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SPOMLADANSKI KMETIJSKI SEJEM V KOMENDI

V petek se je v Komendi že osemnajstič zapored začel tradicionalni 
spomladanski kmetijski sejem. Odprl ga je skupaj z županom Občine 
Komenda Tomažem Drolcem, predsednikom kluba Lojzetom Lahom, 
predsednikom odbora za sejme Stanetom Štebetom, bivšim predsedni-
kom Kmetijsko gozdarske zbornice Brankom Ravnikom in predsedni-
kom skupščine mesta Sremska Mitrovica Milanom Kovačevićem, 
predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupan-
čič.

Tradicija z vrsto novosti

Tako je tudi letošnji sejem trajal od 22. do 24. marca teden dni pred 
Veliko nočjo. 

Od začetkov, ko se je na razstavi v Komendi prvič predstavilo pet 
razstavljavcev kmetijske mehanizacije na pobudo predsednika KK Ko-
menda Lojzeta Laha, je sejem prerasel na letošnjih blizu 500 razsta-
vljavcev, ki so se z bogatimi programi in ponudbo predstavljali tri dni na 
30 tisoč kvadratnih metrih. 

V izobraževalnem programu so obravnavali obnovo travne ruše s 
predstavitvijo kmetijske mehanizacije za njeno vsejavanje. Govorili so 
o možnostih pridelave in prodaje soje na naših kmetijah. Z motorno 
žago so predstavili varno delo in rokovanje. Še posebno zanimiva pa je 

Ena od tradicionalnih posebnosti odpiranja sejmov v Komendi je, da 
ga s stiskom rok v prireditvenem šotoru po kulturnem programu skupaj 
z glavnim govornikom odprejo vsi povabljeni gostje skupaj z županom 
Komende in organizatorjem sejma.

Med tradicijami sejemskih odpiranj in dogajanj velja spomniti, da so 
doslej še vse sejme odprli plesalci folklorne skupine društva upokojen-
cev Komenda, da na sejmih v Komendi ni vstopnine, da je parkiranje 
brezplačno, da že od začetka vsi sejmi spomladi in jeseni trajajo tri 
dneve in nenazadnje, da so že od začetka prvi dan dopoldne na programu 
strokovna predavanja za kmetovalce. 

bila razstava govedi različnih pasem. Sicer pa je bila na sejmu bogata 
izbira za vrtičkarje in maloprodaja, za katero so poskrbeli različni raz-
stavljavci.

Bilo pa je tudi kar nekaj netradicionalnih novosti. Prva in vsekakor 
velika vsebinska novost je bilo odprtje sejma z domačo Godbo Komen-
da, skupaj z mažoretkami, ki po lanskih uspehih doma in v Evropi spet 

Tamburaši in folklorna skupina Branko Radičević

Vokalna skupina Stari trg

Predstavitev varnega ravnanja z motorno žago
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In kako po treh dnevih lahko ocenimo tokratno prvo polovico 18. 
sejma 2013 v Komendi; druga polovica bo namreč Jesenski sejem v 
Komendi v začetku oktobra? Organizacijsko in vsebinsko so v recesij-
skem času tako razstavljavci kot obiskovalci prišli, eni bolj, drugi manj, 
na svoj račun. Razstavljavci, če ne drugega, so za boljše čase potrdili 
obiskovalcem, da so še »med živimi«, obiskovalci pa, da jim komendski 
sejem pomeni ob priložnosti za nakup tudi druženje, srečanje z znanci 
pa tudi oddih in sprehod, sprostitev, da se naslednji dan laže začne ob 
srečanju z obvezami in tegobami.

napovedujejo dosežke na državni ravni in … 
Prijetna programska osvežitev odprtja je bila 
vokalna skupina Stari trg, potem pa še gostje 
iz Sremske Mitrovice s tamburaškim orke-
strom in folklorno skupino Branko Radiče-
vić. 

Slednji so potem zvečer v zabaviščnem 
šotoru na sejmu in na Gori v Piceriji Gorjan 
pripravili prepoznavno-družabni večer, ki ga 
je organizacijsko pripravil na Gori Mile Mi-

loševič, pobudnik podpisa pisma pred 
dvema letoma o sodelovanju med Sremsko 
Mitrovico in Komendo na sejemskem, go-
spodarskem, kulturnem in drugih podro-
čjih; sicer pa domačin v občini Komenda 
in hkrati občan Sremske Mitrovice. 

V nagovoru ob odprtju sejma sta bila 
kritična do sedanjega stanja in razmer, še 
posebej na področju kmetijstva; še posebej 
predsednik Alojz Lah, pa tudi predsednik 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
Cvetko Zupančič. Čestital pa je klubu za 
uspehe na kasaškem in sejemskem podro-
čju tudi predsednik Kasaške centrale Slo-
venije Ciril Smrkolj. Priznanje organiza-
cijski in vodstveni ekipi Konjeniškega 
kluba in sejma pa je izredno zadovoljen 
nad sejemskimi dosežki in prepoznavnostjo 
sejma v Sloveniji in izven nje izrekel žu-
pan Tomaž Drolec. Je pa organizacijo 
sejma razložil in potrdil, da je sejem vse 
bolj mednarodni in vsebinsko primerljiv 
sorodnim slovenskim sejmom, tudi predse-
dnik odbora za sejme v Komendi Stane 
Štebe, ki je bil zanj organizacijsko med 
dosedanjimi 35 sejmi to četrti sejem po 
vrsti. 

Tomaž Drolec

Milan Kovačević

Za oceno pa povzemam izjavo vodje ekipe za parkiranje oziroma 
promet v okviru sejma, Jelenka Miliča: »Vsemu smo bili kos. Tudi 
snegu, ki nas je popeljal v zadnji dan sejma. Presenetljivo velik obisk 
(kot še nikdar do sedaj) je bil prvi dan in prav tako drugi dan. Tretji, 
sneženi, dan pa je sicer malo okrnil obisk, vendar si je po naših ocenah 
v treh dneh ogledalo sejem in se sprehodilo po njem (in najbrž tudi kaj 
kupilo) okrog 60 tisoč obiskovalcev. Komenda s sejmi torej drži tradici-
jo vse več razstavljavcev in številnih obiskovalcev. Kos pa smo tudi 
sejemskim prometnim nalogam.«

Prireditelji so tudi tokrat poskrbeli za gostinsko postrežbo, zabavni 
program in ob urejenem parkiranju tudi za brezplačen avtobusni prevoz 
iz Poslovne cone na sejem v Komendo. 

Andrej Žalar

Cvetko Zupančič

Razstava govedi različnih pasem

Društvo Stari traktor se je tudi predstavilo na sejmu

Tretji dan je sejemski prostor pobelil sneg

V Pizzeriji Gorjan je bilo v petek zvečer srečanje z gosti iz Sremske 
Mitrovice

Srečanje na Gori (od leve proti desni): Milan Kovačević, predsednik 
skupščine Sremska Mitrovica, župan občine Cerklje Franc Čebulj, 
domačin in gost, ki je pripravil srečanje, Mile Miloševič in župan občine 
Komenda, Tomaž Drolec
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ŽUPANOVA BESEDA

ŽUPAN TOMAŽ DROLEC

NAJ BO PRAZNOVANJE VELIKE NOČI 
SPODBUDA NA POTI K SKUPNIM 

ŽELJAM IN CILJEM. VSEM OBČANKAM 
IN OBČANOM ŽELIM LEPO IN VESELO 

PRAZNOVANJE. 

Tomaž Drolec 
Župan Občine Komenda 

s sodelavci

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM 

ŽELIM VESELE IN DOŽIVETE VELIKO-

NOČNE PRAZNIKE. ŽELIM, DA BI V 

SEBI VEDNO ZMOGLI NAJTI MOČ IN 

VOLJO ZA PREMAGOVANJE OVIR 

ZAHTEVNEGA ČASA IN S TRDNIM 

ZAUPANJEM STOPALI V PRIHAJAJOČE 

DNI. 

MIHA NOVAK 

NAČELNIK UPRAVNE ENOTE 

KAMNIK S SODELAVCI 

Spoštovani gospod župan. Precej prahu je 
dvignila nova državna uredba, ki naj bi do-
voljevala vse vrste gradenj tudi na kmetij-
skih zemljiščih. Kaj menite o njej?

