrivost.«

Ljubezen do folklore in petja 
Mojca Mršol, umetniški 
vodja
»Neverjetno, kako poskoč-
ni in polni žarkov mladosti 
so člani folklorne skupine 
DU Komenda. To sem 
ugotovila kmalu potem, ko 

smo pričeli sodelovati. Vse nas združuje ljube-
zen do folklore in petja, saj se zavedamo, da je 
treba negovati domačo folklorno dediščino in 
jo širiti med ljudmi , kajti le tako bo preživela 
in se ohranila. To pa je mogoče doseči le s tr-
dim delom, marsikdaj tudi z odrekanjem. Cela 
skupina diha enotno, prijateljsko, predvsem pa 
odkrito tako, da vse težave hitro rešimo. Na 
nastope se vedno pripravljamo z vso resnostjo, 
dorečemo prav vse malenkosti, da na nastopu 
nebi prišlo do negotovosti. Po uspešnem nasto-
pu pa smo vsi bogatejši za še en lep in zanimiv 
dogodek, saj pravijo, da kakorkoli obračaš 
preteklost, za tabo so vedno »zlati časi«.

Zaslužni za deset let
Franc Grilc, kontrabas
»Igrati sem začel le dva ali 
tri mesece po ustanovitvi 
ansambla. Hitro sem spo-
znal, da je to složna skupi-
na prijateljev in ljudi, ki se 
čutijo moralno dolžni na-
rodno izročilo prenašati 

tudi tistim, ki bodo prišli za nami. Upam, da 
bom še dolgo basiral!«

Angelca Hribar, 
plesalka
»Z veseljem sodelujem 
zaradi prijetne družbe, 
plesa, prijateljskega raz-
položenja že od prvih vaj 
pred desetimi leti. Najbolj 

zabavno je bilo, ko sem zaradi pomanjkanja 
plesalcev plesala kot »Gustl«.

Janez Slapnik, vodja folklorne skupine in 
harmonikar
»Verjetno mi je bila harmonika položena v zi-

belko, saj igram že zelo 
dolgoKot harmonikar, od 
leta 2011, ko je »izpregel« 
naš ustanovitelj Valter 
Horvat, pa to skupino tudi 
vodim.« 

Jožica Glazer, plesalka
»Smo spontana plesna fol-
klorna skupina za vse ljudi 
dobre volje. In prav ta spon-
tanost nam daje moči za vse, 
kar smo dosegli.Po vseh na-
ših uspehih upam, da so ob-
čani naše občine ponosni na 

naše delo in uspešne nastope doma.«

Rozalija Beloševič, 
plesalka
»Rada sem plesala in rada 
plešem, saj ples ohranja člo-
veka v dobri kondiciji in tudi 
dobra volja je vedno posledica 

dobre družbe. Te pa pri naši skupini ne manjka.«

Franc Štebe, plesalec
»V veselje mi je, da s plesom 
izročamo bodočim rodovom 
delček bogate kulturne dedi-
ščine. Prihajajo pa »zelo 
zrela leta«; treba bo z novimi 

močmi nadomestiti marsikoga.«

Filip Železnik, plesalec
»Ples me je vedno izredno 
privlačil, sedaj pa sem dobil 
možnost skozi ples izraziti 
svoja občutja dobre volje in 
veselje do navdušujočih ob-

čutkov po vsakem dobrem nastopu. Taki pa so 
vsi naši nastopi.« 

Franc Podjed, plesalec
Je zaprisežen plesalec in sko-
raj vedno sejalec dobre volje, 
saj je v Kamniku tudi učitelj 
in trener standardnih plesov.

Valter Horvat, ustanovitelj 
in prvi vodja Folklorne 
skupine
»Bilo mu je štirinajst let, ko 
se je prvič srečal s slovenski-
mi narodnimi plesi pri KUD 

Duplica. Leta 1960 se je preselil v Komendo, 
kjer je ob nenehnem izpolnjevanju znanja nada-
ljeval s svojim plemenitim poslanstvom. Leta 
1962 je na pobudo takratnega predsednika DU 
Komenda Janeza Kimovca prevzel vodstvo gle-
dališke in folklorne skupine pri DU. Gledališka 
dejavnost je sčasoma zamrla, zato pa je folklorna 
skupina zaživela pod njegovim umetniškim in 
organizacijskim vodstvom in s prvimi šestimi 
pari požela odobravanje že na prvem nastopu.«

Pripravil: A. Žalar



Aplenca Glasilo občine Komenda 10/2012

10

POGOVOR

V nedeljo, 18. novembra, bo minilo 110 let, 
odkar se je v Savljah pri Ljubljani rodil naš 
rojak kartograf Ivan Selan; umrl je 29. septem-
bra 1981 v Suhadolah pri Komendi, kjer je na 
kmetiji preživel večino svojega življenja in 
ustvarjal nepozabne zemljevide. Občina Ko-
menda je letos pred 13. občinskim praznikom 
založila in izdala monografi jo o njem. Napisal 
jo je izvrstni poznavalec Selanovega dela dr. 
Marko Žerovnik iz Komende. Knjigo bo ko-
mendskim občanom predstavil v petek, 16. 
novembra, ob 19. uri v enoti Matične knjižnice 
Kamnik v Komendi (v osnovni šoli), pred to 
predstavitvijo pa objavljamo pogovor z njim. 

Dr. Marko Žerovnik, kaj Vas je nagnilo k 
pisanju monografi je o znamenitem slo-
venskem kartografu Ivanu Selanu?

»Sorodni pogled na kartografi jo, pred-
vsem pa, da Ivana Selana postavim tudi v 
slovenski knjižni prostor.«
Če hočeš o kom pisati, moraš najprej 

veliko vedeti o njem, ga poznati.
»Selanovo delo dobro poznam od blizu. 

Z njim sem se spoznal leta 1949 in kmalu 
za tem sem z njim začel tudi sodelovati, 
na začetku pri preprostih kartografskih 
delih. Pisanje monografi je so mi omogo-
čili številni njegovi zemljevidi in drugo 
kartografsko gradivo, pa tudi pogovori z 
njegovim sinom Francetom in polbratom 
Feliksom, ki sta mi posredovala veliko 
koristnih podatkov.«

Preden ste se lotili pisanja knjige o 
kartografu Selanu, ste o njem že napi-
sali vrsto strokovnih člankov, bili ste 
pobudnik akademije in odprtja stalne 
razstave o Ivanu Selanu ob 100. oble-
tnici njegovega rojstva 22. novembra 
2002 v nekdanjem Glavarjevem špitalu 
v Komendi. Za to razstavo ste tudi pri-
spevali veliko Selanovih zemljevidov in 
pripomočkov za njihovo izdelavo, ki 
vam jih je zapustil kartograf sam.

»Najprej naj povem, da so vsi ekspona-
ti, razen tematske karte občine Komenda izpred 
druge svetovne vojne z označenimi ledinskimi 
imeni, moja last. Vesel sem in zadovoljen, da ti 
eksponati ne ležijov mojem predalu in da si jih 
lahko v omenjenem prostoru, torej v nekda-
njem Glavarjevem špitalu, ogledajo vsi, ki jih 
Selanova dela zanimajo. Za to gre zasluga tudi 
občini Komenda z županom Tomažem Drol-
cem na čelu.«

Ste tudi strokovni voditelj po omenjeni 
stalni razstavi.

»Nekaj let po postavitvi razstave Selanove 
zbirke sem bil strokovni voditelj jaz, sedaj so 
po pooblastilu Turističnega društva Komenda, 
ki ima prostora z eksponati na skrbi, tudi dru-
gi.«

Pisanja monografi je o kartografu Selanu 
ste se lotili kot strokovnjak, saj ste se že od 
študentskih let dalje ukvarjali s kartografi -

Pogovor z avtorjem       
jo, na zagrebški univerzi ste magistrirali in 
doktorirali s področja geografi je. Sami ste 
tudi izdelali več zemljevidov, nekatere celo 
skupaj z Ivanom Selanom ali na njegovo 
željo.

»S Selanom sem zlasti tesno sodeloval pri 
izdelavi turističnega zemljevida Slovenije s 
sosednjimi pokrajinami 1 : 300.000, topograf-
ski karti Ljubljane z okolico v 1 : 50.000 (zara-
di bogate grafi čne vsebine jugoslovanska voja-
ška oblast te karte ni dovolila natisniti) in 
stenskem zemljevidu Slovenije 1 : 150.000. 
Zemljevide in karte sem izdeloval tudi sam. 
Na podlagi Selanovega zemljevida 1 : 300.000 
sem v istem merilu priredil in izdelal turistični 

zemljevid Slovenije, dalje ročni zemljevid 
Slovenije 1 : 500.000 s pripadajočim nemim 
zemljevidom in mestna načrta Ljubljane ter 
Maribora. Kot soavtor sem z zemljevidi sode-
loval pri Mojem prvem atlasu za nižje razrede 
slovenske pa tudi hrvaške osnovne šole. Izdelal 
sem več manjših zemljevidov in tematskih kart 
tudi za geografske učbenike osnovnih in sre-
dnjih šol ter revij.«
Če preideva sedaj na samo monografi jo o 

kartografu Selanu, bi Vas najprej vprašal, 
kaj ste predvsem hoteli z njo povedati, spo-
ročiti Slovencem, zlasti Komendčanom, pa 
tudi mednarodni strokovni javnosti?

»Ko človek nima možnosti nadaljnjega for-
malnega izobraževanja, lahko manjkajočo 
splošno izobrazbo nadomesti, celo preseže z 
vztrajnostjo, delom in umnostjo ter tako v veli-
ki meri omogoči razvoj svojega talenta. Ivan 

Selan je v tem v polnosti uspel.«
Knjigi ste dali zelo zanimiv podnaslov Od 

ponarejanja denarja do slavnega kartografa. 
Hote ali nehote? Kdo bi se utegnil ob to 
spotakniti, celo pohujševati, kakšnega člo-
veka povzdigujemo v Komendi?

»Podnaslov Od ponarejanja denarja do … se 
ne navezuje samo na Ivana Selana, marveč tudi 
na druge, ki so njegov ponarejeni denar dopol-
nili z rozeto in številkami, pa tudi na ponareje-
valca denarja A. Grudna z Brnika. Sicer pa je 
treba vedeti, da je Selanovo ponarejanje denar-
ja leta 1928 izhajalo iz obupa, ker je v Peskovi 
hranilnici v Ljubljani po njenem bankrotu iz-
gubil ves prihranjeni denar. Pri drugem pona-

rejanju so ga zlorabili naročniki, kar kaže 
izvid sojenja na ljubljanskem Deželnem 
sodišču leta 1932.« 

Selan je potem postal resnično izje-
men kartograf. Preden spregovorite o 
njem, vas prosim, da poveste, kako je 
bilo s kartografi jo na Slovenskem pred 
Ivanom Selanom, nato pa, ključno 
vprašanje, kaj je Selan doprinesel no-
vega v hram slovenske kartografi je? 

»Zemljevidi pred prihodom Selana niso 
zadovoljili potreb v šolstvu, turizmu, go-
spodarstvu in drugod. Zato Selana po 
njegovih delih, ki je v tem uspel, štejemo 
za pionirja slovenske kartografi je.«

Glavna potrditev Selanove mojstrske 
roke so njegovi zemljevidi. Kateri, ko-
liko jih je bilo, kako jih je izdeloval in 
kaj je hotel povedati z njimi?

»Selan je zemljevide izdeloval ročno, 
prostoročno je pisal tudi imena in števil-
ke. Natisnjenih šolskih zemljevidov je 
bilo več sto tisoč, pri čemer štejem njego-
ve uporabnike tudi v drugih delih Jugo-
slavije. Z zemljevidi je ljudem približal 
geografske značilnosti v slovenskem in 
jugoslovanskem prostoru. Po oceni naj bi 
zemljevidov in drugih kartografskih pri-
kazov izdelal več kot tristo.« 

Kateri so po vašem mnenju najdragoce-
nejši?

»Najdragocenejši Selanov izdelek je zemlje-
vid Slovenija in sosednje pokrajine – Turistični 
zemljevid 1 : 300.000, za njim pa reliefni per-
spektivni zemljevidi Slovenija in sosednje po-
krajine; Kranj z okolico; Julijske Alpe, Bled, 
Bohinj, Kranjska gora ter Kranj z Gorenjsko in 
Koroško.«

Kaj pa Selanovi zemljevidi o Komendi?
»Selan je za območje Komende in njene 

okolice izdelal več zemljevidov oziroma kart. 
Največjo, tudi zgodovinsko vrednost, predsta-
vlja tematska karta nekdanje občine Komenda 
s poudarkom na ledinskih imenih v merilu 1 : 
10.000; narejena kot unikat neposredno pred 
drugo svetovno vojno. Zanimiva in poučna je 
tudi karta, ki obravnava širše območje Komen-
de, v kateri avtor označuje gospodarsko dejav-

VELIKI ROJAK KARTOGRAF IVAN SELAN 
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      monografije dr. Markom Žerovnikom
nost in kulturno pokrajino s sličicami. Napravil 
je še nekaj drugih slik oziroma kart, ki pa so 
vsebinsko revnejše.« 

Nekaj zemljevidov ste mu tudi vi sami 
pomagali narediti oziroma ste jih izdelali, 
ko je bil mojster že bolan?

»Poleg že prej omenjenih zemljevidov naj 
omenim stenski zemljevid Slovenije v merilu 
1 : 150.000. Gre za nov koncept in s tem za 
precejšnjo obnovo prejšnjega stenskega ze-
mljevida. Selan je na tem zemljevidu delal 
okoli tri leta. Ko je vidno zbolel, me je nekaj 
dni pred smrtjo (umrl je 29. septembra 1981) 
poklical in prosil, da naj jaz dokončam zemlje-
vid. Žalosten ob pogledu na od bolezni oslabe-
lega in v postelji ležečega kartografa, sem mu 
obljubil, da bom zemljevid dokončal tako, kot 
si ga je on zamislil, kar sem dobro leto za tem 
tudi uresničil.«

Ivan Selan je poleg načrtovanja in izdela-
ve zemljevidov obvladal še marsikaj druge-
ga: imel je izjemno roko za izdelavo okra-
skov, vedel je, katera umetna gnojila se sme 
mešati, naredil je celo načrt za izdelavo la-
stne nove hiše. Čeprav je bil kmet, je imel 
genialne sposobnosti.

»Selan ni bil samo ustvarjalec v kartografi ji, 
v katero je vložil največ časa in svojih moči, 
ukvarjal se je z mnogimi stvarmi, tudi s tistimi, 
ki so omenjeni v tem vprašanju.«

Zelo je imel rad planine. Ko je bil star 
komaj 16 let, je že naredil zemljevid Pogorje 
Grintavca, da bi se s prijatelji povzpel nanj. 
Podrobno je opisoval vzpone na razne slo-
venske gore, priporočal, kako se mora pla-
ninec pripraviti na vzpon nanje, kaj mora 
vzeti s seboj, celo kakšne vozle mora, če bo 
treba, narediti.