»Drži. Vlada RS je v začetku tega meseca 
sprejela Uredbo o razvrščanju objektov glede 
na zahtevnost gradnje, ki so jo v medijih tako 
novinarji kot stroke zelo kritizirali. Največ 
kritike je po moji oceni bilo na določilo, da se 
občinski prostorski predpisi pri gradnji nezah-
tevnih in enostavnih objektov uporabljajo le, 
če so za investitorja ugodnejši. Nekateri (tudi v 
medijih je bilo večkrat tako razumeti) so si 
predstavljali, da se po novem lahko gradi vse-
vprek tudi po kmetijskih zemljiščih in pričako-
vali smo veliko tovrstnih 

zahtevkov za gradnjo. Vsaj pri nas se naval 
ni zgodil: do danes smo dobili dve ali tri vloge 
za gradnjo na kmetijskih zemljiščih, vendar 
izključno za pomožne kmetijske objekte. Ta-
kšno gradnjo pa ob določenih pogojih (pozitiv-
no mnenje kmetijske svetovalne službe, so-
glasje občine, soglasja soglasodajalcev, kadar 
je bil objekt predviden v varovalnih pasovih ali 
varovanih območjih…) dovoljujejo že naši 
občinski predpisi. Z novo uredbo se je nabor 
pomožnih kmetijskih objektov nekoliko razši-

Čakajo nas 
zahtevne naloge
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje: Če 
nameravate graditi, se oglasite na Občini. – Razumevanje ob za-
pori zaradi gradnje kanalizacije. – Morda dve krožni križišči in 
pločniki. – Naj bo zdrav tek na življenjski poti k 70.
ril, ohlapnejši so tudi pogoji gradnje in po 
moji oceni ni to nič narobe: saj vedno kritizira-
mo, kako je pri nas težko priti do raznih dovo-
ljenj. Je pa vlada RS očitno spoznala napako in 
je pred dnevi že sprejela spremembo uredbe. 
Poleg manjših ostalih popravkov sedaj velja, 
da je pri gradnji enostavnih in nezahtevnih 
objektov treba upoštevati tudi občinske pro-
storske predpise. Čeprav so vedno možne tudi 
zlorabe, sem prepričan, da so občinski predpisi 
primerno omejevalni, da po eni strani omogo-
čajo kmetom gradnjo pomožnih kmetijskih 
objektov, po drugi strani pa skrbijo za primerno 
ohranjanje kulturne krajine. Torej brez strahu: 
sredi polj ne bo novih stanovanjskih hiš. 

Zato pozivam vse občanke in občane, ki na-
meravajo graditi po sprejetju te uredbe, da se 
predhodno oglasijo pri nas pri Marjanu Potoč-
niku ali po telefonu 01/724 74 00, ali elektron-
ski pošti OBCINA.KOMENDA@SIOL.NET. 

Na spletu smo 19. marca zasledili obvesti-
lo, da bo od 26. marca 2013  predvidoma 3. 
maja 2013 oziroma do končanja gradbenih 
del popolna zapora lokalne ceste LC 039121 
Komenda-Moste na odseku od mostu preko 
razbremenilnika.

»Zapora je potrebna  zaradi znane izgradnje  
kanalizacijskega sistema. Največ težav se na-
mreč kaže pri prečka-
nju razbremenilnika 
Pšate in pri 200 metrov 
dolgem odseku  ob po-
toku Pšata  do razbre-
menilnika. To je na 
tem delu delovišča 
najzahtevnejši del. V 
nadaljevanju izgradnje 
kanalizacijske cevi do 
križišča pri Kralju pa 
bo potrebno izvesti 
zaporo ceste med križ-
iščem pri Kralju in 
mostom na razbreme-
nilniku. Zato naprošam 
vse uporabnike, da z 
razumevanjem  spre-
mljajo to gradnjo. Tre-
nutno še čakamo na 
odziv države glede ko-
hezijskih  sredstev, 
pridobljena pa so vsa 
potrebna gradbena do-
voljenja. Vse kar ima-
mo v planu, pa mora 
biti končano do konca 

leta 2015. Zato nas čakajo od druge polovice 
tega leta, v letu 2014 in še naslednje leto, zah-
tevne naloge na področju infrastrukture v obči-
ni.

Kako pa kaže z načrtovanimi pločniki?
»Letos v prvi polovici upamo na izgradnjo 

krožnega križišča na odseku za Podboršt in iz-
gradnjo pločnika od križišča do vhoda v novo 
naselje. Za izgradnjo se je obvezal Gradvest, ki 
gradi objekte na Šmidovem travniku.

V občini pa letos načrtujemo tudi izvedbo 
krožnega križišča pred občino in pločnik pod 
Glavarjevo 104 s sanacijo in zamenjavo obsto-
ječega opornega zidu in prestavitvijo spomin-
skega obeležja. Pogoj za ta projekt pa je uspešna 
kandidatura za potrebna nepovratna sredstva.«

O stanju na področju T-2 (govora je bilo 
na občinskem svetu) reciva, da pišemo pose-
bej v prispevku na naslednji strani. Zanima 
pa me vaš postanek po desetletni skupni 
poti skupaj Abrahamom na vaši 60-letnici. 
Kako ste doživeli ta življenjski mejnik?

 »Lahko rečem, da se psihično in fi zično ne 
počutim, da sem deset let starejši od takrat, 
ko sem se pri 50. srečal z Abrahamom. Ne 
počutim se starega 60 let. Mi je pa v tem de-
setletju močno spremenil dogajanje in razmi-
šljanje tek. Če bi še enkrat živel, bi si izbral 

Kateri objekti so 
enostavni

1. Majhne stavbe kot dopolnitev obsto-
ječe pozidave – lopa, uta,nadstrešek, drvar-
nica…

2. Pomožni objekti v javni rabi – do 40 
kvadratnih metrov, višina 3,5 metra …

3. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt 
– Imajo lahko do 40 kvadratnih metrov po-
vršin e in višino do 5 metrov (kozolec, 
kmečka lopa, rastlinjak…)

4. Mala komunalna čistilna naprava - 
50 PE

5. Nepretočna greznica –prostornina do 
30 kubičnih metrov

6. Priključki na javno gospodarsko in-
frastrukturo in daljinsko ogrevanje. 

7. Ograja – visoka dva metra
8. Podporni zid – višinska razlika med 

zemljiščem je lahko do pol metra
9. Objekt za oglaševanje – površine do 

12 kvadratnih metrov in višina do 5 metrov
10. Rezervoar- za vodo do 100 kubičnih 

metrov
11. Vodnjak, vodomet - višina do 5 me-

trov in globina do 30 metrov
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ŽUPANOVA BESEDA, AKTUALNO

Lokalni televizijski program ima v Občini 
Komenda kar lepo zgodovino obveščanja jav-
nosti o dogajanjih v občini. Za to vsebinsko 
dejavnost je bila leta 2010 podpisana pogodba 
z Media Partner iz Škofje Loke. Ta je potem v 
občini Komenda zagotavljal predvajanje vse-
bin v programski TV shemi Media TV. 

V začetku letošnjega leta (2013) pa je ome-
njeni televizijski kanal prenehal delovati in 
oddajati. Tako smo tudi v Občini Komenda 
ostali brez predvajanja video oz. TV vsebin in 
s tem obveščanja občanov. 

Da bi uredili in zagotovili objavljanje doma-
čih (občinskih) televizijskih vsebin oziroma 
tovrstno obveščanje v občini, v Zavodu KKS 
KOMOK predlagamo Občini rešitev z ustano-
vitvijo novega televizijskega kanala. Novou-
stanovljeni televizijski kanal bi omogočil tudi 
večjo »pokritost gledalcev« v občini; viden bi 
namreč bil v televizijski shemi kabelskega 
omrežja in v shemi omrežja T2. 

Ustanovitev novega televizijskega kanala in 
nato hkratno oddajanje v dveh televizijskih 
shemah pa sta povezana z nekaterimi stroški.

Lokalni televizijski kanal
Enkratni strošek za vzpostavitev in priče-

tek delovanja:
OPIS STROŠEK
Posodobitev programske in 
strojne opreme 6.500,00€

Mesečni strošek za delovanje od datuma 
začetka delovanja:
OPIS STROŠEK
Stroški avtorskih in ostalih 
pravic 200,00€

Stroški produkcije in zagota-
vljanja vsebin 1.800,00€

O tem so razpravljali pred zadnjo sejo ob-
činskega sveta tudi v dveh odborih (za fi nance 
in družbene dejavnosti) in načeloma podprli 
razmišljanja, da televizijski kanal v občini 
ostane še naprej, da pa je glede na organizira-
nost potrebno preveriti možnosti vključitve 
oziroma povezave s T-2 ali z drugim operater-
jem. 

Na seji občinskega sveta pa so uvodoma 
razpravljali tudi o gradnji in o že zgrajeni op-

V soboto, 23. marca, se je končalo Pokalno 
tekmovanje v spajanju sesalnega voda za pokal 
Gasilske zveze Slovenije. Članice A PGD Ko-
menda v sestavi: Anja Jenko, Simona Spruk, 
Tadeja Lončar, Patricija Kern, Veronika Ber-
gant in Nataša Žibert so se udeležile vseh 6 
tekmovanj; v Staršah, na Keblju, v Zalogu, v 
Novi Cerkvi, v Žažarju in v Kotredežu. Za 
končno uvrstitev šteje pet najboljših rezultatov 
in naše članice so v tem ciklusu tekmovanj 
zmagale na Keblju, bile druge v Žažarju in 
tretje v Zalogu in v Kotredežu. Tako so v sku-

Članice PGD Komenda 3. v državi

Na sliki s članicami PGD Komenda poveljnik 
GZS Matjaž Klarič (levo) in namestnik poveljni-
ka Jože Brlec (desno).

pnem seštevku osvojile odlično tretje mesto. 
Tekmovanje je tekma 100% zbranosti, 

usklajenosti ekipe in seveda tudi nekaj športne 
sreče, kajti tekmuje se po turnirskem sistemu. 
Dekleta so tri leta trdo trenirale in letos se jim 
je to obrestovalo. Ne smemo pa pozabiti njiho-
vih mentorjev Draga Potokarja in Aleša Lon-
čarja, ki sta prav tako zaslužna za njihov uspeh. 
Po nekaj dnevih počitka se bodo začele pripra-
vljati na občinsko tekmovanje in na Pokalno 
gasilsko tekmovanje za pokal Gasilske zveze 
Slovenije, kjer so njihovi cilji tudi visoki.

Mihaela Poglajen

Na rednem letnem občnem zboru Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB so se minuli teden se-
stali člani iz krajevne organizacije v Komendi. 
Ocenili so, da z obiskovanjem proslav, obiski nad 
80 let starih članov, sprejemanjem novih članov 
in zglednim sodelovanjem s šolo in z Mešanim 
pevskim zborov Društva upokojencev Komenda 
dosledno uresničujejo program spoštovanja vre-
dnot NOB. V okviru komunalnega programa v 
občni in izgradnje pločnika pod Glavarjevo 104, 
ko bo prestavljeno centralno spominsko obeležje, 
bodo obnovili tudi črke na obeležju. Ob tem pa 
so županu tudi predlagali, da bi v občini pregle-
dali in po potrebi obnovili vsa obeležja padlih. 

TELEVIZIJSKI PROGRAM V OBČINI KOMENDA 

tični mreži T-2 v občini. Sogovornik Tomaž 
Kržišnik, kot predstavnik operaterja optičnega 
omrežja T-2, je pojasnil, da načelnih zadržkov 
ni, da bi se sedanji naročniki kabelskega siste-
ma v Komendi, ki se počasi poslavlja , naveza-
li na T-2 z internim TV kanalom. Kakšna je 
pokritost in možnost dograditve oziroma iz-
gradnje optičnega omrežja (ponekod je že 
zgrajeno) in kakšne so možnosti za priključitev 
in nadaljnjo izgradnjo pa je pristojen za infor-
macije prav Tomaž Kržišnik, ki je dosegljiv za 
vprašanja občanov na telefonski številki 031 
317 260 ali na elektronskem naslovu: tomaz.
krzisnik@gratel.si

S Tomažem Kržišnikom pa smo se tudi do-
govorili, da nam vsi, ki vas karkoli zanima o 
T-2 v občini in o možnostih priklopa pošljete 
vprašanja lahko tudi na Uredništvo Aplence, 
Zajčeva 23, 1218 Komenda ali na: urednik.
gok@komenda.si do 10. aprila. Za odgovore 
bomo poskrbeli v pogovoru s Tomažem Krži-
šnikom v Aplenci, ki bo izšla 26. aprila.

A. Žalar

Spoštovanje vrednot in ustave
Predstavniki iz sosednjih borčevskih društev so 
komendskim čestitali k delu in uspehom, strinjali 
pa so se tudi z ugotovitvijo, da je nevzdržno, da 
se morajo danes boriti za spoštovan je ustave v 
samostojni državi Sloveniji.

V letošnjem programu so se dogovorili, da 
bodo organizirali dve tradicionalni proslavi; 
ob občinskem prazniku in dnevu spomina na 
mrtve, načrtujejo pa tudi izlet na Koroško. Za 
sodelovanje in podporo so se posebej zahvalili 
Občini in županu, šoli in pevskemu zboru 
društva upokojencev. Podprli so tudi akcijo za 
redno izhajanje časopisa Svobodna misel in za 
sprejema je novih članov. Prvo nedeljo avgusta 

se bodo v Motniku udeležili osrednje proslave 
ob 70-letnici Šlandrove brigade. Podprli pa so 
tudi Filipa Železnika, predsednika društva in 
njegovo delo, ki ga v Kamniku ocenjujejo za 
enega najboljših predsednikov na območju 
medobčinskega odbora Kamnik.              A. Ž. 

pot, po kateri bi veliko več tekel. Do 70. leta 
sem si zato zadal cilj, da pretečem veliki 
maraton - 42 kilometrov. In moj prvi veliki 
start k temu cilju bo že 4. maja v Komendi, 
ko bomo v okviru občinskega praznika imeli 
tek na 10 in 21 kilometrov. Vabim vse, ki že 
tečejo, ali pa razmišljajo o teku, da se pridru-

žijo temu izzivu v Komendi. Prijavnina je 15 
evrov; za otroke brezplačno. Tekači bodo 
dobili majice, nogavice , okrepčila, pogosti-
tev… in tudi čipe za razvrstitev po starostnih 
kategorijah in spolu. Pa tudi otroški vrtec bo 
deloval, da bosta mamica in očka lahko tekla. 
Sicer pa je več informacij na internetni strani 

www.maratonkomenda.si « 
Gospod župan, ta trenutek torej velja že-

lja na startu ob 60-letnici:
Naj bo tek po jutrišnji življenjski poti še 

naprej zdrav, uspešen in bogat z izzivi;in da 
se morda srečava na cilju ob vašem 70. Letu.

Andrej Žalar
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Predavanj s. dr. Snežne Večko o Svetem pismu 
v okviru Šole za vrednote in življenje pri 
Ustanovi Petra Pavla Glavarja (UPPG) v de-
cembru 2012 in januarju 2013 v nekdanji Gla-
varjevi bolnišnici v Komendi se je z velikim 
zanimanjem udeleževal tudi pastor Reformira-
ne evangelijske cerkve (REC) Peter Novak iz 
Komende. Da mu je Sveto pismo blizu in da ga 
dobro pozna, je pokazal tudi s svojimi ume-
stnimi vprašanji in pripombami. Ob tednu 
molitve za edinost kristjanov (od 18. do 25. 
januarja), nedelji Svetega pisma (27. januarja) 
in pred bližajočo se 500. obletnico praznovanja 
začetka reformacije smo mu postavili več 

Združuje in povezuje nas veliko stvari
Pogovor s pastorjem Reformirane evangelijske cerkve Petrom Novakom iz Komende

vprašanj, na katera je rad odgovoril. Najin po-
govor je bil v duhu ekumenskega zbliževanja, 
spoštovanja verske različnosti drug drugega 
(drugih) in upoštevanja vsega dobrega, kar nas 
združuje na človeški ravni, je po Očetovi vo-
lji.

G. Peter, najprej, kako si razlagate Božjo 
voljo, izraženo v Svetem pismu, posebej še v 
Jezusovi molitvi in prošnji, da bi bili vsi 
eno? 

»Jezusova molitev lepo izraža Božjo voljo za 
enost svojih učencev in vseh tistih, ki so in bodo 
po njihovi besedi verovali vanj. Tudi apostol 
Pavel nas poziva, naj bi enost, ki smo jo veru-
joči v Kristusa prejeli od binkošti naprej, 
ohranjali tako, da živimo vredno klicu, s kate-
rim smo bili poklicani (Ef 4,1-6).« 

Ljudje smo si pogosto tako različni. V za-
dnjem predavanju 16. januarja v Šoli za 
vrednote in življenje pri UPPG je duhovnik 
za zapornike Robert Friškovec odkrito po-
vedal, kako močno se krhajo odnosi med 
nami. Tako med vernimi kot nevernimi lju-
dmi.