»Ko je Selan nekega dne s Krvavca opazoval 
omenjeno goro, je sklenil, da se bo s prijatelji 
povzpel nanjo. Da se bodo lažje orientirali pri 
hoji, je v ta namen izdelal zemljevid Pogorja 
Grintavca v merilu 1 : 37.500, v katerem je 
skrbno označil gorske poti. Pa ne samo to, v 
knjižici Turistika je kasneje zapisoval vse 
vzpone in tudi navodila za hojo in varnost v 
gorah. Ne samo zase, tudi za druge. Iz tega vi-
dika je njegov pristop k planinarjenju še danes 
aktualen.«

Že tedaj je bil ekološko usmerjen. Zapiso-

val si je priprave raznih zdravih kmečkih 
jedi.

»Selan je vestno in podrobno zapisoval re-
cepte tako iz zdravstva kot glede ekološke 
prehrane. Izkušnje v zdravstvu si je največ 
pridobil kot bolničar pri služenju vojaškega 
roka v Kragujevcu 1923/24, ekološko znanje 
pa iz knjig in izkušenj.«

Ljubljani na poti v tiskarno Ljudske pravice 
zaradi prepočasne vožnje z motorjem ustavil 
policaj, rekoč, da ovira promet. On pa mu je 
odgovoril, da opazuje ulice in hiše, da bo le-te 
pravilno vrisal v zemljevid. Od drugih pa sem 
izvedel, da je v neki gostilni naročil cel niz 
domačih posušenih klobas, jih doma odbral, 
večje je kupil, manjše pa vrnil. Pa še tole: Ko 
je Selan opravljal vozniški izpit za motor, se je 
pred vožnjo usedel na zadnji sedež njegovega 
motorja ocenjevalec, a ne za dolgo, po nekaj 
metrih sta se prevrnila. Ocenjevalec tedaj reče 
Selanu, da je padel, on pa mu odrezavo vrne: 
Padli ste tudi vi!«

Pri pisanju knjige ste dali velik poudarek 
dokumentarnosti pa tudi zanimivosti. Mo-
nografi jo krasijo številne dokumentarne fo-
tografi je, prispevki o Selanovem ponareja-
nju denarja in sodnih postopkih zoper 
njega, pa tudi doslej objavljeni prispevki o 
njem. To je zelo dragocen zbir izvirnih zapi-
sov, ki bo ljudi gotovo pritegnil k branju.

»Pri pisanju knjige sem se dosledno zgledo-
val po zgodovinskih virih in dokumentih. Za-
radi identičnosti sem jih tudi vnesel v knjigo. 
Posebej bi na tem mestu opozoril na natančno 
in objektivno poročanje novinarjev z obeh so-
jenj Ivanu Selanu (1928 in 1932) na ljubljan-
skem Deželnem sodišču, kar predstavlja po-
sebno dragocenost tudi za Selana, da ga vidimo 
na pravem mestu.«

Kaj bi rekli na mojo trditev: takšen člo-
vek, kakršen je bil Ivan Selan, se rodi le na 
sto let ali pa še redkeje. Očitno ga Sandi Si-
tar ni kar tako uvrstil med sto znamenitih 
Slovencev.

»Strinjam se in prav je, da je Sandi Sitar 
uvrstil Ivana Selana med znamenite Slovence 
vseh časov.«

Znamenit pa ste tudi Vi, dr. Marko Že-
rovnik, ne le v komendskem, marveč tudi v 
slovenskem prostoru. Na komendskem 
predvsem po odlični knjigi Komenda, ki ste 
jo uredili, ter vrsti strokovnih prispevkov. 
Kaj vas žene k tako zavzetemu znanstvene-
mu in publicističnemu delu?

»Radovednost, želja po ustvarjanju, študij-
ska naravnanost in potreba, da svoje znanje in 
izkušnje posredujem tudi drugim.«

Jože Pavlič 

Dr. Marko Žerovnik je imel doslej sledeče 
predstavitve monografi je o kartografu Iva-
nu Selanu: 16. maja 2012 v Matični knji-
žnici Kamnik (v pogovoru z Jožefom Pa-
vličem), 3. oktobra 2012 v Gorenjskem 
muzeju Kranj,  8. oktobra 2012 v Sloven-
skem šolskem muzeju v Ljubljani, 12. ok-
tobra 2012 v Mestnem muzeju Janez Trdina 
in Kulturnem društvu Franca Jelovška 
Mengeš. 7. novembra 2012 bo imel pred-
stavitev v Muzeju Kamnik, v petek, 16. 
novembra 2012, v Knjižnici Komenda, v 
novembru ali decembru 2012 pa v Knjižni-
ci v Domžalah. 

Zelo sem bil presenečen, ko so mi nekateri 
Suhadolci o njem pripovedovali predvsem 
razne štorije; kako so mu vaški otroci naga-
jali, ga dražili in drugo, česar ne želim 
omenjati. Očitno se niso dovolj zavedali, 
kako velikega človeka imajo v svoji sredi. 
Zlasti hudo mi je bilo, ko so podrli njegovo 
hišo, v kateri bi bil lahko danes muzej, za 
kar sem se tudi sam zavzemal, na to opozar-
jal, o tem pisal. Ali bova rekla: že znana 
zgodba o premalo razumljenih genijih?

»Značilna človeška lastnost je iskanje napak 
in ne vrlin. Tudi za genije velja to. Da je bila 
Selanova hiša prodana in da jo je kupec porušil 
zaradi nadomestne gradnje, velja kriviti Sela-
nove tri sinove. Če bi bili eksponati o Selano-
vem delu v hiši, v kateri je le-te ustvarjal, bi 
zagotovo pritegnilo več obiskovalcev kot sedaj 
v tuji zgradbi nekdanjega Glavarjevega špitala 
v Komendi.« 

O Selanu so krožile razne zanimive prigo-
de. Mogoče bi katero navedli.

»Spomnim se, ko mi je rekel, kako ga motijo 
nepravilno vgrajena vhodna vrata v lastni hiši. 
Da bi rešil ta problem, jih je sam prestavil za 
šest centimetrov. Povedal mi je tudi, da ga je v 

Pred petnajstimi leti, leta 1997, je bil ustano-
vljen Komorni pevski zbor (KPZ) Šutna Ka-
mnik, ki zdaj že tretjo sezono deluje pod ume-
tniškim vodstvom Primoža Leskovca. Zbor se 
posveča predvsem bogatenju kulturnega pro-
grama v Kamniku in okolici, poleg tega pa 
gostuje tudi po drugih krajih Slovenije, v pre-
teklosti pa je gostoval tudi že v tujini.

Pesmi črpamo iz najrazličnejših virov – od 
starih sakralnih napevov in ljudskih pesmi, do 

Jesenski zborovski koncert
modernih umetnih pesmi in tudi priredb popu-
larne glasbe. Zbor je znan tudi po organizaciji 
prireditev, ki združuje več umetniških zvrsti, 
kot so npr. »Žive jaslice v rovu pod Malim 
gradom« ali pa »Slovenski ljudski običaji«, 
kjer se petju pridružita še igra, kostumografi ja 
in scenografi ja.

Predvsem pa nas mnogi poznajo, ker nam je 
pomembna tudi skrb za sočloveka. Zato se 
večkrat odzovemo vabilu za prepevanje na 

dobrodelnih koncertih (CIRIUS), nekaj takšnih 
koncertov pa smo organizirali tudi sami.

 Nekaj pevcev nas je tudi iz naše občine, 
zato smo se odločili, da vam ob petnajstletnici 
zbora popestrimo nedeljski  jesenski večer.

Vsi ljubitelji zborovske pesmi vabljeni torej 
v NEDELJO, 28. oktobra 2012,  ob 17. uri v 
Dom krajanov- Breznikov dom na Križu. 
Pridite, ne bo vam žal!

Za KPZ Šutna Petra Zupin
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Motiv učenk in učencev OŠ Komenda Moste, 
da zmagajo na Državnem prvenstvu osnovnih 
šol v orientacijskem teku in presežejo lansko-
letno 2. mesto, je bil izjemen. V dneh pred 
tekmovanjem so se učenci pripravljali izdatne-
je. Želja po dobri uvrstitvi je bila velika in 
manj kot zmaga, bi bila, sodeč po obnašanju 
učencev, veliko razočaranje. 

Tekmovanje je bilo v četrtek, 4. oktobra 
2012, v Sostrem. Začelo se je s kratkim kultur-
nim programom, sledila so tehnična navodila 
za tekmovanje. Napetost je pri tekmovalcih 
vidno naraščala. »Kje je moj kompas? Kje do-
bim elektronski čip? Kje so podrobni opisi 
kontrolnih točk?« Spremljevalci smo na po-
dobna vprašanja nestrpnih učencev bolj ali maj 
uspešno odgovarjali in jih bodrili z različnimi 
nasveti. 

Glede na startni čas so učenci k štartnemu 
prostoru prihajali ob različnih urah. Do tu so 

Od 5. do 7. oktobra 2012 je bil v Komendi jesen-
ski sejem kmetijske, gozdarske, gradbene, 
komunalne mehanizacije in vrtnarske 
opreme, na katerem je ponudbo turizma 
v Komendi predstavil TD Komenda v 
okviru ponudbe na stojnicah domače 
rokodelske obrti in čebelarstva. Sejem je 
med Slovenci izredno priljubljen, kar so 
dokazali tudi z velikim obiskom. 

Na stojnici turističnega društva so se 
tako predstavili čebelar Starovasnik ter 
članice turističnega društva s svojimi 
izdelki: izdelki IZ PEHTINE SKRINJE 
(domači čaji – nabrani z ljubeznijo do 
narave, spalne blazinice polnjene z 
gozdno praprotjo…), domači medenja-

Zlato je naše

Gremo na svetovno prvenstvo!
imeli našo pomoč. Nekaj trenutkov po startu 
pa so bili že v gozdu, prepuščeni sami sebi in 
odvisni od svojega orientacijskega znanja. 

»Med tekmovanjem sem se sprehodil po 
gozdu, množica otrok je brez pravega reda hi-
tela mimo mene, nekateri hitreje, drugi so svoj 
položaj večkrat preverjali. Na kontrolni točki 
so potrdili svojo prisotnost, potem pa nadalje-
vali vsak v svoji smeri. Nekateri so imeli na 
progi težave z orientiranjem; z nepoznanimi 
vrstniki z drugega dela Slovenije so se poveza-
li v ekipo in tako lažje napredovali proti cilju,« 
mi je pozneje razlagal eden od opazovalcev.

Učenci, ki so že opravili s progo, so v cilju 
nestrpno pričakovali svoje sošolce in sproti pre-
verjali delne rezultate. Tudi učenci in učenke 
Osnovne šole Komenda Moste niso bili izjema; 
nekateri so ugotavljali, da jih ni prehitel še nihče, 
drugi pa so zdrseli z najvišjih mest. V razredu, 
kjer smo bili nastanjeni za čas tekmovanja, je bilo 
zelo živahno. Kot na »borznem parketu« smo 
spremljali trenutno razvrstitev in se veselili za 
vsakogar, ki je uspel obdržati visoko uvrstitev.

Po objavi končnih rezultatov je bilo veselje 
naših učencev nepopisno. V vseh starostnih 
kategorijah so dosegli odlične uvrstitve: med 
učenkami do 5. razreda je zmagala Ana Pia 
Pogačar, 2. mesto je osvojila Nina McQuer-
rie. Pri enako starih učencih je bil 4. Svit Gro-
znik. V kategoriji učenk 6. in 7. razreda je bila 
6. Zala Zavrl. Učenci 6. in 7. razreda so zasedli 
najvišja mesta: Žan Ravnikar je zmagal, 3. je 
bil Matic Blaž, 4. Maks Vojvoda in 5. Matjaž 

Kavčič. Pri učenkah 8. in 9. razredov je 1. me-
sto osvojila Monika Ravnikar, 3. je bila Kim 
Kremžar Pančur in 9. Marjeta Lipužič.

Ta dan si bodo še posebej zapomnile Mo-
nika Ravnikar, Marjeta Lipužič, Kim 
Kremžar Pančur in Katarina Škufca, ki so 
dosegle ekipno zmago in se uvrstile na Sve-
tovno šolsko prvenstvo, ki bo aprila 2013 na 
Portugalskem. 

Menim, da smo Osnovno šolo Komenda 
Moste in tudi občino Komenda zelo lepo 
predstavili širši javnosti, saj smo bili zaradi 
doseženih rezultatov in športnega navijanja 
kot edina šola izpostavljeni in posebej omenje-
ni v televizijskem prispevku o tekmovanju, ki 
je bil v oddaji Svet na Kanalu A. Doseženo je 
posledica dobrega sodelovanja šole z lokalnim 
orientacijskim klubom oz. velike vpetosti šole 
v kraj in njegovo dogajanje.

Blaž Kölner

Komendski turizem na jesenskem sejmu
ki, medeno sadje, ročno nare-
jen nakit in promocijo teks-
tilnih izdelkov… Na stojnici 
pa se je promovirala tudi ob-
čina Komenda s svojo ponud-
bo kulturnih znamenitosti in 
obrti. Obiskovalcem smo ta-
ko predstavili novo turistično 
karto po »komendski občini« 
hkrati pa promovirali dejav-
nosti, s katerimi se v društvu 
ukvarjamo.

V turističnem društvu bomo turiste, naključ-
ne obiskovalce in seveda zainteresirane doma-
čine »oborožili« z novimi promocijskimi ma-
teriali naše občine (zemljevid s pomembnimi 
točkami kulturne dediščine, gostinsko ponudbo 
in drugimi informacijami). Hvala vsem, ki so 
nam pomagala pri snovanju zemljevida.

V soboto, 6. oktobra, so Komendo 
obiskali tudi izletniki iz šentviške pla-
note. Najprej smo jih vodili po Komendi 
in njeni okolici s predstavitvijo zname-
nitosti, ki jih v naši občini lahko vidijo, 
potem pa smo se odpravili do lončarstva 
Kremžar in jim pokazali, kako nastane 
izdelek iz gline. V popoldanskih urah 
pa smo »izletnike« odpeljali tudi na je-

senski sejem. Obiskovalci pa so sejem in 
Komendo zapustili polni znanja in vtisov.

V turističnem društvu Komenda si prizadeva-
mo za naravi prijazen turizem, ki bo tudi našim 
zanamcem zapustil pokrajino, kakršno smo po-
dedovali od naših prednikov. Želimo si, da bi 
naše kraje obiskalo čim več turistov ter da bi v 
njih tudi nekaj časa ostali in pri nas pustili tudi 
kakšen »dinar«. Vse prevečkrat se namreč zgo-
di, da vsi občudujejo naše naravne in kulturne 
danosti, nimajo pa možnosti pri nas kupiti ka-
kšnega unikatnega spominka ali doživeti pristne 
postrežbe, ker ne vedo, kam naj se obrnejo. 