»Res je in kristjani spoznavamo ta pojav že 
iz opisa odnosov v zgodbi Edenskega vrta in 
naprej. Vsi ljudje, verni in neverni, si delimo 
takšno temeljno nagnjenost naše narave. Toda 
Kristus in njegovo učenje je prototip novega, 
drugačnega življenja, k čemur stremimo.«

Ali ni to krhanje odnosov, napačno razu-
mevanje drug drugega, predvsem videnje 
samega sebe in ne Božje volje, privedlo naj-
prej leta 1054 do tako imenovanega »velike-
ga razkola« (nastanka Pravoslavne cerkve) 

in leta 1517 do »malega razkola« (začetka 
reformacije z Martinom Lutrom na čelu)? 

»Gotovo je tudi nerazumevanje del tega. 
Težko je ocenjevati medsebojno razumevanje 
tedanjih akterjev razkola. Z našega stališča se 
nam vedno zdi, da imamo mi prav. Pa vendar, 
nestrinjanje drug z drugim, tudi nekatere razli-
ke v nauku, niso vedno nujen povod za razkol, 
še najmanj pa za sovraštvo ali uporabo sile. 
Ob zavzemanju za resnico, katere ne moremo 
relativizirati, tudi prepoznavamo, da se poja-
vljajo različnosti v našem dojemanju Boga, v 
oblikah našega bogoslužja ali organiziranosti 
cerkve. Nekatere stvari lahko spoštljivo dopu-
ščamo kot različne, kot naj bi menda zapisal 
Avguštin:V pomembnih stvareh enost, v nepo-
membnih svoboda in v vseh stvareh ljubezen.«

Vaša verska skupnost se imenuje Refor-
mirana evangelijska cerkev (REC). Ali nam 
bi jo na kratko predstavili? 

»Smo krščanska verska skupnost s preprosto 
in sodobno obliko srečanj za vse generacije. 
Ime pomeni, da se naše verovanje in življenje 
vedno znova prenavlja (reformira) v skladu z 
Božjo voljo, izraženo v Svetem pismu, katerega 
osrednje sporočilo je Jezus ali evangelij. Zato 
se imenujemo evangelijska cerkev. Osnove 
naše veroizpovedi so Apostolska, Nicejsko-
Carigrajska in veroizpoved po Atanaziju. Poleg 
tega naše verovanje in delovanje usmerja tudi 
prepričanje, da je Jezus edini odrešenik, da je 
le Sveto pismo končno merilo naše vere in ži-
vljenja ter da pridemo v odnos z Bogom le po 
veri. Vse skupaj dojemamo kot izključno Božjo 
milost.« 

Gasilska zveza Komen-
da ima 762 članov; od 
tega kar 34% članic in 
30% mladine. Tudi ga-
silska izobraženost je 
nadvse primerna: gasi-
lec 42, gasilec I. stopnje 
35, gasilec II stopnje 
19, višji gasilec 23, 
nižji gasilski častnik 6, 
nižji gasilski častnik I. 
stopnje 5, nižji gasilski 

častnik II. stopnje 4, gasilski častnik 12, gasil-
ski častnik I. stopnje 8, gasilski častnik II. sto-
pnje 5, višji gasilski častnik I. stopnje 1 in višji 
gasilski častnik II. Stopnje 1. Poleg splošne 
gasilske izobrazbe se gasilci redno udeležujejo 
tečajev.

Iz poročil je bilo razvidno, da Gasilska zveza 
dela in da uspešno delujejo vse komisije. Mla-
dinska komisija pripravlja mlade gasilce na 
njihovo kasnejše poslanstvo in se udeležuje 

Skupščina Gasilske zveze Komenda
Bila je 15. marca v novih prostorih PGD Komenda. Udeležili so se je člani Upravnega odbora, dele-
gati, gostje iz sosednjih gasilskih zvez in župan občine Komenda Tomaž Drolec. 

vseh tekmovanj, ki so predvidene za mladino, 
članice so aktivne na vseh področjih društva, 
izstopajo pa članice A PGD Komenda, ki 
uspešno tekmujejo na tekmovanjih, ki jih raz-
pisuje GZ Slovenije in člani PGD Moste, ki se 
udeležujejo mednarodnih tekmovanj Firefi gh-
ter Combat Challenge, kjer so med najboljšimi. 
Pri starejših gasilcih je pomembno druženje in 
sodelovanje na občinskih tekmovanjih. GZ 
skrbi za izobraževanje gasilcev in informira-
nost gasilcev na zakonodajnem področju. 
Predsednik GZ Komenda Jožef Sušnik je pou-
daril, da je naše delo prostovoljno, zato so 
edina priznanja in poplačilo za naše delo pri-
znanja in odlikovanja. V petletnem mandatnem 
obdobju je bilo podeljenih 24 državnih odliko-
vanj in 32 odlikovanj GZ Komenda.

Gasilci poleg požarnih intervencij ob popla-
vah zapiramo neprevozne poti, črpamo vodo iz 
poplavljenih objektov, delamo nasipe, oskrbu-
jemo vaščane z zaščitnimi vrečami peska, … 
Zadolženi smo za razvoz vode, tehnično po-

moč, čiščenje odtokov, 
jaškov, cestišč, požarne 
straže in varovanja ob 
prireditvah.

Letos je dosedanje-
mu upravnemu odboru 
potekel petletni man-
dat, zato so bile voli-
tve:

Predsednik GZ Ko-
menda ostaja Jožef 
Sušnik, namestnik predsednika Roman Ko-
sirnik, za poveljnika GZ Komenda je bil izvo-
ljen Janez Hlade, namestnik poveljnika je 
Franci Grkman, podpoveljnik pa Slavko 
Tancek, tajnik Slavko Poglajen, blagajnik 
Franjo Verhovnik, vodja komisije za članice 
je Mojca Krovinovič, vodja komisije za mla-
dino je Mihaela Poglajen, komisijo za vete-
rane pa bo vodil Marjan Koncilija. Predse-
dnik Nadzornega odbora je Janez Peterlin. 

Mihaela Poglajen

Jože Sušnik Janez Hlade

Peter Novak
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Papež Benedikt XVI. je 11. februarja presenetil 
ves svet s skorajda nezaslišano novico za vodi-
telja katoliške Cerkve: da bo odstopil. Povedal 
je tudi razlog temu svojemu dejanju: pojema-
joče moči. Kako tudi ne pri skorajda 86 letih, 
tako velikih odgovornostih in v za katoliško 
Cerkev zelo zahtevnem času. 

Številni so menili, da se je Benedikt XVI. 
odpovedal Petrovemu sedežu zaradi tega, kar 
jo bremeni in slabi v zadnjem obdobju, sam je 
izrecno omenil le umik zaradi starostne oslabe-
losti, in da želi preostanek življenja prebiti v 
molitvi in premišljevanju za zidovi samostana 
Matere Cerkve znotraj Vatikana. 

28. februarja je ob 20. uri uresničil svojo 
namero. Cerkev je ostala brez vrhovnega pa-
stirja, nastopil je čas »izpraznjenosti Petrovega 
sedeža« vse do izvolitve novega papeža. Te 
volitve bi se morale po izdanih predpisih pape-
ža Janeza Pavla II. začeti med 15. in 20. dnem 
po izpraznitvi Petrovega sedeža. Benedikt 
XVI. pa je z motu propriem Normas Nonullas 
22. februarja določil, da se lahko začnejo prej 

Papež Frančišek nasledil papeža Benedikta
ali pozneje. Kardinali, od 4. do 11. marca 
zbrani v Rimu na generalnih kongregacijah, na 
katerih so obravnavali sedanje zahtevne raz-
mere v Cerkvi, govorili pa so tudi o liku nove-
ga papeža, so 8. marca odločili, da se bodo 
volitve papeža – konklave – začele 12. marca, 
to je tri dni prej, kot bi se sicer lahko. 

Pred konklavom v znameniti Siktinski kape-
li je bilo veliko ugibanj, kdo vse bi lahko na-
sledil Benedikta XVI., a so bila skorajda vsa 
zgrešena. 115 kardinalov volivcev, med njimi 
tudi Slovenec dr. Franc Rode, je 13. marca že 
po petem volilnem krogu presenetilo svet z 
odločitvijo, da bo to 76-letni buenosaireški 
nadškof kardinal Jorge Maria Bergoglio. Nanj 
je malokdo računal zaradi precejšnje starosti, 
pozabili pa so, da je veljal za enega izmed 
glavnih kandidatov za papeža že pri prejšnjem 
konklavu. In na poglavitno: da ima pri teh vo-
litvah papeža »glavno besedo« Sveti Duh. 

Novi voditelj katoliške Cerkve je postal prvi 
Latinoameričan, predstavnik celine z največjim 
številom katoličanov, prvi papež z imenom 

Frančišek. Njegova življenjska in redovniška 
pot ( je jezuit) ter njegovo ime vlivajo upanje, 
da bo v Cerkvi zavel nov veter in da bo kljub 
precejšni starosti spremenil to, kar so omenjali 
in si želijo številni: reformiral rimsko kurijo, 
poskrbel za preglednost poslovanja IOR in 
opral Cerkev madeža zagrešenih nečednosti. 