Komendčani moramo biti poznani kot zelo 
prijazni in gostoljubni ljudje. Na koncu velja 
še vabilo vsem, ki se želijo včlaniti v društvo, 
da to storijo čim prej.

Sabina Romšak
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Ja, sliši se neverjetno vendar je res. To smo dokazali ta vikend na 
državnem in Evropskem tekmovanju operativnih gasilcev v najzah-
tevnejšem tekmovanju na svetu: Firefi ghter Combat Challenge , 
»najtežjih dveh minutah v športu «, ki je že tretje leto potekalo tudi 
pri nas; tokrat na zares idilični promenadi Bleda. 

Prireditev si je po v lepem vremenu ogledalo preko 7.000 ljudi.Tek-
movanja FCC v Sloveniji so se udeležile ekipe in posamezniki iz Slove-
nije, Francije, Nemčije, Poljske, Hrvaške, Avstrije… ZDA ter Kanade. 
Prišli so tudi ameriški vojaki, nameščeni v letalskih bazah v Nemčiji.

Za najboljše rezultate je potrebno zares trdo delo, tako moščanski 
gasilci že praktično celo leto treniramo tri krat tedensko, kar se nam je 
obrestovalo že na Poljskem, Berlinu in nam dalo zagon še za domače 
tekmovanje. Poleg tega, da je ekipa iz Most tekmovala, je prispevala 
tudi levji delež k organizaciji tega tekmovanja skupaj z PGD Radovlji-
co. 

Izkazalo se je, da smo Moščani ena najbolje psihofi zično pripravljenih 
ekip (tekmovalo je 6 posameznikov, 3 štafete po 5 članov, ter 5 dvojic), 
saj smo posegali po najboljših mestih tako posamično, kot v dvojicah in 
v ekipnem tekmovanju; 2. mesto evropskega prvenstva Matic Zupan - 
1.42.86; 3. mesto evropskega prvenstva v dvojicah Matic Zupan in 

Za nami je izredno naporna sezona mednarodnega tekmovanja v najtež-
ji gasilski disciplini Firefi ghter Combat Challenge. Po nastopih v Fran-
ciji, Poljski, Nemčiji, Sloveniji, smo zaključili tekmovalno sezono v 
Evropi in sicer v Avstriji v mestu Wels. Wels leži na severu Avstrije ob 
reki Traun blizu Linza in je drugo največje mesto. Mesto ima izredno 
bogato sejemsko tradicijo in v sklopu sejma ZAŠČITE IN REŠEVA-
NJA, kjer so se predstavili prav vsi vodilni proizvajalci gasilske opreme 
v Evrope se je odvijalo sklepno dejanje letošnjega FCC. 

Samo tekmovanje je bilo v Avstriji prvič, zato je bilo pri organizaciji 
ne malo težav. Vendar to Slovencev ni zaustavilo pri doseganju zavidlji-
vih rezultatov: 1. mesto v kategoriji M 20 Domen Pavlič: 2. mesto v 
kategoriji M 30 Matic Zupan; 1. mesto v absolutni kategoriji Domen 
Pavlič – najbolj prestižni naslov; 2. mesto v tekmovanju dvojic Gregor 
Stanovnik in Anže Habjan; 3. mesto v tekmovanju dvojic Domen Pavlič 
in Matic Zupan; 1. mesto v ženski kategoriji Mateja Pretnar; 1. mesto 
ženske dvojice Mateja Pretnar in Jerneja Pavlič; 2. mesto v kategoriji 
ekip FCC Slovenija: Domen Pavlič, Matic Zupan, Luka Uranič, Rok 
Ribič in Roman Koncilija.

FCC je psihofi zično najtežje gasilsko tekmovanje na svetu. Po telesni 
pripravljenosti pa se uvršča med najtežje športe. Ker je namen preizku-
siti telesno moč gasilca, v tem tekmovanju ni prostora za »taktiziranje«. 

Gasilci iz Most

Med najboljšimi v državi in v Evropi
Domen Pavlič; 3. mesto najboljša Slovenska ekipa Fire team Moste1 – 
1.24 (Matic Zupan, Domen Pavlič, David Brodar, Gašper Urbanc in 
Roman Koncilija)

1. mesto državnega prvenstva M 30 Matic Zupan; 1 .mesto državnega 
prvenstva M 40 Roman Koncilija; 3. mesto v razvrstitvi držav; 1. mesto 
tekmovanje Masters FCC (tekmovanje predsednikov in poveljnikov v 
dvojicah) Roman Kosirnik in Roman Koncilija

Absolutni zmagovalec je postal ameriški gasilec iz nemške letal-
ske baze Ramstein, Justin King, s časom 1.40,36. Vsekakor je po-
trebno poudariti, da se Slovenski gasilci borimo s kolegi, katerih 
kruh je gasilstvo (profesionalci) in jim ni potrebno dati dopusta za 
odhod na tekmovanja ali pa razmišljati, kako naporen bo trening že 
zjutraj. 

Vrhunska organizacija, fantastično vzdušje, lepo vreme in idilična 
okolica Blejske promenade bodo zagotovo ostale v prijetnem spominu 
vseh, ki smo se letos udeležili ali si ogledali Firefi ghter Combat Chal-
lenge Slovenija 2012. (več na www. pgd moste)

Zgolj ogromno psihofi zične kondicije, koncentracije, samoobvladova-
nja in je zagotovo najtežje gasilsko tekmovanje, zato mu mi na kratko 
pravimo tudi »TRPLJENJE Z RAZLOGOM«.

Vendar zgoraj napisano naše »vodstvo« (GZS) niti malo ne gane, saj 
očitno njih ne moti, če gasilci na intervenciji omagajo zaradi preutruje-
nosti, ne morejo posredovati v najtežjih situacijah (delo z dihalcem – 
IDA), niso kos »vročinskemu valu«, … . 

Vsekakor pa si takšnih tekmovanj posamezniki ne morejo privoščiti, 
saj so stroški zares visoki (pot, spanje, prijavnine, …). Konec koncev pa 
je ves trud posameznika in društva VLOŽEK v družbo – lokalno sku-
pnost, saj je le psihofi zično dobro pripravljen gasilec, lahko kos nalogam 
na intervencijah – vendar koga to zanima? Očitno samo nas nekaj eks-
tremistov, ki smo za družbo pripravljeni dati več, kot pa nam je ona 
pripravljena vrniti. Naše društvo PGD MOSTE stoji za našimi tekmo-
valci in jim po svojih močeh poskuša nuditi vso podporo in pomoč, saj 
se zavedamo » kaj je operativni gasilec«.

Na »ŽALOST« pa smo si z svojo prizadevnostjo in odrekanjem zopet 
prislužili možnost tekmovanja na Svetovnem prvenstvu od 12. do 17. 
novembra v ZDA- Južni Karolini v mestu Myrtle Beach. Tokrat bosta 
Slovenijo zastopala le Matic Zupan PGD Moste in Domen Pavlič PGD 
Begunje. 

Slovenci spet v vrhu
Najboljši trije Evropejci

Gasilci in prijatelji iz Most so Maticu Zupanu in Romanu Konciliji čestitali za dosežke na tekmovanju. – A. Ž.

Najboljša slovenska štafeta PGD Moste I – tretje mesto

Tudi otroci iz vrtca so jih obiskali
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Po več kot desetletju se 
je sejem v Komendi 
razvil v pravo sejemsko 
prireditev z zanimivim 
in bogatim raznovr-
stnim programom 
kmetijske, gozdarske, 
komunalne, gradbene 
mehanizacije in prido-
bivanja energije na na-
raven način ter vrtnar-
jenja za široko 
potrošnjo. Od nekda-
njih 200 kvadratnih 

metrov pred 17 leti je danes prireditev na 30.000 (od tega na 12.000 
asfaltiranih) kvadratnih metrih; samo letos pa so asfaltirali 4.000 kva-
dratnih metrov. 

V organizaciji Konjeniškega kluba Komenda in Občine Komenda so 
na letošnjem sejmu posebno pozornost namenili varnosti in zdravju pri 
delu v gozdovih, prikazali pa so tudi les kot pomemben ekološki ener-
gent z ogrevalno opremo. Zveza podeželske mladine je prireditev pope-

strila z izborom inovativnega mladega kmeta (zmagovalec, ki zaradi 
bolezni ni mogel prevzeti priznanja, je bil Peter Rozman), proizvajalci 
gozdarske opreme in obdelave lesa pa so na posebnem prostoru pripra-
vili predstavitev cepilnikov in spravilo lesa iz gozda s pravim gozdar-
skim traktorjem. Obiskovalci sejma so lahko spremljali tudi nekdanje 
igre povezane z lesom kot na primer metanje sekire v tarčo, odrezovanje 
kolutov, podiranje droga na balon in kombinirane reze z naklonom, 
pravilno zapenjanje hloda in strokovno pravilno izvleko lesa ter vlečenje 
jeklenice iz gozda. Tekmovalci so se pri tem merili tudi za lepo nagrado 
– za motorno žago Husquarna.

Sejem je v treh dneh privabil v Komendo prek 65 tisoč obiskovalcev 

Gasilci imamo svoj kar cel mesec. Pa je kar prav, saj imamo toliko 
ativnosti, da bi bila samo en dan ali teden premalo. Mesec požarne var-
nosti je namenjen predvsem preventivi, osveščanju ljudi pred nevar-
nostmi elektrike, slabih dimnikov, nevarnosti kurjenja v naravi, saj so to 
najpogostejši vzroki požarov.

Ob vikendu, ko je v Komendi Kmetijski sejem, so druge aktivnosti 
skoraj nemogoče, saj že nekaj let s preko 20 gasilci opravljamo celo-
dnevno redarsko službo.

Smo pa mentorji vseeno v času sejemskih prireditev uspeli na tekmo-
vanje v gasilskem rolanju 
odpeljati 14 otrok in 
osvojili smo eno zlato 
(Matic Smrekar) in dve 
srebrni medalji (Klara 
Zadrgal in Aljaž Štebe)

V petek, 12. Oktobra, 
smo v organizaciji GZ 
Komenda pripravili vsa-
koletno srečanje gasilskih 
veterank in veteranov 
Gasilske zveze Komenda. 
Srečanje je bilo v Ko-
mendi in udeležilo se ga 

je skoraj 50 gasilskih veterank in veteranov. Na srečanju smo pripravili 
dve zabavni igri, da so se trojke pomerile med seboj. Igrali so gasilsko 
ruleto, prenašali žogico za namizni tenis, s teniško žogico ciljali tarčo in 
vezali vozle, ki jih morajo znati naši pionirji in mladinci. Najboljši ekipi 
sta prejeli praktično nagrado.

V soboto, 13. oktobra, smo najavili dan odprtih vrat. Od 10. ure 
zjutraj do 16. ure popoldne smo bili na voljo, da občanom razkažemo 
naš dom, opremo, delo-
vanje gasilnikov in odgo-
varjamo na vprašanja. 
Kar nekaj vas je prišlo 
pogledat naš dom in 
opremo. Prikazali smo 
tudi pravilno in nepravil-
no ravnanje, če se vname 
olje na štedilniku. Naza-
dnje pa smo prikazali še 
hitri izvoz na intervencijo 
(od prihoda v gasilski 
dom, opremljanje v po-
polno opremo in izvoz z 
vsemi vozili). 

Tokrat tudi v nedeljo nismo počivali, saj je 15 gasilk in gasilcev pre-
gledalo hidrantno omrežje na območju delovanja našega društva. Pre-
gledi niso namenjeni zgolj pregledu delovanja le-teh, temveč tudi se-
znanjanju o lokaciji. 

Naš gasilski dom počasi dobiva končno podobo (fasada se že pleska, 
po zidarskih opravilih pa bomo polagali tlakovce). Nato pa nas čaka še 
dvorišče, da ga naslednje leto »oblečemo« v asfalt. uspelo. 

Ponosni smo tudi na 
večnamensko dvorano nad 
novimi garažami; jo že 
lahko uporabljamo. Dvo-
rana s sanitarijami meri 
preko 250 m2; namenjena 
je za naše prireditve in za 
oddajo v najem (telovadba, 
srečanja, plesni tečaji, ae-
robika, razna praznova-
nja). Stopnišče sicer še ni 
čisto nared, vendar bo tudi 
kmalu; tudi z vašo pomo-
čjo. Na pomoč!

Mihaela Poglajen

Mesec požarne varnosti 2012

Tekmovanja in priznanja na druženju vetera-
nov

Kako gasimo goreče olje? Nikdar z vodo!!!

Na dnevu odprtih vrat so komendski  gasilci 
prikazali tudi intervencijski izvoz vozil z mo-
štvom.

Presegel je vsa pričakovanja 

Jesenski sejem bil je živ
Tradicionalni jesenski sejem si je od 5. do 7. ok-
tobra ogledalo več kot 65.000 obiskovalcev, 
razstavljalo pa je 500 razstavljavcev.  
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iz domala vse Slovenije in tudi iz sosednjih dežel. Na svoj račun so prišli 
tudi obiskovalci in kupci različnih izdelkov široke potrošnje, prostor pa 
so prireditelji namenili tudi številnim domačim in društvom iz drugih 
krajev Slovenije. Za pravo sejemsko razpoloženje so tokrat na sejmu 
skrbeli trije usklajeni in dobro organizirani gostinci, pester zabavni pro-
gram pa so prvi večer obeležili Gadi in drugi večer Kingstoni.

Organizatorji so zelo dobro poskrbeli tudi za parkiranje in promet. Že 
drugič zapored so tokrat po spomladanskem sejmu organizirali brezpla-
čen prevoz obiskovalcev z avtobusi iz Poslovne cone v Komendi.

Jesenski sejem so tokrat skupaj z državnim sekretarjem Ministrstva 
za kmetijstvo in okolje Brankom Ravnikom in komendskim županom 
Tomažem Drolcem, odprli predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice 
Slovenije Cvetko Zupančič, organizatorja sejma predsednik KK Ko-
menda Lojze Lah in predsednik odbora za sejme v KK Stane Štebe ter 
Mile Miloševič iz Sremske Mitrovice, s katero so lani na sejmu v Ko-

Odmev

Sejem – Več kot dobro
Vsa pohvala organizatorjem za organizacijo in vse »aktivnosti« na sej-
mu, sodelujoči smo se počutili zelo dobro, VEČ KOT DOBRO. Zado-
voljni so bili lahko tudi najmlajši obiskovalci. Veselilo me je, da je bil 
sejem tako številčno obiskan. Še bolj pa me je razveselil pogled na 
mlade družine. Obisk sejma so si lahko privoščili vsi člani družine od 
najmlajših do najstarejših, saj ni bilo stroškov parkirnine, niti stroškov 
vstopnine. To se mi zdi, da je na sejem pripeljalo mnogo mladih družin. 
Za vsakega člana, ne glede na starost otrok, pa se je našla na sejmu po-
nudba zanj.