Že s prvimi besedami po izvolitvi se je pri-
kupil Rimljanom in drugim romarjem. V prvi 
pridigi 14. marca v Sikstinski kapeli je jasno 
povedal, da je pot Cerkve pot križa. Ravno 
prav za postni čas, v katerem smo, in pred bo-
goslužnim zmagoslavjem velike noči. Upajmo, 
da bo v svoji skromnosti, ponižnosti (prosil je 
za molitve zase), pozornosti do prednika Bene-
dikta XVI., globoki poduhovljenosti z ljube-
znijo do književnosti, glasbe, športa, s čutom 
za ljudi z družbenega dna, pa tudi s svojo latin-
skoameriško odprtostjo uresničil, kar se je na-
menil za »blagor Gospodove črede« (1,2 mili-
jarde katoličanov) in blaginjo vsega človeštva. 
Vse dobro, papež Frančišek! 

Jože Pavlič 

tudi pri nas v Komendi imeli kot v Ljubljani 
svetopisemski maraton. Zakaj? 

»Moja izkušnja Svetopisemskega maratona 
v Ljubljani je fantastična. Vsak je bil lahko 
vključen v javno branje Svetega pisma, organi-
zirali smo dodatna premišljevanja o njegovi 
vsebini, razne delavnice, seminarje in preda-
vanja, povezana s Svetim pismom. Vse to so 
zelo bogate izkušnje tako v doživljanju Boga 
kot odnosov drug z drugim. Zakaj ne bi nekaj 
tega bogastva doživeli tudi v Komendi?«

V slovenski družbi se v zadnjem času veli-
ko piše in govori o etiki in etičnem ravnanju 
ter vrednotah. Celo v politiki. Kaj bi bilo 
treba narediti, da bi vrednote tudi živeli, 
bili bolj pošteni, vestni, dobri do drugega? 
Povedli Slovence in Slovenijo v boljše čase?

»Oh, to je pomembno, vendar težko vpraša-
nje. Edino, kar mi pride na misel, je doživeti, 
se kesati in odpuščati. Ljudje delamo veliko 
napak in, če povzamem Jezusovo misel - »ko-
mur je več odpuščeno, bolj ljubi«. Ko spoznam, 
kako nas ljubi Bog in kaj vse nam daje v Kri-
stusu, potem naše služenje drugim pravzaprav 
odseva Božji značaj. Temelj, vir in motiv za 
boljši odnos do soljudi torej vidim v Kristusu 
in naši pripadnosti njemu.«

Hvala lepa za to najino »ekumensko« sre-
čanje in pogovor ob nedelji Svetega pisma!

»Hvala vam. Res je zelo primerna nedelja za 
takšen pogovor. Vsem sokrajanom želim vse 
dobro. Z veseljem se ustavim na ulici, da pri-
sluhnem sogovorniku in se pogovorim o Edi-
nem, ki je dober.«

Jožef Pavlič

pnosti s katoliško Cerkvijo, pravoslavno, 
muslimani, judi, če omenim le te enobožne 
religije? 

»Če je priložnost in če zmoremo, radi sode-
lujemo na področjih, ki so nam enako pomemb-
na. Pogosto v okviru Svetopisemske družbe, v 
kateri sodelujejo nekatere omenjene cerkve, še 
posebej pri vsakoletnem Svetopisemskem ma-
ratonu v Ljubljani.« 

Mogoče bi, na koncu, čeprav bi sicer to 
morala narediti na začetku, vendar je za 
duhovnega voditelja tako že prav v smislu 
besed apostola Pavla »jaz se moram manj-
šati, On pa rasti«, še kaj povedali o sebi, 
svoji družini, kraju, v katerem živite, in 
ljudeh, s katerimi ste si blizu, se z njimi 
srečujete. 

»Vse življenje sem odraščal v Komendi, kjer 
mi je neznansko všeč. Šolal sem se tu, nato v 
Ljubljani na srednji šoli za elektrotehniko, nato 
na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in 
Mariboru, kjer sem tudi diplomiral. V času 
študija me je srečala Božja milost, zaradi kate-
re sem čutil, da se moram poslej ukvarjati 
predvsem z oznanjevanjem Božje besede. Po 
ponujeni priložnosti sem šel na študij teologije 
na teološko fakulteto v Sydney. Poročen sem z 
Lidijo, srečnih 13 let. Imava tri majhne nado-
budneže (od 4 do 7 let). Poleg pogovora z lju-
dmi o življenjskih vprašanjih in duhovnosti v 
prostem času zelo rad kolesarim in oblikujem 
les.«
Če smem, bi povedal še vašo željo: da bi 

tudi v naši župniji in ljudje nasploh več 
brali in premišljevali Sveto pismo ter da bi 

Kar nekajkrat sva že omenila evangelij. 
Vaša verska skupnost ga ima celo v naslovu. 
Kako ga vrednotite v REC in Vi osebno? 

»Zaradi evangelija živi Cerkev in jaz oseb-
no, kot je zapisal apostol Pavel: »Ne sramujem 
se evangelija, saj je vendar Božja moč v rešitev 
vsakomur, ki veruje« (Rim 1,16). V REC-u nam 
je zato sporočilo o Jezusu temelj tega, kar ve-
rujemo, delamo in kako razumemo sebe in ta 
svet. Meni osebno je spoznanje Božjega popol-
nega odpuščanja v njegovem Sinu Jezusu zelo 
osvobajajoče, saj vem, da me zgolj zaradi nje-
ga Bog sprejema. Moj trud, da živim kot želi 
Bog, sedaj ni več prežet z negotovim pričako-
vanjem izzida prihodnosti.«

Ali bi nam lahko povedali, kakšno vlogo 
imate Vi sami v REC? Kaj kot pastor v 
svojih govorih najbolj poudarjate, za kaj si 
prizadevate navdušiti svoje vernike, pred 
čim jih opozarjate?

»V REC-u sem zaposlen kot pastor (tako mi 
imenujemo duhovnike). Moja glavna naloga je 
vodenje cerkve s poučevanjem Svetega pisma. 
Skupaj z drugimi verniki spodbujam in usposa-
bljam k dejavnemu življenju po veri. V govorih 
si zelo prizadevam, da bi vsi bolje spoznavali 
Sveto pismo, ga brali in tako prišli v neposre-
den odnos z Bogom. Opozarjam pred vsem, 
pred čimer nas svari Božja beseda. Veliko mi je 
do tega, da preučimo izbrane Svetopisemske 
knjige od začetka do konca. Na tak način smo 
soočeni z vsem njenim sporočilom, vendar se 
še vedno do konca življenja učimo novih stva-
ri.«

Kako vidite sodelovanje vaše verske sku-
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Nova vlada, 
novi papež

Matej Tonin, naš poslanec v DZ, vodja poslanske skupine NSi je priča-
koval več. 

O ministrski ekipi je dejal, da »je kar divji cvet« in dodal: »Prebral 
sem življenjepise. Pričakoval sem marsikaj drugega, tako da bodo zasli-
šanja zelo zanimiva.« Tonin še pravi, da so nekateri ministrski kandida-
ti pričakovano prekaljeni politični kadri. »Imate tudi takšne, ki jih slo-
venska javnost praktično ne pozna. Tudi kakšnih velikih dosežkov nismo 
videli. Lahko nas bodo pozitivno presenetili, lahko bo pa to zelo slabo 
za Slovenijo,« pravi in doda: »Vprašajte se, kako bo probleme reševal 
tisti, ki jih je povzročil.«

Upajmo, da bo boljši čas na lokalnem terenu, v naši občini, kjer naj bi 
imeli nekaj možnosti vplivati na dogajanje, prinesla pomlad. Na žalost 
pa so besede premalo, sredstev pa ne zadosti, zato je nujno potrebno 
dogovoriti, kako se lotiti projektov poleg zagotovljene vsakomesečne 
primerne porabe, ki smo jih predvideli v odloku proračuna občine Ko-
menda za leto 2013. 