Vanda Jenko

Dom kulture Kamnik
Maistrov abonma 12/13
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Dom kulture Kamnik
november 2012
izbrane prireditve

SiTi Teater BTC: Star fotr

četrtek, 8. novembra 2012, ob 19.30
nedelja, 18. novembra 2012, ob 19.30

Ad hoc teater: Srecen konec svetavčetrtek, 
15. novembra 2012,
ob 19.30

Lunina čarobna flavtica

četrtek, 
29. novembra 2012,
ob 18.00

Rezervacija in nakup vstopnic: 031 775 700, info@domkulture.org, 
www.mojekarte.si in osebno v pisarni DKK, Fužine 10, 1240 Kamnik.

več na: www.domkulture.org

Lojze Lah, predsednik KK Komenda je ob odprtju poudaril:
»Recesija se veča, prodaja pada, domača proizvodnja kmetijske 

mehanizacije slabi. Če ne bo dela, bodo domači proizvajalci odpušča-
li delavce. To pa ni voda na pravi mlin za reševanje. Prave spodbude 
so ugodnejše obresti, boljše podpore in spodbude za proizvajalce…«

Stane Štebe, predsednik odbora za sejme v KK Komenda:
»V program predstavitev smo tokrat uvrstili poudarke gozdarskega 

dela, delo z motorno žago, varnost in zdravje pri delu s poudarjeno 
varnostjo in ne nazadnje s tem v zvezi tudi seznanjanje s predpisi in 
delom inšpekcijskega nadzora.«

mendi podpisali pismo o prijateljskem sodelovanju med dvema občina-
ma in sejmoma. Slovesno odprtje so še posebej obeležili mengeški 
godbeniki, komendske mažoretke, ki so na letošnjem evropskem mažo-
retnem prvenstvu v Franciji osvojile 5. mesto med 16 državami, mladi 
plesalci Avrikelj iz komendskega društva narodnih noš in plesalci fol-
klorne skupine DU Komenda, ki že deset let nastopajo na sejmih v Ko-
mendi in letos praznujejo tudi deset let delovanja in gostovanj po Slove-
niji in v tujini. 

Sejem je tako tudi tokrat presegel pričakovanja tako po številu 
obiskovalcev, razstavljavcev, bogati ponudbi, organizaciji prometa in 
delovanjem vzporednih sejemskih dejavnosti kot so gostinstvo, zaba-
va… Bil je sejem, kakršnega se nekateri morda spominjajo iz najbolj-
ših časov mednarodnega avgustovskega Gorenjskega sejma v Kra-
nju. 

Andrej Žalar
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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
Oktober 2012

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

NA PREŽI

Bila je lepa (deževna) sobota, 13. oktobra, ko so prizadevni organizator-
ji našega DU pripravili tradicionalni kostanjev piknik pri mlinčkih. Že 
nekaj dni prej se je 8 pridnih odpravilo v podpohorske gozdove po ko-
stanj. Več kot 3 ure mokrega listja in nabiranja – pa so imeli vse pripra-
vljeno za srečanje. Le pri vremenarjih (tam zgoraj) niso imeli sreče. Ni 
bilo nalivov, je pa ves čas rosilo in »fajhtalo« nekaj čez 60 pogumnih 
prijateljev tega srečanja, ki so kljub vsemu prišli po kostanj in so ponj 
radi segali (pa ne v žerjavico), da so si ogreli hladne roke. No, tudi za 
notranje namakanje je bilo poskrbljeno.

Prišli so prijatelji prijetnih srečanj iz Kamnika, Trzina, Šinkovega 
Turna in seveda domači. Dobre volje ni manjkalo, le dež je vztrajno 
vedno bolj padal.

Velja pa posebej omeniti prizadevnost organizatorjev, ki jih že vrsto 
let vodi Marija Špehonja. Skupaj z ostalimi sodelavci zna poskrbeti za 
telo in za dušo vseh, ki prihajajo na srečanja. Bil je dan, ki ga ne gre 
pozabiti.

Tone Ogorevc 

Ni res, kot pravi pregovor, da ima 
(samo) neumen kmet dober oziro-
ma debel krompir. V petek, 28. 
septembra, so namreč v gostilni 
Čubr na Križu pri Komendi oce-
njevali najbolj primerne sorte 
krompirja za praženje in vsa gostil-
na je ta dan dišala po praženem 
krompirju. Na terasi, kjer je bila 
zeleno-rumena zastava s kolorad-

skim hroščem v sredini, so bili v keramičnih skodelicah z napisom sorte 
in skrbnika razstavljeni lepi krompirjevi gomolji. Pod popolnoma enaki-
mi pogoji pa so ta dan v Čubrovi kuhinji skuhali in spražili 20 sort 
krompirja, ki so bile po mnenju skrbnikov najbolj primerne za praženje. 

Sedemnajst ocenjevalcev si je najprej na terasi ogledalo surove gomo-
lje, nato pa v gostilni ocenilo vsako sorto posebej glede na izgled, občutek 
v ustih, vonj in okus. Dobro uro je trajalo ogledovanje, vonjanje, poku-
šanje, razmišljanje in nazadnje ocenjevanje oziroma točkovanje. Vse pa 

APLENCA SE SMEJE
Janez na smrtni postelji namigne Micki, naj sede k postelji. 

Micka se res skloni k njemu in nastavi uho.
»Kaj je, Janez?«
»Imam..... zadnjo..... željo.«
»Ja, povej, Janez.«
»Micka, ko umrem....., te prosim....., da ne boš vdova ......., vzemi 

sosedovega Lojzeta.«
»Janez, kako?! Saj vendar Lojzeta nikoli nisi maral?!«
»Ja, Micka, saj ......., prav zato ga vzemi!«

Praženje krompirja
V Gostilni Čubr na Križu pri Komendi so ocenjevali najbolj primerne sorte krompirja za praženje.

je potekalo v strogi tajnosti. 
Vzorci so bili oštevilčeni in 
do objave rezultatov se ni 
vedelo, katera sorta je bila 
pod konkretno številko.

Ocenjevanje posameznih 
sort krompirja je tudi tokrat 
pripravilo Društvo za pri-
znanje praženega krompirja 
v sodelovanju s kuhinjo gostilne Čubr. Društvo ima sedež v Ljubljani na 
Vodnikovi 172, predseduje mu Evgenija Lazarini, deluje že 12 let in ima 
v Sloveniji prek 1500 članov oziroma privržencev.

»Program društva je predvsem druženje. Glede na globalno usmeritev, 
ki podpira in reklamira zgolj pomfrit, pa se v društvu zavzemamo in 
podpiramo pražen krompir iz domače, slovenske kuhinje,« je ob pohva-
li kuhinji pri Čubru in sodelujočim pri ocenjevanju in izboru poudarila 
predsednica Lazarinijeva. 

Na srečanju in ocenjevanju je tega dne zmagala sorta Concordija, ki jo 
v gostilni Čubr sedaj lahko tudi poskusite. Sicer pa je 17-članska komi-
sija takole razvrstila krompir. Za najboljšo Concordijo (skrbnik Agrosaat) 
287 točk (odličen), je bil 2. Mozart (Roko) 277 (odličen), 3. Elfe (Agro-
saat) 277 (odličen), 4. Anuschka (Agrosaat) 277 (odličen), 5. Red Scarlett 
(Roko) 276 (odličen), 6. Raja eko (Interseme) 276 (odličen), 7. Montreal 
(Roko) 272 (odličen), 8. Manitou (Interseme) 266 (odličen), 9. Marabel 
(Agrosaat) 257 (dober), 10. Marabel (Roko) 257 (dober), 11. Kis Krka 
252 (dober), 12. Excellent (Interseme) 251 (dober), 13. Igor (Kis) 250 
(dober), 14. Saviola (Interseme) 245 (dober), 15. Markies (Interseme) 
242 (primeren), 16. Christina (Agrosaat) 237 (primeren), 17. Sora (Kis) 
233 (primeren), 18. Bistra (Kis) 233 (primeren), 19. Kokra eko (Kis) 215 
(primeren), 20. Mura (Kis) 215 (primeren). 

A. Žalar

Moker kostanjev piknik DU

ČEBELA – V edinem 
krožnem križišču v občini 
ob robu cestišča pod lese-
no hišo voznike avtomo-
bilov pozdravi prijazen 
ličen napis GMAJNICA. 
Oblikovalcu in kreatorju 
napisa velja priznanje 
Čebelica za kreacijo; pa 
tudi za vztrajnost.

OSAT – »Zakaj ne gorijo luči na 
Šolski poti? Predlagam Osat tistemu, 
ki je za to odgovoren,« je bilo sporo-
čilo po telefonu. Preverili smo in 
ugotovili, da popravila nič ne zaleže-
jo. Morda bi zalegla, če bi račune za 
popravila dobivali tisti starši, ki po-
noči ne pogrešajo doma svojih naj-
mlajših. 
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POTOPIS

Kam na potovanje po Indiji, ko naju je celo pot 
spremljala slaba karma? Drugi poskus v isto 
deželo? Ne, hvala. Jugovzhodno Azijo sva 
prečesala podolgem in počez, na Bližnjem 
vzhodu je vroče v večih pomenih iste besede, 
Afrika tako zelo draga, Avstralija tako zelo 
daleč. Pa je obveljala ideja, da jo letos poleti 
popihava na Šri Lanko, ki je sicer nevarno bli-
zu težavni Indiji in hkrati dovolj daleč, da je od 
nje drugačna, samosvoja.

Že iz letala, ko pristajamo vidiva, da je zelo 
zelena. Najin največji strah in najbolj zaneslji-
va primerjalna valuta je bila zopet Indija. K 
sreči naju ob izstopu iz letališča ni obkolilo 
dvajset taksistov, nihče ni opravljal potrebe na 
cesti sredi belega dneva, tudi trupel nisva vide-
la plavati po rekah. Tako zelo nama je odleglo, 
da sta nahrbtnika takoj postala lažja. Najprej 
sva se za dva dni naselila v mestecu Negombo, 
ki leži ob morju na zahodno obali otoka. Tam 
sva že prvi večer, na pločniku spoznala dva 
Slovenca, mlad par iz Slovenskih Konjic. Ze-
lena popotnika, ki sta na Šri Lanki doživljala 
svoj deviški kulturni šok Šri Lanke, saj sta bila 
prvič v Aziji. Nista se mogla načuditi kaosu 
prometa, nizkim cenam, barantanju, načinu 
življenja. Opremila sva ju z nasveti, midva 
prekaljeva popotniška mačka in pri tem malo 
samovšečno občudovala lastno izkušenost. Pa 
se je nato kaj kmalu zgodilo, da sva se sama 
skorajda ujela v zanko spretnega domačina, ki 
naju je za pretirano ceno želel s tuk-tukom pe-
ljati v glavno mesto Colombo. Privolila sva, ne 
da bi preverila realnost cene. Streznil naju je 
najin sosed v hotelu, francoski fotograf, ki se 
že več desetletij klati po Aziji gor in dol in s 
fotografi ranjem služi lepe denarce. Tako sva 
namesto v tuk-tuk sedla na avtobus za glavno 
mesto. V želodcu naju je pričelo zvijati, stare 
rane indijskega cestnega kaosa, gneče, umaza-
nije, hrupa, skratka preveč vsega, so se začele 
ponovno odpirati. Čim prej na vlak in do Anu-
radaphure, prve prestolnice Šri Lanke.

Potovanje po Šri Lanki
Tam sva se zjutraj 

s kolesom podila po 
mestu, popoldne pa 
se povzpela na tem-
peljski vrh, prvo 
središče budizma na 
otoku. Takoj ko sva 
prispela pod njegovo 
vznožje, nama je 
vodenje ponudil lo-
kalni vodič, ki je bil 
strašljivo-gnusnega 
videza in hkrati imel 
krasno taktiko plači-
la, ki sva jo poime-
novala pritiskanje 
na krivde. Pristala 
sva, da naju je vodil 
po pomembnih točkah, trudil se je z razlaganjem 
zgodovine, vzpon začinil z romantično zgodbo, 
kako se je skoraj poročil s Slovenko, a iz tega 
testa ni bilo moke, na plano privlekel celo belež-
ko s slovenskimi besedami, s katerimi naju je 
skušal očarati in si prigarati višji zaslužek z lo-
mljenjem jezika. Takoj sva mu povedala, koliko 
mu bova na koncu plačala, nato pa je, ko smo 
ogled zaključili, pri plačilu ubral taktiko krivde, 
češ da ima doma pet otrok, ženo, ki ne dela, 
mora si popraviti škrbaste zobe in otrokom pla-
čati šolanje in naju prosil za dvajset evrov. Nisva 
podlegla, dala sva mu jih pet, tako da smo se 
grdih pogledov na hitro poslovili. Menila sva, 
da sva mu plačala dovolj in pošteno. Za zaslužek 
za popravilo škrbastih zob bo morda bolj uspe-
šen pri kateremu drugemu popotniku. 

Potem sva jo zavila na jug in malo višje, v 
mesto Kandy, kjer so Britanci po zavzetju de-
žele pričeli gojiti čaj in kjer v templju varno 
domuje Budin zob, ki so ga Mariborčani, ki 
sva jih srečala na cesti, poimenovali stomato-
loški tempelj. Tam sva si po enem tednu riževih 
obrokov privoščila hamburgerje, najin želodec, 
dlesni in duša so doživeli katarzo. Ogledala 

sva si botanični vrt, obiskala tovarno čaja, se 
sprehodila med zelenimi grmički čajevca in se 
seznanila s spoznanjem, da črni in zeleni čaj 
pridelajo iz istega grma. Zašla sva z ubranih 
turističnih poti na pot treh budističnih templjev, 
potep pa začinila s prepevanjem slovenskih 
pesmi. Usedla sva se na avtobus in se zopet 
spustila nižje, v Dambulo, v jamske templje 
čudovitih kipov Bude v vseh mogočih položa-
jih: sedečih, stoječih, ležečih, lebdečih in napol 
spečih. Še bolj naju je fascinirala levja skala 
Sigirija, poimenovala sva jo šrilanški Uluru, 
konkurent avstralskemu monolitu. Z izjemo, 
da je na njegovem vrhu živel kralj, ki je do 
prestola prišel tako, da je ubil očeta in je moral 
nato zbežati na varno mesto, na vrh skale. Čas 
si je krajšal s konkubinami in namakanjem v 
bazenih, skratka živel je zavidljivo življenje, a 
končal enako kot njegov oče. Da, tudi na Šri 
Lanki ima vsaka palica dva konca. Dovolj je 
bilo znamenitosti, ogledov, Bud in templjev, 
greva na morje, na severovzhod, v Trincomaa-
le. Odprl se nama je svet razkošja, ko sva pre-
stopila vrata hotela: soba s klimo, sobna po-
strežba, obroki s štirimi hodi, sanjska plaža, 
toplo turkizno morje, bazen s sladko vodo, 
koktelji na dosegu roke iz bazena, ob večerih 
romantična glasba v živo, masaže, fi tnes. Po-
trebujeva kaj več? Ne! Aja, denar za podaljša-
nje dopusta. Na trdna prašna tla realnosti sva 
padla, ko se je tropska pravljica zaključila, 
osemurna cestna odisejada po groznih luknjah 
in makedamskih cestah pa komaj začela. V 
Negombo sva prišla zaprašena, lačna in ne-
skončno utrujena. Potovanje sva zaključila v 
stilu, v hotelu z bazenom in razkošno sobo. 

Za naju je najlepši del poti predstavljalo poto-
vanje samo, dnevi, ki jih bogatijo malenkosti, za 
katerimi stojijo zgodbe, ki jih popotniki pomni-
mo celo življenje. Domov sva odhajala s spo-
znanjem, da je potepanje nekaj najbolj čudovi-
tega, da sva z njim popolnoma okužena in da je 
doma, kamor prihajava z utrinki iz tujih dežel, 
najlepše. Nekaj svojega pričnemo ceniti šele, ko 
se z odprtimi očmi vrnemo od nekod drugod.

Ana Zarnik Horvat in Tomaž Horvat
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Ljudje že dolgo 
poznamo blago-
dejni in zdravilni 
učinek jabolk, 
čemur je priča 
tudi zgornji pre-
govor. Ali obsta-
jajo tudi znan-
stveni dokazi, ki 
to potrjujejo?

Že pred časom 
so znanstveniki 
med preučeva-

njem sestave jabolk naleteli na nekatere snovi, 
katerim pripisujemo zdravilno učinkovanje na 
naše telo. Vlaknine, ki z vezanjem vode zgostijo 
prebavno vsebino in uredijo njen prehod skozi 
prebavno cev, so že ene izmed njih. Zanje je 
znano tudi, da znižajo raven holesterola v krvi, 

NASVETI

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

Poleg tega, da 
zakon o Izvršbi 
in zavarovanju 
določa omeji-
tve izvršbe na 
prejemke, o 
čemer smo go-
vorili v pravnih 
nasvetih v 
prejšnji Aplen-
ci, so nekateri 
prejemki po-
polnoma izvze-

ti iz izvršbe. To pomeni, da upnik nanje ne sme 
poseči, če pa do tega vseeno pride, mora dol-
žnik zahtevati od sodišča, da odpravi nepravil-
nosti, ki jih je izvršitelj ali druga oseba, ki sode-
luje v postopku (npr. banka), storila pri 
opravljanju izvršbe in da o tem izda sklep. Ker 
se ti prejemki v večini primerov nakazujejo na 
dolžnikov transakcijski račun, zakon določa 
(137. člen ZIZ), da mora organizacija za pla-
čilni promet (v večini primerov je to banka) 
pri izvrševanju sklepa o izvršbi upoštevati, 
da so nekateri prejemki izvzeti iz izvršbe in 

Izvršba 2. del 
Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe

da je izvršba na nekatere prejemke omejena. 
To pomeni, da tudi v primeru, da je bil dol-
žniku tak prejemek nakazan na njegov 
osebni račun, upnik nanj ne sme poseči.

Zakon o izvršbi in zavarovanju v 101. členu 
podrobno našteva, kateri prejemki so izvzeti iz 
izvršbe; za razlago v tej številki nasvetov jih le 
v grobem povzemamo. Poudarjamo pa, da so 
iz izvršbe izvzeti le tisti prejemki, ki so nave-
deni v tem členu. Gre za prejemke iz naslova:

zakonite preživnine in odškodnine za iz-  ●
gubljeno preživljanje zaradi smrti tistega, 
ki jo je dajal;
odškodnine zaradi telesne poškodbe;  ●
denarne socialne pomoči;  ●
starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu   ●

otroka, otroškega dodatka, dodatka za veli-
ko družino in dodatka za nego otroka;
štipendij in pomoči učencem in študentom;  ●
redov, medalj, vojnih spomenic in drugih   ●

odličij in priznanj;
prejemkov vojaških obveznikov v času   ●

izvrševanja vojaške dolžnosti, državljanov 
v času opravljanja nadomestne civilne 
službe, usposabljanja za zaščito in reševa-

nje ali delo v rezervni sestavi policije;
nadomestila za invalidnost po zakonu , ki   ●

ureja varstvo duševno in telesno prizadetih 
oseb;
dodatka za pomoč in postrežbo;  ●
dohodkov iz občasnega dela invalidov, ki so   ●

vključeni v institucionalno varstvo, ki jih pri-
dobivajo izven kriterijev redne zaposlitve.

Od novele ZIZ-H iz leta 2010 pa so iz izvrš-
be izvzeti še naslednji prejemki:

oskrbnina po Zakonu o izvajanju rejniške   ●
dejavnosti;
sredstva pridobljena za odpravo posledic   ●

naravnih nesreč ali škode na področju 
kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine 
ali fi tosanitarnem področju na podlagi 
predpisov, ki urejajo nesreče ali škode;
nepovratna sredstva in denarna sredstva,   ●

pridobljena na podlagi ugodnih posojil 
(glej dodatne omejitve v zakonu) ter
denarna sredstva prejeta iz naslova aktiv-  ●

ne politike zaposlovanja.
Odvetnica Irena Hacin Kölner, tel.: 031 347 989, 

email: info@moj-odvetnik.si, 
splet: www.moj-odvetnik.si

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Kostanj v zmer-
nih količinah lah-
ko jemo vsi, otroci 
in starejši, saj vse-
buje malo maščob 
in sladkorja, veli-
ko ogljikovih hi-
dratov,  je bogat 
vir folne kisline, 
vitaminov skupine 
B, vsebuje kalij, 
kalcij in magnezij. 
Pospešuje krvni 

Kostanj-hrana in zdravilo
obtok, krepi želodec, jetra in ledvice, greje naše 
telo od znotraj in nas tako pripravi na hladne dni. 
Kostanja naj se izogibajo nosečnice, doječe ma-
tere in vsi, ki imajo epilepsijo. Privoščimo si 
kostanj v teh jesenskih dneh. Priporočam juho 
iz kostanja, za sladico pa kostanjev pire.

Kremna kostanjeva juha: 2 čebuli, kuhan in 
2x olupljen kostanj (1 liter), žlica olivnega olja, 
1dcl belega vina ali jabolčnega soka, ščep sese-
kljanega žajblja, sol, poper in 1kisla smetana.

Na olju popražimo sesekljano čebulo in ko-
stanj, dodamo vino ali sok, 1liter vrele vode, 
žajbelj in kuhamo vsaj pol ure, pretlačimo, 

dodamo sol, poper in kislo smetano. Rahlo 
prevremo. Lahko pa zmanjšamo količino ko-
stanja, nadomestimo z naribanim korenjem in 
začinimo z muškatnim oreščkom, drobnjakom, 
soljo in ščepcem popra.

Kostanjev pire: kuhan in dvakrat olupljen 
kostanj, rastlinska krema ali sladka smetana, 
ščep cimeta ali žlička kakava. Kostanj pretlači-
mo, zmešamo s stepeno kremo ali smetano in 
naložimo v kozarce, po vrhu potresemo s ci-
metom, kakavom, lahko tudi z ribano čokolado. 
Med kostanjev pire lahko dodate tudi narezano 
hruško ali jabolko.

Jabolko na dan prežene zdravnika stran
saj posledično zavirajo njegovo biosintezo. V 
sadežu so prisotne predvsem v lupini. Številni 
antioksidanti, med katere spadajo vitamini A, C 
in E, ter fl avonoidi in fenoli pa ščitijo nekatere 
pomembne gradnike v telesu pred oksidacijo, s 
čimer zavirajo razvoj ateroskleroze. Delovanju 
antioksidantov smo lahko priča na lastne oči 
vedno kadar jabolka narežemo na krhlje in jih za 
kratek čas pustimo na zraku. Opazimo lahko, da 
jabolčna sredica porjavi. Slednje je posledica 
prisotnosti antioksidantov, ki ob stiki z zrakom 
oksidirajo in s tem povzročijo spremembo barve 
krhljev. Ravno ti antioksidanti, ki so prisotni v 
jabolku, imajo pomembno obrambeno vlogo za 
tistega, ki sadež zaužije. Naše telo namreč varu-
jejo pred oksidacijskim stresom in prostimi radi-
kali. Ljudje, ki uživajo hrano bogato z antioksi-
danti, redkeje zbolijo za srčno žilnimi boleznimi 
ali dobijo raka. Kljub svojemu blagodejnemu 

učinku pa so v sadju prisotni antioksidanti lahko 
včasih tudi moteči. Antioksidacijska reakcija, ki 
ščiti jabolko pred gnitjem, zaradi rjavkastih pro-
duktov kvari videz narezanega sadja.

Kakšne pa so možnosti da to rjavenje prepre-
čimo? Znanih je kar nekaj povsem enostavnih 
načinov - osnova vseh pa je bodisi preprečitev 
dostopa kiska ali pa ustavitev delovanja enci-
mov, ki antioksidacijsko reakcijo omogočajo. S 
potapljanjem rezin jabolk v vodo onemogočimo 
dostop kisika in preprečimo rjavenje. Če doda-
mo vitamin C, ki ga je veliko v limoninem soku, 
rjavenje prav tako upočasnimo, saj vitamin C s 
kisikom reagira hitreje kot antioksidanti v jabol-
ku. Antioksidacijske encime pa lahko onemo-
gočimo s kuhanjem ali z blanširanjem – kratko-
trajno potopitvijo v vrelo vodo. 

Blaž Filipič, uni. dipl. biotehnolog
GSM: 031 361 305, e-pošta: info@prem.si

splet: www.prem.si
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S ŠOLSKIH KLOPI
Teden otroka
V prvem tednu oktobra smo ob tednu otroka za 
učence pripravili različne zanimive dejavnosti. 
Tema letošnjega tedna otroka je bila »Radosti 
in stiske odraščanja«. O tem so razmišljali 
učenci prvega razreda.

KDAJ SI ŽALOSTEN? KDAJ SE NE PO-
ČUTIŠ NAJBOLJE?
Ko sem zvečer sama, ko koga kličem, pa ne 
pride v sobo. 

- Karla Ham, 1. B
Če me kdo porine.

- Leja Podgoršek, 1. b
Ko me mami zvečer maže s kremo.

- Eli May Kuhar, 1. b
Hudo mi je, ker se ne morem igrati več z igra-
čami, ki sem jih imela kot otrok. 

-Nina Galić,1. a
Hudo mi je, ker so mi premajhna oblačila.

- Sanja Košir, 1. a
Ker sem premajhna, ne morem vzeti kozarca, s 
sestrico pa se ne moreva dogovoriti, kaj bi se 
igrali. Takrat sem res žalostna. 

- Lara Kranjec, 1. a
Žalosten sem, ker ne morem voziti avtomobi-
la. 

-Jurij Matija Lisec, 1.a

KDAJ PA SI NAJBOLJ VESEL?
Najbolj sem vesel, ko hranim ptička in ko mi 
oči reče, da bomo dobili psička. 

-Matevž Hribar, 1. b
Ko gremo kam na sprehod.

- Asja Humar, 1. b
Ko doma pečemo piškote.

- Tjaša Plantarič, 1. b
Ko sem dobil knjigo Pet prijateljev.

- Izak Dornik, 1. b
Ko grem s prijateljem Nikom na kavo z mle-
kom v Planinski dom.

-Tia Prekupec, 1.a 

KAJ MI JE BILO V TEDNU OROKA 
NAJBOLJ VŠEČ?
Najbolj mi je bila všeč lutkovna predstava. 

- Zoja Kern, 1. c

Meni je bila izredno všeč risanka Čebelica 
Maja in ples. Tudi igrali smo se veliko. 

- Julija Hoyer, 1. c

TEDEN OTROKA PO NAŠE
Teden otroka se je pričel 1. oktobra. Med te-
dnom je potekal medrazredni turnir v športni 
igri med dvema ognjema, kjer so zmagali 
učenci 7.a in 9.b. Prilagojen je bil tudi odmor 
za malico, saj so nam v tem času cel teden 
predvajali glasbo po našem izboru. Petek je bil 
dan brez domače naloge, ponedeljek pa dan 
brez spraševanja. Učencem starejših razredov 
je učiteljica predstavila Islandijo, kjer se je 
poleti potepala. Še vedno potekata natečaj fo-
tografi ranja in literarni natečaj. Za zaključek 
tega tedna pa nas je obiskal še stand-up komik 
T in Vodopivec, ki nas je pošteno nasmejal. 
Teden otroka se nam bo vtisnil kot res krasen 
spomin na osnovnošolske dni. 
Vita Ciraj, Eva Poglajen, Patricija Lunar, 6. c

DRŽAVNO ŠOLSKO PRVENSTVO V 
ORIENTACIJSKEM TEKU 2012
Četrtek, 4. oktobra, sta zaznamovali bela in 
oranžna barva. To sta barvi orientacijske zasta-
vice, saj je tega dne v Sostrem pri Ljubljani 
potekalo državno šolsko prvenstvo v orienta-
cijskem teku.

Iz naše šole se je tekmovanja udeležilo sko-
raj 30 učencev. Pričelo se je s slovesnostjo ob 
desetih. Vodja tekmovanja nam je dal nekaj 
nasvetov in napotkov ter nam zaželel veliko 
sreče na progi. Ko je ura odbila enajst, so se 
prvi tekmovalci podali na progo. Na pot sem se 
podala kot predzadnja v svoji kategoriji. Med 
čakanjem na svoj nastop sem bila iz minute v 
minuto bolj napeta, saj sem vedela, da lahko 
ob dobrem rezultatu dobim tudi kolajno. In 
končno je nastopil moj trenutek …

Orientirala sem zemljevid in se podala na pr-
vo točko. Hitro, kot sem le mogla, sem poiskala 
vse kontrolne točke in v cilj pritekla s časom 
dvajsetih minut in nekaj sekund. »Odličen čas,« 
sem si rekla ter nestrpno čakala, da v cilj pride 
zadnja tekmovalka moje kategorije. Ko je prišla, 
sem iz njenih ust zaslišala: »Enaindvajset mi-
nut!« Skočila sem od veselja, saj sem postala 
državna prvakinja. Tudi moje sošolke so se 
odlično odrezale: Kim je ob dobri taktiki prista-
la na tretjem mestu, Marjeta pa je bila deveta. 