Spoštovanim občankam, občanom in vsem, ki ste v tem času pri 
nas, želimo v polnosti doživeto pričakovanje Velike noči. Brez tr-
pljenja ni poti do dobrih stvari. Mesec marec posvečen ženam, 
materam in vsem, ki se razdajate za cvet naše prihodnosti, otroke, 
mladino, iskrene čestitke in lepih vonjav pomladnih cvetlic. Leto-
šnji marec je mesec presežkov, pa ne samo za kristjane ob izvolitvi 
novega papeža Frančiška, za ves svet kar se odraža v besedah 
predsednice N.Si Ljudmile Novak »Že njegovo ime razodeva, da 
želi še naprej ostati skromen in preprost, takšen kot je bil sv. Fran-
čišek.« 

Veselimo se praznikov.
Danica Zmrzlikar, N.Si Komenda 

TRN
Skupina TRN se pogosto sestajamo. Nismo 
zadovoljni s sedanjim stanjem v državi in tudi 
ne v naši občini. Namesto da bi se veselili 

uspehov naših ljudi, fi rm, obrtnikov in športnikov, saj ti so in jih ni 
malo, smo vsi preveč črnogledi in lahko rečemo negativni. Dajmo, 
spravimo se skupaj in poglejmo si veselo v oči.

Svetniška skupina Trn je najštevilčnejša,pa se kljub temu počiti ne-
močna. Ni prav, da predlog, ki je zelo dober, ne dobi zelene luči, ker ni 
bil podan iz pravih ust, s prave mize. Vprašajmo se, kaj je za nas občane 
Komende najboljše in najpotrebnejše. In tako se odločajmo! Različna 
mnenja nas morajo plemenititi in bogateti, saj več glav več ve. Moramo 
jim znati prisluhniti, premisliti in potem odgovoriti. Tudi ko ugriznemo 
v kislo jabolko, ugriznimo takrat, ko vemo, da bomo to storili za naše 
mlade.

Zima se počasi poslavlja. Komenda se pripravlja na Spomladanski 
kmetijski sejem v organizaciji KK Komenda. Ta sejem, razstavljavci in 
prodajalci so naš ponos. Če ne bi bilo zadaj veliko trdega dela, požrtvo-
valnih članov Konjeniškega kluba, uspešnih kmetov in obrtnikov, sejem 
ne bi mogel biti to, kar je. Lepo in veselo se bomo imeli tudi obiskoval-
ci. SREČAnja naj bodo SREČA.

V pomlad zakorakajmo bolj optimistično in tako nam bo vsaka nalo-
go, ki si jo bomo zadali tudi bolje uspela.

Za neodvisno listo TRN Katja Tabernik

Pred dnevi je Slovenija dobila novo vlado. 
Alenka Bratušek je sestavila ministrsko 
ekipo iz prepoznavnih starih politikov in 
neznanih novih obrazov. Ko so me novi-
narji spraševali, kako komentiram kandi-
date za nove ministre, sem dejal, da so 
»divji cvet«. Divji cvetovi so na videz ve-
dno zelo lepi, vendar največkrat neužitni, 
kljub vsemu pa obstajajo metode, s pomo-
čjo katerih celo divji cvet lahko postane 
užiten. S to prispodobo sem želel povedati, 
da sem pričakoval boljšo ministrsko ekipo, 
vendar pa nikogar ne nameravam vnaprej 
obsojati in mu pripisovati neuspeh na zalo-

go. Novo vlado bom presojal po njenih delih in ne po njeni javni podo-
bi.

Z oblikovanjem nove vlade se tudi zame končuje neko obdobje. Po 
letu dni trdega dela v koaliciji se selim v opozicijo. V letu 2012 sem kot 
koalicijski poslanec največ napora vlagal v aktivnosti za pridobivanje 
kohezijskih sredstev za izgradnjo kanalizacije, vodovoda in centralne 
čistilne naprave, ki se nanašajo na občino Komenda in Kamnik. Vseka-
kor imaš kot koalicijski poslanec boljše možnosti in boljši dostop do 
ministrov in drugih visokih uradnikov kot pa poslanec v opoziciji. Na 
srečo pa izvolitev nove predsednice vlade pomeni, da bomo dobili še 
enega novega koalicijskega poslanca. Verjamem, da bova z Branetom 
Golubovičem dobro sodelovala in se s skupnimi močmi trudila kakšno 
stvar premakniti naprej. Upam, da bo tudi Brane Golubovič med gla-

Matej Tonin, poslanec 

IZ POSLANSKE PISARNE 

snejšimi koalicijskimi poslanci, tako kot sem bil sam. Javno sem že 
povedal, da premik v opozicijo zame ne pomeni, da bom odslej naspro-
toval in kritiziral vse, kar bo predlagala nova vlada. Nikoli ne bom 
pristal na koncept, da moramo biti v opoziciji vedno proti tistemu, kar 
predlaga koalicija, hkrati pa mora biti koalicija vedno proti tistemu, kar 
predlaga opozicija. Če si pošten do države, potem moraš dobre rešitve 
vedno podpirati, slabim pa nasprotovati, ne glede na to, kdo jih predla-
ga. 

V začetku leta 2012 sem imel enkratno zgodovinsko priložnost, da 
sem kot eden izmed najmlajših politikov sodeloval pri sestavljanju 
nove vlade. To je bila izkušnja, iz katere sem se veliko naučil. Ko 
smo prevzeli odgovornost za vodenje države, smo ugotovili, da je 
stanje slabše, kot smo si predstavljali. Državna uprava je bila zaradi 
predčasnih volitev v šestmesečnem mrtvem teku, zato smo porabili 
veliko energije, da smo državni aparat znova zagnali. V letih 2009, 
2010 in 2011 je Slovenija prekomerno trošila, zato se je naš dolg 
vsako leto povečal za dve milijardi evrov. Število brezposelnih je ra-
slo, gospodarska klima je bila slaba, in še bi lahko našteval. Časi so 
bili neprijetni, zato smo morali sprejemati neprijetne ukrepe. Kljub 
temu nam je uspelo nekaj pomembnih stvari. Javno porabo smo 
spravili v obvladljive okvirje, sprejeli smo pokojninsko reformo, re-
formo trga dela, postavili smo temelje za sanacijo bančnega sistema 
in okvirje za učinkovitejše upravljanje državnega premoženja. V pr-
vem letu je bilo glede na okoliščine storjenega veliko. Ko se bo na 
leto 2012 gledalo s časovno distanco, sem prepričan, da ga bodo vo-
livci ocenjevali drugače.

MATEJ TONIN, poslanec

Divji cvet-strupen ali užiten?

V Uredništvu Aplence želimo vsem občankam 
in občanom Vesele velikonočne praznike.

Naslednja številka bo izšla 26. aprila, zato prosimo da nam majske 
in čestitke ob občinskem prazniku pošljete oziroma sporočite najka-
sneje do 12. aprila.

Vse dopisnike in pisce tekstov v Aplenco pa prosimo naj prispevki 
ne bodo daljši od 3000 znakov vključno s presledki; razen posebej 
dogovorjenih in opredeljenih. Daljše in izven dogovorjenih okvirjev 
bomo prisiljeni krajšati.                          Uredništvo
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DRUŠTVA

Nedavno te-
ga, jeseni 
preteklo leto, 
so komendske 
osnovnošolke 
Monika Rav-
nikar, Marjeta 
Lipužič in 
Kim Kremžar 
Pančur dose-
gle ekipno 
zmago na Dr-
žavnem pr-
v e n s t v u 

osnovnih šol v orientacijskem teku in se uvrstile 
na Svetovno šolsko prvenstvo na Portugalskem. 
Ta dosežek je pomenil začetek novega obdobja 
priprav na do sedaj najpomembnejšo tekmovanje 
njihovega življenja. 

Težkih treningov pa se niso lotila le omenje-
na dekleta, ampak tudi njihov sošolec Aljoša 
Pogačar, ki se bo s selekcijsko ekipo Slovenije 
prav tako udeležil prvenstva na Portugalskem. 

Z rednimi osnovnimi treningi za tekmovanje 

Vedno je prijetno, če človek pri svojem delu 
srečuje vesele, nasmejane ljudi, ki se enkrat 
letno dobivajo na občnih zborih svojih društev, 
kjer ne manjka odobravanja za dobro opravlje-
no delo in smelih načrtov za tekoče leto. 

Tako je bilo na Občnem zboru članov Pla-
ninskega društva Komenda, ki je bil 9. marca v 
planinskem domu Milana Šinkovca. Udeležilo 
se ga je 52 članov (pravijo, da je bilo največ 
»Škrjančkov), navzoče pa so pozdravili tudi 
gostje, med katerimi je bil zastopnik Planinske 
zveze Slovenije Marjan Kobav, ki je prinesel 
tudi pozdrave Medobčinskega koordinacijske-
ga odbora PD Kamnik-Domžale in PD Kamnik. 
Navzoči so bili tudi predstavniki PD Moravče, 
TD Komenda in Konjeniškega kluba Komen-
da.