Komaj sem čakala na podelitev, da dobim 
zlato medaljo. Na koncu so razglasili še naj-
boljše učence, učenke, dijakinje in dijake. Ko 
smo zaslišale stavek: »Prvo mesto in uvrstitev 
na svetovno prvenstvo na Portugalskem dekle-
ta Osnovne šole Komenda Moste, Monika 
Ravnikar, Kim Kremžar Pančur in Marjeta Li-
pužič!« smo zakričale in stekle na zmagovalne 
stopničke. Prejele smo pokal in podale izjavo 
novinarki A-kanala za oddajo Svet. Tudi drugi 
učenci naše šole so jo dobro zastopali: Žan 
Ravnikar je v svoji kategoriji ravno tako prejel 
zlato odličje, zmagala je tudi Ana Pia Pogačar, 
Nina Sophia Mc Qaurrie pa je bila druga.

Ta dan je bil zame popoln in nepozaben. 
Postala sem državna prvakinja in s sošolkami 

se bomo udeležile svetovnega prvenstva na 
Portugalskem, ki bo aprila 2013.

Monika Ravnikar, 9. a

ORIENTACIJSKI TEK
Na septembrski ponedeljek smo se učenci 6. 
razredov namesto v šoli zbrali na Križu pri lo-
vski koči. Učitelji so nam dali zemljevide in 
čipe, mi pa smo se morali razdeliti v skupine 
po tri. Razložili so nam, kaj moramo narediti, 
in že se je začelo.

Hitro smo se napotili v gozd iskat številke. 
Vanje smo vtaknili prst s čipom in ko je posve-
tila lučka, smo se hitro odpravili iskat naslednjo 
številko. Pot je bila dolga, od lovske koče pa 
skoraj do Podgorja – bilo je kar naporno. Vzeli 
smo si tudi malo časa za malico, potem pa smo 
hitro nadaljevali. Me smo se vmes tudi enkrat 
izgubile, a smo hitro našle pravo pot. 

Na koncu se je vse srečno odvilo. Ta športni 
dan mi je bil zelo všeč.

Lucija Ravnikar, 6. c 

GLEDALIŠKA URA
»Ring, ring,« sem zazvonil s kolesom, ko sem 
prihajal v šolo. Tisti dan je bil poseben, saj smo se 
odpravili v Mestno gledališče ljubljansko. Po 
malici smo se vsi učenci od 6. do 9. razreda zbrali 
pred šolo, kjer smo se razporedili po avtobusih.

V Ljubljani smo izstopili pred Namo in preč-
kali Slovensko cesto. Podali smo se v temno 
ulico, polno grafi tov. Mislil sem, da jo bomo 
samo prečili, a sem se zmotil. Točno na sredini 
ulice smo se ustavili in vstopili v moderno gle-
dališče z zelo zanimivimi lučmi in stenami. Zelo 
sem se veselil, ko so nas spustili v dvorano.

Predstava se je začela. Na oder je prišel igra-
lec, ki je igral režiserja predstave. Prikazal nam 
je, kako poteka priprava gledališke predstave, 
od začetka do premiere. Igralci so zelo dobro 
igrali, še posebej glavna ženska igralka (Ana 
Dolinar Horvat). Cela predstava je bila super, a 
na žalost se je prehitro končala. Na to predstavo 
sem mislil še, preden sem zvečer zaspal.

Blaž Zupančič, 8. b
V ponedeljek smo bili v gledališču. Tam mi je 
bilo zelo všeč, da sem spoznal, kako v gledali-
šču kaj poteka. Pričakoval pa sem, da bodo 
igralci malo več igrali, ne pa se samo smejali. 
Spoznal sem, kako lahko isto zgodbo iz drame 
samo malo spremenimo in že je tu tragedija ali 
komedija. Pomembno vlogo pri ustvarjanju 
predstave imajo igralci, režiser, scenarist, še-
petalec, scenograf, lučkar, glasbeni mojster …

Matej Kovač, 6. a
8. oktobra smo si ogledali predstavo z naslo-
vom Gledališka ura. To ni bila navadna pred-
stava, saj so nam predstavili delo vseh sodelu-
jočih pri gledališki predstavi. To mi je bilo zelo 
všeč, saj me od nekdaj zanima, kako deluje 
gledališče. Tudi moje sanje so, da bi postala 
igralka. Predstavili so nam tri različne žanre; 
komedijo, tragedijo in dramo. Meni je bila 
najbolj všeč komedija, saj je bila zelo zabavna 
in v narečnem govoru. Predstavo bi si z vese-
ljem še enkrat ogledala. 

Lara Korbar, 8. b
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SKAVTI

Vsako skavtsko leto se odvijeta dve državni 
srečanji voditeljev; v oktobru in marcu in sicer 
ima vsaka veja svojega, namenjena pa so dru-
ženju, povezovanju, poučnim delavnicam, dr-
žavna vodstva pa voditeljem podajo tudi 
smernice za delo. 

DSV za voditelje popotnikov in popotnic 
je potekal na Ravnah na Koroškem in je bil 

Uvodnik
Pa smo ga le dočakali. Začetek skavtskega 
leta 2012/13 namreč. In občutek imam, da 
bo letos še bolj divje, zabavno in tista doda-
tna začimba življenja.

Tokrat malo več o državnih srečanjih 
voditeljev, načrtovanju skavtskega leta in o 
tem, kako smo se lotili leta, ki je pred na-
mi.

Upam, da boste uživali ob branju, lepo pa 
vas povabim, da obiščete tudi našo spletno 
stran: http://komenda1.skavt.net/, kjer lah-
ko dodatno potešite radovednost in si ogle-
date malo morje slik.

Bodite pripravljeni!
Andreja Grkman, Optimistična orka

Oktobrska sobota nam je postregla z mrazom in 
dežjem, ampak skavt ne pozna slabega vreme-
na, samo dobro ali slabo opremo. In mi se nismo 
ozirali na vreme, ampak rajši užival,i na veliko 
klepetali, saj se je med poletjem dogajalo.

Nekateri skavti so bili že dovolj stari, da so 
šli v naslednjo vejo, zamenjali so se tudi vodi-
telji, v vseh vejah pa je popoldne minilo v 
znamenju smeha, solzic ob branju pisem odho-
da in raznoraznih preizkušenj.

Volčiče (VV) so napadli krvoločni Rdeči psi 
in v boju je podlegla tudi vodja krdela, naša 
draga Akela, ki jo zelo pogrešamo. Ker pa kr-
delo brez vodje na more obstati,  smo s pomo-

SKVO vikend v Sostrem
Večer pred nami 

in sobotno dopol-
dne sta bila ovita v 
pregled preteklega 
leta, nato pa je 
sledilo določanje 
namena in ciljev, 
kar zahteva kar 
nekaj usklajeva-
nja, dogovarjanja 
in pretresanja mo-
žnosti. Se sliši na-
porno? Pa ni. 
Vmes ne pozabi-
mo na dobro hrano 
(kuharja Matej in 
Sašo sta za nas ze-

lo dobro skrbela), športni oddih na mivki z 
odbojkarsko žogo in seveda nadvse zabavni 
Zabavni večer, ki je naše smejalne mišice ogrel 
za naslednje skavtsko leto. 

V nedeljo je bilo naše razpoloženje seveda 
bolj nedeljsko, postorili smo še tisto, kar je bilo 
potrebno, obiskali smo tudi sveto mašo, si pri-
voščili že tradicionalni kofe in jedli čudovito 
nedeljsko kosilo.  

Vikend, ki voditeljem napolni baterije, ki 
jim da zagona za novo leto, vikend, na katerem 
se veliko dogaja, vikend brez katerega ne bi 
bilo programa, vikend, ki nam voditeljem veli-
ko pomeni, vikend, ki se ga vsi veselimo.

Torej, voditelji smo se pripravili, na zalogi 
imamo ogromno idej in dobro oboroženi vsto-
pamo v skavtsko leto 2012/2013.

Eva Karničnik, Nasmejana orka

Državno srečanje voditeljev (DSV)
precej mističen, medtem ko so na Dsvju za 
voditelje izvidnikov in vodnic, ki je bil tokrat 
v Slovenskih Konjicah, rogljičkali, lovili sledi, 
prižigali ogenj, delali aktivnosti za razvijanje 
vseh področij, se smejali in imenovali nove 
voditelje.

DSV voditeljev volčičev in volkuljic pa je 
potekal v Škofi jah, kjer smo uživali v vročini, 

Začetek skavtskega leta 
čjo posebnega uroka in prahu zmletih kresničk 
dobili novo Akelo in Skakajoči fi žolčki tako 
ostajamo poskočni še naprej.
Četo (IV) je medtem zapustilo kar nekaj iz-

vidnikov in vodnic, zato je bilo zelo čustveno, 
novinci pa so se odpravili po sledi vrvi, da bi 
ugotovili ali bodo spadali k volkovom, soko-
lom, žabcam, gazelam ali mogoče k čebelam, 
voditeljsko pa se je četa okrepila še z Rokom 
in nad njim so po zadnjih govoricah, izvidnice 
zelo navdušene.

V pričakovanju, kdo bo letošnji voditelj, si je 
noviciat (NOPP)  hitro obrisal oči, ki so se orosi-
le ob prebiranju pisma odhoda iz čete in se od-

pravil reševati uganke, ki so jih čakale na poti 
proti končni točki. Rebusi, uganke, križanke, 
mafi ni, v katerih so se skrivale črke... vse to jih 
je pripeljalo do novih voditeljic, Irene in Mojce.

Klan (PP) pa sta zapustili voditeljici Tamara 
in Špela, njuno mesto sta zasedla dinamični 
mali - veliki dvojec, Benjamin in Eva.

Ura je odbila, steg se je zbral v kvadrat in 
potem so sledile kratke igre, tudi tradicionalno 
vlečenje vrvi, po sveti maši pa smo si ogledali 
še slike dogodivščin iz preteklega skavtskega 
leta in tako odlično zaključili dan ter uspešno 
začeli novo skavtsko leto.

Andreja Grkman, Optimistična orka

soustvarjali Kompas idej, se odločali med topli-
cami in pečjo ter razmišljali, za koga bi dali roko 
v ogenj, veliko jedli (tudi žižole) in nekje v te-
mnem gozdu, ob soju rdeče rože, na skali posve-
ta imenovali nove voditelje. Na koncu pa smo si 
v Ankaranu najpogumnejši privoščili skok v 
morje in veste kaj, bilo je absolutno krasno!

Andreja Grkman, Optimistična orka

Skavtsko leto se za voditelje prične prav s tem 
dogodkom, ki traja cel vikend. V prvi vrsti načr-
tujemo skavtsko leto, ki je pred nami, v paketu 
pa je še prijetno druženje s sovoditelji. 

V petek smo se zbrali ob 17. uri in se poslo-
vili od Špele in Tamare, ki zapuščata voditeljske 
vode v komendskem stegu. Sledil je sprejem 
Roka, ki je uspešno prestal izzive, ki smo mu 
jih pripravili in tako postal enakovreden član 
našega skvoja.

Sedaj vejo volčičev in volkuljic vodita Sara 
Vidmar (Akela) in Andreja Grkman (kača Ka-
ja), pri izvidnikih in vodnicah sta glavni četo-
vodji Katarina Pavlinič in Domen Jurkovič, 
njun pomočnik pa Rok Valenčič. Noviciat vo-
dita Irena Gril in Mojca Zmrzlikar, popotnike 
in popotnice pa Benjamin Lah in moja malen-
kost.
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REKREACIJA

Če kdo misli, da se na Gori družimo samo po-
zimi, ko so skoki, se pošteno moti. O spomla-
danskem dogajanju smo že poročali v eni od 
predhodnjih številk Aplence; sedaj smo vam 
dolžni še za poletje. Najmlajši člani Društva 
skakalni komite Gora so celo spomlad in pole-
tje skrbeli za okolico skakalnice in začeli pri-
pravljati teren za dodatni prostor druženja.

Seveda smo si tudi letos vzeli čas za izlet. 
Odpravili smo v zelo oddaljeni Kamp Menina 
v Varpolje ob Savinji. Pot do kampa je bila 
zelo dolga in naporna. Prevozili smo tudi viso-
ki prelaz Črnivec in smo prišli kar utrujeni od 
dolge vožnje. Na srečo smo se na jutranjemu 
zboru pri Pogačarjevih okrepčali s kavo in tudi 
nekaj sadja smo zaužili (borovnice, robide…). 
Po prihodu v kamp nas je lepo sprejel vodja 
kampa Jure. Povabil nas je pijačo, ki smo jo vsi 
z veseljem spili, saj je bilo takrat še zelo toplo; 
bilo je konec avgusta. Sledile so vragolije v 

Poletje na Gori

Kva ga gon'mo
adrenalinskemu parku. Vse 
naloge smo uspešno opravili, 
na nekaterih smo se morali kar 
pošteno potruditi, da smo jih 
opravili. 

Kosilo nam je spekel naš 
član Miha, pa tudi drugi smo 
pomagali pri pripravi obroka. 
Po jedi nismo šli počivat, am-
pak takoj na kopanje, saj imajo 
v kamp prav lepo jezero. Bili 
smo najboljši, najhrabrejši… 

in skakalnica je bila kar malo majhna, saj 
smo vajeni naše lepe gorjanske velikanke. Za-
sedli smo tudi vodni trampolin in mlajšim 
obiskovalcem kampa pokazali nekaj vragolij, 
ki so jih uspešno ponavljali za nami. Po kopa-
nju smo si vzeli čas za druženje in pogovore na 
lepi terasi gostilniškega objekta in seveda ni 
manjkalo smeha; tudi fi lm smo hoteli posneti v 
HD verziji, a nam je zmanjkalo časa.

Zvečer je bil 
na vrsti tradicio-
nalni nogomet 
spodnja Gora 
proti zgornji Go-
ri. Da gre pri tej 
tekmi na nož, so 
pokazale številne 
poškodbe – mo-
drice, glavoboli, 
zviti gleženj… 

Po napornem dnevu pa še zabavni večer tja 
pozno v noč. Pri nazdravljanju s pijačo pa ni 
bilo več Na zdravje, ampak KVA GA GONMO 
z gorenjskim naglasom. Naslednjo jutro je bilo 
deževno in po zabavnem dopoldnevu in kosilu 
smo se veselo odpravili proti domu. 

V začetku septembra smo skakalci pripravili 
vaški piknik za vse člane društva DSKG in 
vaščane Gore. Trenutno pa že delamo na ska-
kalnici, da bomo pripravljeni na zimo in Skoke 
na Gori 2013. 
Jože Šimenc, slike Vida Podbevšek, Aleš Petek

Gasilska pred odhodom na izlet

Petek v elementu

Piknik na Gori

Prelaz Passo dello Stelvio v italijanskih Do-
lomitih pomeni za kolesarje veliko spošto-
vanje in precejšen izziv, ker je najvišji asfal-
tiran gorski prelaz v vzhodnih Alpah in 
drugi najvišji prelaz v Alpah.  