Vselej je začetek takega srečanja bolj prije-
ten, če ga poživi kratek kulturni program, ki so 
ga izvajali: Vokalna skupina »Veronika« in 
mladi planinci: Zala Erent, Nika Ravnikar, 
Kaja Zadrgal in Ana Jenc.

Uradni del kot običajno. Največ pozornosti 
so bila deležna poročila o delu; predvsem 
predsednika društva, ki je oznanil novico, da 
bo društvo spomladi odplačalo zadnji obrok 
posojila in se tako rešilo precejšnjega bremena. 
Pohvalno je sodelovanje z najemnikom doma, 
ki vlaga precejšnja sredstva za dodatna dela, ki 
nadgrajujejo možnost ponudbe tako v gostin-
skem kot družabnem življenju doma in obisko-
valcev. Očiščen je ribnik pod domom, obno-
vljen podporni zid pri vhodu, začela pa se je 
tudi gradnja lesene plezalne stene. Podal je tudi 
načrt dela za letos, ki zajema predvsem dejav-
nosti za povečanje članstva, oživitev mladinske 

Orientacijski klub Komenda

Pred odhodom na svetovno prvenstvo
smo začeli že novembra in do konca februarja 
opravili več bazičnih priprav: v Trnovskem 
gozdu, na Pokljuki in v Brežicah. V zadnjem 
mesecu smo intenzivnost treningov zelo pove-
čali, udeležili smo se nekaterih tekmovanj z 
močno mednarodno konkurenco, kjer smo 
uspešno preverili trenutno pripravljenost: npr. 
na tekmovanju Lipica Open, ki se ga je udele-
žilo prek 1000 tekmovalcev iz vse Evrope, je 
Monika Ravnikar med dekleti do 16 let osvoji-
la odlično 5. mesto. Zavidljiv rezultat, ki morda 
obeta visoko uvrstitev tudi na svetovnem pr-
venstvu. 

Toda z uvrstitvijo se ne obremenjujemo. Že 
sama udeležba na prvenstvu je prav gotovo 
uspeh. Kot razmišlja Blaž Kölner, spremljeva-
lec šolske ekipe na Portugalskem, je cilj odteči 
progo po najboljših močeh. »Moja želja je, da 
bodo učenci na tekmovanju uživali in si celo-
tno odpravo zapomnili kot super izkušnjo. Da 
bodo spoznali nove kraje, nove ljudi in običaje. 
Tekmovalni nastop je pomemben, a ne za vsa-
ko ceno. Če se bodo učenci v gozdu uspeli 
osredotočiti le na orientacijo, odmisliti po-

membnost tekme in odteči tako, kot to znajo na 
treningih, potem tudi rezultati ne bodo izosta-
li.« 

Zaradi specifi čnega terena, ki nas čaka na 
Portugalskem in ga v Sloveniji skorajda ni, 
tehnične treninge opravljamo na precej odda-
ljenih lokacijah, kjer je relief podoben tekmo-
valnemu: krajše priprave nameravamo izvesti 
še v okolici Maribora, udeležili se bomo tudi 
tekme za Deželno prvenstvo Lombardije v 
Valerianu in Avstrijskega prvenstva v bližini 
Gradca. 

Vložek, ki ga zahteva udeležba na takšnem 
prvenstvu, je precejšen. Tudi fi nančni. Brez 
sponzorjev in donatorjev bi bila odprava na 
Portugalsko obsojena na neuspeh. Zato se ob 
tej priložnosti zahvaljujemo vsem, ki so nam s 
svojim prispevkom že pomagali: Občini Ko-
menda, piceriji Hram Gorjan, vrtnemu centru 
Gašperlin, podjetjem EL-TT, Koželj Vinko 
transport, TGM Kosirnik in ne nazadnje Saši 
Lipužiču, ki je s svojo aktivnostjo zbiranja 
sredstev veliko pripomogel k izvedbi projekta.

Nejc Zorman

Uspešno leto Planinskega društva Komenda
sekcije, obnove licenc vodnikov, dokončanje 
plezalne stene in spremljajočih prostorov, delni 
dokup osebne planinske opreme, načrt planin-
skih tur in skrb za varno hojo v gore.

Markacisti (lani so pridobili 2 nova člana), 
vzorno skrbijo za 50 km planinskih poti na 
svojem območju tako, da je pot varna za poho-
dnike in planince. Sive lase jim povzročajo 
vandali, ki jim napisne table in ostale oznake 
na planinskih poteh velikokrat pomenijo »nav-
dih« za uničevanje. Taki ne sodijo v gore!

Vodniki so svoje delo opravili vzorno in po-
žrtvovalno, če jim je bilo naklonjeno tudi vre-
me, ki je povzročilo nekaj sprememb. Lani so 
bili v Dolomitih, za letos pa načrtujejo vsaj 1 
izlet v tujino. 

Šolska sekcija, ki jo vodi Romana Ravnikar, 
ima letos vpisanih 35 članov, ki se največkrat v 
spremstvu staršev odpravijo na poti, primerne 
zmogljivosti mladih. Lani so bili na 3-dnevnem 
taboru na Javorniškem rovtu, tabor načrtujejo 
tudi za letos. Lanska bera izletov je bila pestra 
in poučna. Obiskali so Dovško babo, sv. Peter 
nad Begunjami, Dom na Lipanški planini, sv. 
Jakob nad Preddvorom, Zasavsko Sveto goro 
in Veliki zvoh. Tudi dve malo zahtevnejši turi 
so prehodili – bili so na Češki koči na Ravneh 
in na Zelenici. Pri vzgoji jim pomagajo tudi 
člani sekcije varuhov narave, čeprav bi bili 
vzgoje potrebni tudi tisti, ki goram jemljejo 
njihov mir in lepoto gorskega cvetja. Člani te 
sekcije redno sodelujejo pri vsakoletnih čistil-
nih akcijah.

Za dela na plezalni steni skrbi Marko Poga-
čar, ki je veliko znanja in prostovoljnega dela 
prispeval k začetnim delom in tudi letos bo s 

svojo ekipo prostovoljcev poskrbel, da bo že to 
jesen stena »oživela«. Upam, da bo tudi to 
pripomoglo, da bo društvo laže pridobilo v 
svoje vrste odraščajočo mladino.

»Škrjančki« so med planinci zelo pogosta 
vrsta. Lani so praznovali 8 let svojega dela. 
»Norma« za članstvo je 54 vzponov na Šentur-
ško goro. Izpolnilo jo je 36 pohodnikov; 23 
moških in 13 žensk. So pa med njimi tudi taki, 
ki jih gora pritegne večkrat. Ivanka Žulič je 
med ženskami tista, ki je bila »tam gori« 333 
krat, Iva Lončar je bila na 325 krat vpisana 
med obiskovalci Šenturške, 323 krat pa je pot 
na goro in nazaj merila Majda Drolec. V moški 
»konkurenci« je na prvem mestu Peter Lončar 
s 352 pohodi, Franc Drolec je bil na Šenturški 
324 krat, Pavle Žvelc pa je opravil vzpon (in 
spust) 230 krat. Pohoda bosonogih se je lani 
udeležilo rekordno število; hodilo je 106 »bo-
sopetcev«. 

Dosedanji Upravni odbor in Nadzorni odbor 
sta bila razrešena soglasno. Vsi dosedanji člani 
obeh odborov so bili soglasno izvoljeni še za 
naslednji mandat, le za novega člana UO so 
»doglasovali« Marka Pogačarja.

Ob koncu pa so bili podeljeni še častni znaki 
PZS. Podelil jih je predsednik društva Zoran 
Sodnik, dobitniki pa so: Drago Car, Marko 
Jurkovič, Franci Virjant in Zvone Kemperle, ki 
so prejeli bronasti častni znak, srebrnega pa je 
dobil Franc Vidmar.

Priznanja Vodniškega odseka PZS za 10-le-
tno vodniško delo, ki jih je podelil vodja vodni-
škega odseka društva Milan Šinkovec, so preje-
li: Franc Virjant, Janez Uršič in Jožica Uršič.