Na to precej dolgo in naporno pot sva se 
proti koncu julija podala popotnika Franci 
Groznik in Peter Pibernik. Že lani sva prema-
gala kar nekaj visokih prelazov v Dolomitih, 
zato je bila to za naju še dodatna motivacija in 
želja priti čez prelaz Stelvio pod 3905 m visoko 
goro Ortler v nacionalnem parku Stelvio v 
južni Tirolski, kjer je bil letos tudi cilj ene 
gorskih etap znamenite kolesarske dirke Giro 
d'Italia. Za celotno pot sva načrtovala in tudi 
porabila osem dni. V prvih dveh etapah preko 
Trbiža, Hermagorja, prelaza Kartitsch, Dobbi-
aca, Bolzana in Merana sva se trudila prevoziti 
kar največ kilometrov, ker so bile noge še 
spočite. Tretji dan popoldne sva že prispela 
pod vznožje Stelvia in ker je bilo počutje dobro 
in vreme odlično, sva zagrizla v breg. Na polo-
vici vzpona sva si privoščila kratek počitek in 
nekaj prepotrebnih kalorij. Mogočen potok z 
razburkano ledeniško vodo ob cesti je dal slu-
titi, da je v visokogorju še dosti snega in bodo 
temperature nizke. Franci si je nadel anorak, 
jaz pa sem še bolj močno pritiskal na pedala, 

S kolesom naokrog
zato sva pot nekoliko podaljšala proti Benet-
kam. Naslednji dan sva si privoščila osvežitev 
v morju in nadaljevala proti Sloveniji. Zadnja 
etapa od Gorice do doma je bila najkrajša in 
tudi tempo je nekoliko popustil.

Domačih cest vajena kolesa so zdržala še 
zadnje kilometre na 1200 km dolgi poti z 9000 
višinskimi metri. Ob povratku domov so naju 
prijatelji in domači presenetili s prijetnim 
sprejemom in čestitali za podvig.

Peter Pibernik

ker se je na obzorju že videl hotel na prelazu. 
Zdelo se je, da sva že blizu vrha, vendar je 
oznaka na cesti sporočala, da bova za pot po-
trebovala še kar nekaj časa. Počasi so nama 
začele pojemati moči, občutno se je hladilo. 
Ura je že kazala osem zvečer, ko sva prikolesa-
rila na 2753m visok prelaz. Za občutke zmago-
slavja ni bilo časa, ker se je začelo temniti, zato 
sva se oblekla in spustila na drugo stran v 
Bormio. Naslednji dan sva potovanje nadalje-
vala preko prelaza Gavia (2652m) in se spusti-
la do Ponte di Legno. 
Sledil je klanec proti 
prelazu Passo del To-
nale (1883m) in do 
večera sva se spustila 
v Dimaro na višino 
750m, kjer sva se gle-
de na dobro počutje 
odločila, da naslednji 
dan nadaljujeva pot 
preko prelaza Passo 
Campo (1682m) in 
nato mimo znamenite-
ga smučišča Madona 
di Campiglio. Po pad-
ski nižini sva občutila 
pravo poletno vročino, 
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V soboto, 22. Septembra 2012, je bila v nizozem-
skem Valkenburgu cestna kolesarska preizkušnja 
mlajših članov. Na njej se je pomerilo 157 kole-
sarjev iz kar 43 držav. Na 177 kilometrov dolgi 
kolesarski preizkušnji je bilo tudi šest Slovencev 
in med njimi tudi Luka Pibernik iz Suhadol. 

Že uvrstitev v reprezentanco Slovenije je 
bila za mladega Luko izredni uspeh. S svojim 
talentom in pridnostjo je že v prvem letu med 
elitno konkurenco dokazal, da sodi med naj-

V Športni dvorani v Radljah ob Dravi je bilo v 
soboto, 13. oktobra 2012, državno prvenstvo v 
kombinaciji desetih plesov. Triinštirideset pa-
rov iz trinajstih slovenskih plesnih klubov je 
tekmovalo v šestih starostnih kategorijah. V 
kategoriji mlajših mladincev sta ob težki kon-
kurenci zmagala Jaka Podgoršek in Katarina 
Matuš iz plesnega kluba Miki Domžale. Poleg 
že osvojenega naslova državnih prvakov v la-
tinsko ameriških plesih in naslova državnih 
vice prvakov v standardnih plesih, sta tako 

1. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV MLA-
DIH - Tekmovanje je bilo v Ljubljani 7. sep-
tembra 2012. Osvojili smo 5. mesto Laura 
Unuk, 14. mesto Jan Unuk, 15. mesto Jan Šu-
belj, 16. mesto Maj Markošek, 19. mesto Gre-
gor Žunič, 25. mesto Filip Trplan, 27. mesto 
Jan Marn, 29. mesto Mark Šketa, 40. mesto 
Ana Pibernik, 42. mesto Črt Božič, 46. mesto 
Gal Založnik.

1. TURNIR SREDNJEŠOLCEV- Tekmo-
vanje je bilo v Ljubljani 11. septembra 2012. 

Šahovski utrinki
Naši člani so osvojili 2. mesto Caterina Leo-
nardi, 3. mesto Tilen Lučovnik, 5. mesto Alja 
Bernik.

7. TURNIR CIKLUSA TURNRIJEV 
NAJMLAJŠIH - Turnir je bil v Ljubljani 18. 
septembra 2012, osvojili pa smo 3. mesto Jan 
Šubelj, 10. mesto Jan Unuk, 16. mesto Jan 
Marn, 17. mesto Gal Založnik, 19. mesto Ana 
Pibernik.

POKAL SLOVENIJE - Tekmovanje je bilo 
v Ljubljani od 14. do 16. septembra 2012. 
Ekipa ŠK Komenda v postavi Bojan Hribar, 
Blaž Debevec, Gregor Ogradi, Nenad Toma-
šev, Igor Juhant, Sebastijan Markoja, Laura 
Unuk je osvojila 6. mesto.

12. MEMORIAL JOSIPA IPAVCA - Tek-
movanje je potekalo v Šentjurju od 19. do 26. 
septembra 2012. Osvojili smo 7. mesto Laura 
Unuk, 25. mesto Caterina Leonardi, 59. mesto 
Jan Unuk.

2. TURNIR CIKLUSA TURNRIJEV 
MLADIH - Tekmovanje izvedeno v Mengšu 5. 
oktobra 2012. Osvojili smo 1. mesto Laura 
Unuk, 7. mesto Jan Šubelj, 12. mesto Maj Mar-

košek, 16. mesto Gregor Žunič, 17. mesto Jan 
Unuk, 21. mesto Staš Ahtik, 24. mesto Filip Tr-
plan, 28. mesto Mark Šketa, 29. mesto Jan Marn, 
30. mesto Črt Božič, 47. mesto Ana Pibernik.

I. ŽENSKA LIGA - Tekmovanje je bilo v 
Kranju od 6. do 7. oktobra 2012. Ekipa ŠK 
KOMENDA v postavi Alja Bernik in Alenka 
Trpin je osvojila 5. mesto.

2. TURNIR SREDNJEŠOLCEV - Tekmo-
vanje izvedeno v Ljubljani 9. oktobra 2012. Naši 
člani so osvojili 1. mesto Caterina Leonardi, 2. 
mesto Tilen Lučovnik, 8. mesto Manca Kralj.
Člani kluba uspešno nastopajo v I. članski ligi 

zahod, v Osrednji slovenski ligi in na FIDE turnirju.
Franc Poglajen

Svetovno prvenstvo v Valkenburgu

Luka Pibernik osvojil 5. mesto
boljše na svetu. Ni skrivnost, da je Luka na le-
tošnjem svetovnem prvenstvu nastopil kot po-
močnik predvsem Janu Polancu. Že med dirko 
je opravil ogromno delo za svojega kapetana. 
Ker pa je bil Jan v zadnjih metrih zaprt je v 
zaključku breme rezultata nase prevzel Luka in 
zasedel odlično 5. mesto.

Le ugibamo lahko, kako bi se vse skupaj izteklo, 
če bi hranil moči za ciljni fi niš. ČESTITAMO. 

Foto: Leon Andrejaš in Marjan Kelner

Dobsko-suhadolska naveza 

Že drugi naslov najboljših
osvojila drugi letošnji naslov najboljših v drža-
vi v svoji kategoriji. Skupaj imata tako v žepu 
že 4 naslove državnih prvakov in 2 naslova 
podprvakov v svoji karieri. Poleg njunih oseb-
nih trenerjev, Nine Medja Černivec in Matevža 
Ogorelca, sta trenirala tudi pod okriljem član-
skih parov Špele in Mateja Kralja ter Anne 
Mashcyts in Damirja Haložana. Vsi trenerji so 
ju med plesom budno spremljali in spodbujali.

Za doseženo 9. mesto med mlajšimi mladin-
ci čestitamo tudi Janu Hafnerju in Žani Jereb 

ter Žanu Ravnikarju in Veroniki Kajin za 
osvojeno 3. mesto med pionirji. (Žana in Žan, 
prav tako prihajata iz Komende!) 

– MM

Teja Koželj se je znova vrnila na zmagovalni 
oder. V zadnjih dveh sezonah zaradi poškodb 

Teja spet na zmagovalnem odru
ni prav veliko tekmovala, je pa po prilagojenih 
programih še naprej redno in zavzeto trenirala. 
Do druge polovice letošnje poletne tekmovalne 
sezone je poškodbi sanirala in se uspešno vrni-
la na plavalna tekmovanja. 

Na mednarodnem plavalnem mitingu v Kopru, 
30. junija, je tako v disciplini 50 m prsno osvojila 
2. mesto, v disciplini 100 m prsno pa 3. mesto. 

Na julijskem tradicionalnem kamniškem 

plavalnem mitingu »Veronika 2012« je v disci-
plini 100 m prsno zmagala, na pol krajši razda-
lji pa je osvojila 3. mesto. 

Letno plavalno sezono je sklenila z državnim 
prvenstvom, ki je bilo od 26. Do 29. julija v Kopru. 
V disciplini 50 m prsno je postala državna članska 
prvakinja, uspeh pa je dopolnila še z osvojitvijo 2. 
mesta v disciplinah 100 m in 200 m prsno. 

S. T.

Zmagovalci 2. turnirja mladih 2012-2013

Pokal 2012
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V nedeljo 7. oktobra 2012, je Taj Ekart, član Smu-
čarsko skakalnega kluba Mengeš, v Zagorju pono-
sno dvignil svojo bronasto kolajno, ki jo je osvojil 
na državnem prvenstvu za cicibane v konkurenci 
31. tekmovalcev iz vseh slovenskih klubov.

Skakati je v SSK Mengeš začel pred enim 
letom in že kmalu pokazal nadarjenost, saj je 
letos poleti osvojil pokal gorenjske regije. Do-
segel je že kar nekaj lepih rezultatov: regijski 

Najprej o predvidljivih dogodkih. Jesen je tu in 
prinaša s seboj za udeležence prometa več ovir, 
ki jih je mogoče predvideti. Odpadlo listje na 
cestišču, zemlja, ki jo za seboj puščajo delovni 
in kmetijski stroji, jutranja in večerna megla, 
pešci brez odsevnikov, ki zvečer brezskrbno 
tekajo ob robu cestišča – vse to je lahko vzrok 
prometnim nezgodam, ali če hočete, nesrečam, 
ki jih previdni vozniki lahko preprečijo.

Pa še posebno opozorilo osebam, ki najdejo 
ali zaznajo kakršenkoli predmet in posumijo, da 
gre za eksplozivno telo ali orožje. Zaradi lastne 
varnosti se takih predmetov ne dotikajte, in jih ne 
pobirajte. Kraj najdbe vidno označite in po svojih 
zmožnostih zavarujte, da preprečite dostop dru-
gim, in takoj obvestite Policijo na št. 113.
Čeprav pri nas, hvala bogu, že dolgo ni voj-

ne, se še vedno najdejo ostanki nevarnih pred-
metov. Tako je občan na območju Križa 27. 9. 
našel ročno granato iz 2. svetovne vojne. Zato 
tako opozorilo ni odveč. Opozorite otroke, ki 
radi raziskujejo naokrog.

Da ne bo prepozno
Gradbeni materiali so zelo dragi. Zato neka-

teri menijo, da je ceneje (ne pa bolj varno), da 
si jih prisvojijo na tujem gradbišču. Tako je 
nepridiprav 7. 9. vlomil v novogradnjo v Žejah, 
drugi pa je z istimi, nepoštenimi nameni, 11. 
9., na isti lokaciji, vlom samo poskusil. Ni se 
mu posrečilo, kot se ni poskus vloma v osebni 
avtomobil na Podborštu posrečil nekomu, ki 
mu je zadišala tuja lastnina. 

Zgodile so se tudi 3 tatvine, od katerih vsaj 
dve vzbujata pozornost. V Industrijski coni 
Žeje je nekdo 3. 9. in 9. 9. ukradel inventar. Če 
prav razumemo, je inventar v zaklenjenih pro-
storih. Kako je z varovanjem? Zmikavtu grad-
benega materiala pa se je na gradbišču v Šmi-
dovem logu (21. 9.), material ponujal kar na 
deponiji, ali vsaj nezavarovan.

Živimo v stresnih časih. Imamo slabe živce. 
Smo daleč od razumevanja drugih ljudi. Radi 
se prepiramo, smo v sporih celo med sorodniki, 
kot se je to zgodilo 15. 9. na Podborštu. Posre-
dovala je Policija.

Tudi prometne nesreče se nas za ta mesec 
niso izognile. Na glavni cesti Moste-Brnik se 
je zaradi nepravilnega premika vozila 7. 9. (ob 
11.40) poškodoval motorist. Enak je bil tudi 
vzrok prometne nesreče na Križu, 11. 9. ob 
8.50. Verjetno je »trpela« samo pločevina. 
Napačna stran vožnje je bila vzrok nesreči na 
Križu, 25. 9. ob 15.20. Po napačni strani je 30. 
9. ob 16. 28 vozil tudi voznik – povzročitelj 
nesreče v Ind. coni Žeje. Poročil o poškodbah 
oseb ni, pločevino pa bodo dobili v roke za to 
usposobljeni obrtniki. Razmišljam o vzrokih 
vožnje po napačni strani vozišča. Je to »seka-
nje« ovinkov, popolna raztresenost voznikov, 
ali pa so morda taki povzročitelji opravili voz-
niški izit v Angliji, kjer je smer vožnje predpi-
sana po desni strani ceste?

In za konec – priporočilo. Ne čakajte na za-
dnje dni pred 15.11., ko je za vsa vozila pred-
pisana zimska oprema. Škoda živcev ob dolgih 
čakalnih vrstah. Prihranimo jih raje za vožnjo!

Tone Ogorevc

Bronasta medalja učencu Ekartu
Taj Ekart, učenec 3. razreda OŠ Komenda Moste, je na državnem prvenstvu v smučarskih skokih 
med dečki do 9 let osvojil bronasto kolajno.

pokal Cockta v Mengšu 2. mesto, Žirovnica 1. 
mesto, revija skokov Mostec v LJ 1. mesto, 
pokal občine Zagorje 2.mesto.

Smučarsko skakalni klub Mengeš je vzgojil 
že nekaj znanih športnikov kot so Rok Benko-
vič svetovni prvak iz Oberstdorfa, Anže Lani-
šek je letos februarja postal mladinski olimpij-
ski prvak, Matjaž Pungertar pa uspešno zastopa 
Slovenske barve v svetovnem pokalu.

Igralci namiznoteniških klubov iz Kamnika in 
Komende smo bili 23. septembra 2012 mudili 
v Srbiji. V veliki mestni telovadnici ob reki 
Tisi smo sodelovali na mednarodnem turnirju. 
Tekmovali so vrhunski igralci s Hrvaške, Ma-
džarske, iz Srbije, Romunije in iz Slovenije. 
Med 110 igralci smo prikazali všečno in kvali-
tetno igro in navdušili občinstvo, do kolajn pa 
žal nismo prišli. Najbližji temu cilju je bil naš 
Lojze Zore. Imel je vodstvo 2:1 v nizih in 9:8 

Namizni tenis

Mednarodni turnir v Bečeju
v četrtem nizu proti poznejšem zmagovalcu 
turnirja Zvonimirju Britki iz Beograda. 

Zanimivo tekmo je odigral naš trener Željko 
Đurić proti poznejšemu zmagovalcu kategorije 
od 50 do 60 let Cvetkoviću iz Kikinde. »Cvele« 
je v dveh situacijah dobesedno letel po zraku. 
Občinstvo je njegovo požrtvovalnost in spre-
tnost nagradilo s hrupnim aplavzom. Ta dvoboj 
je bil podoben cirkuški točki, v kateri so se na-
miznoteniški igralci izkazali za prave artiste. 

Lepe zmage smo dosegali 
igralci Gorazd Štor, Matevž 
Žgank, Dejan Fridrih, Aleksander 
Poropat in Janez Zore. S priho-
dom in sodelovanjem na otvoritvi 
tekmovanja nas je razveselila 
srebrna paraolimpijka, Borislava 
Perić iz Bečeja, s katero smo se 
pogovarjali in fotografi rali za 
spomin. 

Domačini so se izkazali z zna-
čilnim gostoljubjem. Po zaključni 
razglasitvi in podelitvi kolajn ob 

večerji in glasbi na termalnem bazenu smo do 
poznih ur kramljali in obujali spomine na moj-
stre bele žogice iz nekdaj skupne države Jugo-
slavije. Omenjali smo Vecka, Dolinarja, Haran-
goza, Stipančića, Šurbka, starega Karakaševića, 
Lupuleskuja in ostale virtuoze nam najljubšega 
športa. Dogovorili smo se, da na 3. Kamniškem 
mednarodnem turnirju, ki bo 2. decembra 2012 
( s pričetkom ob 9. uri v telovadnici OŠ Marije 
Vere na Duplici), odigramo prijateljsko tekmo 
med reprezentancama Slovenije in Srbije. Po 
igralski zasedbi, ki jo pričakujemo, se obeta 
športni spektakel, ki ga pri nas doslej še ni bilo. 

Janez Zore

Taj ima tudi brata Maja, ki je tudi skakalec in 
drug drugega spodbujata.

KRONIKA



Aplenca Glasilo občine Komenda 10/2012

24

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine 
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno 
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda 
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar 
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Marjan Žnidar (VEM), Boštjan Peršin (SD), Anton Pogačar (N.Si), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Damir Salajko (SDS) in Vesna Živadinov Štebe 
(LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik, Katja Tabernik... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 
1950 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno.  

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Aplenca-Glasilo občine Komenda, Leto 21, številka 11, bo izšla 23. novembra 2012. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 8. no-
vembra 2012. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.
si Informacije tudi na GSM 031 638 699

ZAHVALE

Sedaj ne trpiš več draga 
mama, 
sedaj počivaš. 
Kajne, sedaj te nič več ne boli!
Dom je prazen, ker med nami 
več te ni. 

ZAHVALA
30. septembra 2012 nas je zapustila 
naša draga mama, babica in prababica

IVANA HACE

Želimo se zahvaliti sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
ustna in pisno izražena sožalja, darovano cvetje in sveče. 

Iskrena hvala za pomoč zdravstvenemu osebju, patronažni službi, 
gospodu župniku za opravljen pogrebni obred, pevcem za ganljivo 
petje, trobentaču za zaigrano tišino in vsem, ki ste jo pospremili k 
večnemu počitku. 

Imenovanim in neimenovanim iskrena hvala. 
Mama je ena sama - vedno boš z nami!

Vsi tvoji
Komenda, oktober 2012

Smrt ne more nas ločiti,
le za hip nas loči čas.
Spomini ne morejo oditi,
večno zdaj so živi v nas.

ZAHVALA
Ob nepričakovani in mnogo prezgodnji 
izgubi dragega moža, očeta, sina in 
brata

ALEŠA SODNIKA 
iz Komende

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani.

Hvala za izrečeno sožalje in lepe misli. Hvala vsem, ki ste bili z 
nami na njegovi zadnji poti in hvala vsem, ki ga ohranjate v spomi-
nu.

Z nami ostaja za vedno.
Žalujoči: vsi njegovi

Življenje sploh ni tisto, kar se zdi
je le korak na poti k večnosti!
Glej zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
Je večno in nikdar ne more umreti.

ZAHVALA

V 68. letu starosti nas je zapustil 
dragi oče, dedek, brat, tast, stric 
in bratranec

ANTON KOŽELJ 
iz Mlake pri Komendi 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom in 
prijateljem. Hvala, ker ste ga z nami pospremili na njegovi zadnji 
zemeljski poti, darovali cvetje, sveče in za svete maše. Iskrena hvala 
patronažni sestri Aniti, dr. Plešnar Cvirn, dr. Ebert ter osebju Onko-
loškega inštituta v Ljubljani. Zahvala gre tudi župnikoma, g. Zdravku 
Žagar in g. Andreju Lampret za lepo slovesno mašo in vzpodbudne 
besede ter nosačem. Hvala vam, da ste nam stali ob strani!

Prehitro je prišel čas, ko smo se morali posloviti od tebe. Vendar 
nisi odšel, saj ostajaš v naših srcih in spominih za večno.
Oktober 2012

Vsi njegovi

Odšli so…
France Lap, rojen 2. 6. 1933, Moste 131, star 79 let
Ivana Hace, rojena 20.12. 1919, Komenda, Glavarjeva cesta 64, 
stara 92 let
Aleš Sodnik, rojen 6. 5. 1974, Komenda, Zadružna ulica 19D, star 
38 let
Anton Koželj, rojen 13.1. 1944, Mlaka 30, star 68 let
Janez Vrtnik, rojen 4. 8. 1931, Moste 108, star 81 let 

SPOROČILO V STEKLENICI

Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani že 
več let izvaja projekt SPOROČILO V STEKLENICI, katerega na-
men je zmanjševanje škode zaradi pitja alkohola.

Obiščite spletno stran projekta: www.NALIJEM.SI, kjer lahko 
pridobite precej informacij, hkrati pa lahko izpolnite anonimni 
vprašalnik vam omogoča, da samo v 5 minutah sami ocenite svoje 
pitje alkohola. Na koncu dobite povratno sporočilo. 

Torej, obiščite spletno stran www.nalijem.si in izpolnite anoni-
mni vprašalnik.
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NAPOVEDNIK
dogajanj novembra

JESENSKI ZBOROVSKI KONCERT – Koncert Komornega 
pevskega zbora (KPZ) Šutna Kamnik bo v nedeljo, 28. oktobra, ob 
17. uri v Domu krajanov- Breznikovem domu na Križu.

NA SMLEDNIŠKI GRAD - Pohodniška sekcija DU Komenda 
vabi 3. novembra na pohod na Smledniški grad. Odhod ob 8.30 
izpred Planinskega doma.

RAZLIČNI OBRAZI DEPRESIJE – Medgeneracijsko društvo 
vabi na predavanje Različni obrazi depresije. Predavanje bo 6. no-
vembra ob 19.00 na Glavarjevi 104. Predavateljica je psihologinja 
Ana Zarnik Horvat

MARTINOVANJE - Izletniška sekcija DU Komenda organizira 
8. novembra 2012 Martinovanje v Črnomlju v Beli Krajini. Od-
hod avtobusa ob 7.00 iz Komende. Prijave Marija Špehonja (031 
405 303) ali vaški poverjeniki.

DRUŽABNI POHOD DO TUNJIC - Društvo skakalni komite 
Gora vabi vse krajane občine Komenda na družabni pohod do Tu-
njic. Štart bo v soboto, 10. novembra 2012, ob 9.00. Več na: www.
goraskoki.com. 

DEBITEL ODBOJKARSKA LIGA - 4. krog Debitel odbojkarske 
lige 2012/2013 bo 10. novembra 2012 ob 15.00 v Športni dvorani 
Komenda. Vabi Društvo prijateljev športa.

PROSTOVOLJSTVO PRO BONO - V ponedeljek, 12. novembra 
2012, ob 18. uri v OŠ Moste. Delova osebnost leta 2011 dr. Ale-
ksander Doplihar bo govoril o prostovoljstvu Pro bono. Organiza-
tor KO RK Moste. 

KARTOGRAF IVAN SELAN - Knjigo bo predstavil v petek, 16. 
novembra, ob 19. uri v knjižnici v Komendi avtor dr. Marko Že-
rovnik.

ŠOLA ZA VREDNOTE ŽIVLJENJA - Organizira jo UPPG v 
sredo, 21. novembra, od 19. do 20.30 na Glavarjevi 104. Predava-
teljica bo biblicistka sestra Snežna Večko. Naslednji predavanji 5. 
in 12. decembra.

POHOD SUHADOLE-DOBENO - Naslednji pohod za člane DU 
pripravlja Pohodniška sekcija 24. novembra. Ob 8.30 se bodo 
udeleženci podali izpred Planinskega doma v Suhadole in naprej 
na Dobeno.

ANDREJEV SEJEJM - Izletniki DU bodo 1. decembra 2012 
obiskali Andrejev sejem v Gorici. Obiskali bodo tudi čokoladnico 
in se ustavili na »Osmici« v Vipavski dolini. Odhod ob 7.00 iz Ko-
mende. Prijave Marija Špehonja (031 405 303) ali vaški poverjeni-
ki.

 V TUNJICE – Pohod v Tunjice pa Pohodniška sekcija DU pripra-
vlja 1. decembra. Tudi takrat bo odhod izpred Planinskega doma ob 
8.30.

SREČANJA OB ZDRAVEM KOSILU – Medgeneracijsko dru-
štvo organizira srečanja ob zdravem kosilu vsako sredo v »špitalu« 
na Glavarjevi 104 od 11. do 14. ure (telefon 040 842 776).

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA – Ob četrtkih za starejše od 
16.15 do 17.45 in od 18.00 do 19.30. Organizira Medgeneracijsko 
društvo na Glavarjevi 104.

RAZDELJEVANJE POMOČI V ŽIVILIH – Vsak ponedeljek od 
8. do10. ure in od 18. do 20. ure v Športni dvorani (vhod pri ban-
komatu). Organizator UPPG Komenda.



Jaz zate,
ti zame.

Izognite se 
visokim stroškom 
zdravljenja. 

Sklenite dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje Vzajemna Zdravje  in 
si zagotovite:

 zdravstveno varnost 

 možnost včlaniteve v Vzajemna 

Klub in s tem brezplačne 

športne vadbe skozi vse leto,

 ostale ugodnosti

Za več informacij nas lahko pokličete ali obiščete v poslovalnici v Kamniku, Ljubljanska cesta 1,

Tel. 01/83 09 960 in Domžalah, Ljubljanska cesta 72, Tel. 01/72 95 661



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

POMOČ: BRATKO– slovenski pripovednik, Ivan. LAVABO– umivalnik. MAUČEC– slovenska jadralka, Klara. 
TATE– galerija v Londonu. KARAČI– mesto v Pakistanu. 

GASILSKA ZVEZA KOMENDA 
Glavarjeva cesta 65 
1218 Komenda  

Gasilska zveza  Komenda vključuje tri Prostovoljna gasilska društva na 
območju Občine Komenda:  Komenda, Moste, Križ. V vseh treh dru-
štvih skupaj je 765 članov; od pionirjev do veteranov. Tako kot nasploh 
v državi so tudi v občini gasilci med najaktivnejšimi. Vse njihove aktiv-
nosti med letom pa so v različnih oblikah in dejavnostih namenjene iz-
obraževanju in usposabljanju za delovanje in reševanje , ko je potrebno. 
Vedno pripravljeni in usposobljeni za pomoč in reševanje je njihov 
program delovanja. 

Številne aktivnosti potekajo v društvih in posameznih skupinah na 
območju Gasilske zveze Komenda tudi ta mesec; v mesecu oktobru 
–Mesecu požarne varnosti. Zato v današnji Aplenci skupaj z Gasilsko 
zvezo Komenda namenjamo temu tudi Nagradno križanko. 

Nagrade:
1. nagrada: GASILNIK  ZA 
GOSPODINJSTVO – P6 
2. nagrada: GASILNIK ZA 
VEČJE VOZILO – P2
3. nagrada: GASILNIK ZA 
OSEBNO VOZILO -  P1

Rešeno križanko (lahko napišete 
tudi samo REŠITEV GESLA) 
pošljite na naslov: Uredništvo 
Aplence, Zajčeva 23, 1218 Ko-
menda DO VKLJUČNO 8. no-

vembra. Na kuverto napišite: ime, priimek, naslov in Nagradna križanka. 

NAGRAJENCI križanke PLETENINE ŠPENKO v Aplenci Glasilu 
občine Komenda, številka 09/2012:

1. nagrada: Pletenine v vrednosti 70 EUR, Majda Tomc, Glavarje-
va cesta 25, 1218 Komenda

2. nagrada: Pletenine v vrednosti 50 EUR, Mitja Koželj, Gmajnica 
270, 1218 KOMENDA  

3. nagrada: Pletenine v vrednosti 35 EUR, Jernej Dacar, Mlaka 
17A, 1218 KOMENDA  

4. nagrada: Šal v vrednosti 20 EUR, Sara Osredkar, Nasovče 6, 
1218 KOMENDA

5. nagrada: Šal v vrednosti 20 EUR, Franjo Verhovnik, Zajčeva 
cesta 27, 1218 KOMENDA 
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi tega potrdila in 

osebnega dokumenta prevzamejo v PLETENINE ŠPENKO – Jana 
Špenko s.p., Moste 95A, 1218 Komenda 
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Do 320 
takojšnjega nakazila 
na Petrol klub kartico.

Paketi 
UGODNOSTI
Za obstoječe in nove gospodinjske 
odjemalce zemeljskega plina

Akcija velja do 31. 12. 2012 oz. 
za prvih 4.000 odjemalcev.

Več informacij na 
www.petrol.si/energija-za-dom

zemeljskega plina 
do konca kurilne 

sezone.

Dodatno

znižana 
cena