Tone Ogorevc 
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Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

NASVETI

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Pred 5 leti sem 
prijatelju po-
sodil večji zne-
sek ob gradnji 
njegove hiše. 
Pogodbo smo 
sestavili sami 
in v njej dolo-
čili, da mi mo-
ra posojilo 
skupaj z 
obrestmi vrniti 

do konca leta 2012. Do danes mi še ni nič 
vrnil. Pravi, da je v težki fi nančni situaciji 
in vračila sedaj ne zmore. Kljub vsemu bi 
še vedno rad ohranil prijateljsko vez. Skrbi 
pa me, da bi prijatelj nenadoma umrl, saj 
se bojim, da se z njegovimi dediči ne bom 
mogel nič dogovoriti. Mi lahko svetujete 
kaj naj storim? Bralec Aplence

Iz vašega vprašanja je moč razbrati, da imate 
sklenjeno posojilno pogodbo v pisni obliki. 
Glede na to se je rok za vračilo glavnice poso-
jila z obrestmi iztekel že 31.12.2012, zaradi 
česar je vračilo posojila že zapadlo v plačilo. V 
primeru, da vam vaš prijatelj svojega dolga 
prostovoljno ne izpolni, lahko pri pristojnem 
sodišču vložite tožbo na vračilo posojila skupaj 
z obrestmi. To, pri katerem sodišču se vloži 
tožba, je odvisno od višine izterjevanega zne-

Velika noč je prav 
gotovo najbolj 
slovesen, največji 
in najstarejši cer-
kveni praznik. Po 
postnih dneh nas 
čaka velikonočna 
sobota, ko nese-
mo k žegnu do-
brote, ki jih pri-
p r a v i j o 
gospodinje. Veli-
konočna nedelja 

je predvsem velik družinski praznik, ko se že 
zjutraj zbere družina ob velikonočnem zajtrku 
– žegnu. Obiskom, izletom in zabavam je na-
menjen ponedeljek.

Običaji se počasi spreminjajo. Jerbas je za-
menjala košara in tudi potica ni vedno okrogla. 
Vsebina žegna se spreminja tudi glede na pre-
hranske navade ali diete članov družine. Sicer 
pa običaj še vedno ostaja.

Gospodinje lepo pripravimo mizo! Jemo 
vedno najprej z očmi, nato z vonjem in 
nazadnje jo okusimo. Pripravimo veliko-
nočni zajtrk z veliko ljubezni do svojih 
bližnjih!

Zavarovanje posojila
ska: če je znesek višji od 20.000,00 € se tožba 
vloži pri okrožnem sodišču, sicer pa pri okraj-
nem sodišču. Za sojenje je v teh sporih pristoj-
no sodišče, ki je splošno pristojno za toženo 
stranko, to pa je sodišče, na območju katerega 
ima tožena stranka prijavljeno stalno prebiva-
lišče (46. in 47. člen Zakona o pravdnem po-
stopku).

Zgoraj je predstavljena najpogosteje upora-
bljena rešitev, vendar pa dvomim, da bi se 
prijateljska vez po vložitvi tožbe ohranila. V 
primeru, da vi sredstev trenutno ne potrebu-
jete, bi bilo smiselno razmisliti o sklenitvi 
aneksa k posojilni pogodbi in o ustanovitvi 
zastavne pravice v zavarovanje vaše terjatve 
na hiši, ki je bila zgrajena z vašim posojilom. 
Hkrati lahko z aneksom podaljšate rok za 
vračilo posojila. Bistveno je, da se tako usta-
novljena zastavna pravica (hipoteka) vknjiži 
v zemljiško knjigo, saj se za pridobitev hipo-
teke na podlagi pravnega posla zahteva vpis v 
zemljiško knjigo. Od dneva vložitve zemlji-
škoknjižnega predloga je vaš vrstni red za 
poplačilo vaše terjatve iz obremenjene nepre-
mičnine zavarovan. Kaj pa bi se zgodilo v 
primeru, da bi lastnik nepremičnine kasneje 
zašel v dolgove in bi njegov upnik za poplači-
lo svoje terjatve predlagal izvršbo na nepre-
mičnino, na kateri imate tudi vi vknjiženo hi-
poteko? Vaša terjatev iz naslova posojilne 

Praznik za pomladno veselje
Ker pa na žalost živimo v času diet in 

alergij, vam priporočam ajdovo potico z 
nadevom iz prosene kaše, kozje skute in 
mete.

Potrebujemo: za testo 25dkg polnozrnate 
pirine moke, 25dkg ajdove moke, vrečka suhe-
ga kvasa ali pol kocke svežega kvasa (21g), 
ščep soli, žlica medu, žlico naribane limonine 
lupine, kocka kokosove masti ali 3žlice olivne-
ga olja in 3 dcl sojinega mleka. 

Za nadev:50dkg skute, 2 žlici medu, 0.5 l 
kuhane prosene kaše, 1 žlička naribane limoni-
ne lupine in 3 velike žlice sveže sesekljane 
mete ali žlico suhe.

Priprava: iz se-
stavin za testo za-
mesimo testo. Ga 
pokrijemo in pusti-
mo, da se dvakratno 
poveča. V tem času 
na mleku ali vodi 
skuhamo proseno 
kašo. Ko se rahlo 
ohladi, dodamo vse 
sestavine, razen 
mete. Vzhajano te-
sto pregnetemo, 

razvaljamo in premažemo z nadevom. Potrese-
mo s sesekljano meto in zvijemo v potico. V 
modelu ponovno vzhajamo, pred peko prema-
žemo z mlekom in prebodemo do dna. Pečemo 
v naprej ogreti pečici 200°C prvih deset minut, 
nato temperaturo znižamo na 180°C. Potico 
pečemo približno eno uro, odvisno od modela. 
Še vročo stresemo iz modela in takoj pokrije-
mo s suho krpo.

NAJ VAM TEKNE!

Želim vam vesele velikonočne praznike v 
družbi tistih, ki jih imate najraje!

pogodbe, ki je zavarovana s hipoteko, bi bila 
poplačana pred terjatvijo upnika, ki je hipote-
ko pridobil na podlagi sklepa o izvršbi in je ta 
vpisana za vašo hipoteko (upnikova hipoteka 
ima slabši vrstni red kot ga ima vaša hipote-
ka). V kolikor vam vaš prijatelj posojenega 
zneska tudi po izteku dodatnega roka določe-
nega z aneksom ne bo vrnil, vi pa boste sred-
stva potrebovali, boste lahko prek sodišča 
zahtevali, da se vaša terjatev poplača iz obre-
menjene nepremičnine (v kolikor je bila do-
govorjena neposredna izvršljivost boste lahko 
vložili predlog za izvršbo, sicer bo potrebna 
hipotekarna tožba). To bi v končni posledici 
pomenilo njeno prodajo. 

Lastnik nepremičnine lahko kljub vknjiženi 
hipoteki z nepremičnino prosto razpolaga, saj 
za vračilo terjatve zavarovane s hipoteko jamči 
vsakokratni lastnik nepremičnine. Tudi v pri-
meru smrti lastnika obremenjene nepremični-
ne, bi lahko prišli do poplačila iz te nepremič-
nine. Za sestavo pogodbe o ustanovitvi 
hipoteke se lahko obrnete na odvetnika ali no-
tarja, ki bosta poskrbela tudi za njeno vknjižbo 
v zemljiško knjigo. 

Odvetnica Irena Hacin Kölner,
031 347 989,

info@moj-odvetnik.si,
www.moj-odvetnik.si

Pecivo s pehtranom 
Sestavine: šopek pehtrana, 5 jajc, 30 dkg sladkorja, 2 dcl olja, 2,5 dcl 
mleka, 50 dkg moke, 2 zavitka pecilni prašek, 2 zavitka vanilij sladkor, 
2 žlici ruma.

Penasto vmešajte jajca in sladkor. Dodajte sestavine in nazadnje še 
nasekljan pehtran. Čisto nazadnje presejano moko s pecilnim praškom 
počasi umešajte. Zmes zlij v dobro naoljen in pomokan okrogel modul; 
lahko v model za šarkelj. Peci 1 uro pri 180-200 stopinj C. Postregli 
boste odlično pecivo.

Dober tek. - Katja
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Star ljudski rek pravi, da se na Gregorjevo ženijo ptički in naznanjajo 
prihod svetlobe v domovanja ljudi, pa tudi svetlobe v človeška srca. 
Narava se počasi prebuja iz zimskega spanja, tudi ljudje pri delu ne 
potrebujejo več leščerb in drugih strarosvetnih svetil za svoje delo. Zato 
se je že iz davnih časov ohranil običaj, da so se predvsem obrtniki zne-
bili kadečih in slabo svetlečih »luči« in simbolično na Gregorjevo 
zmetali »vuč u vodo«.

Mnogi, ki še pomnimo ta običaj iz mladih let, se z rahlo otožnostjo 
spominjamo mladostnih doživetij. Smo pa dolžni najmlajšim in mladim 
ta običaj in stare šege in navade približati tako, da bodo znali spoštova-
ti ljudsko izročilo, ga negovati in pozneje predajati prihajajočim rodo-
vom.

To hvalevredno nalogo je letos že enajstič povzelo Turistično društvo 
Komenda, ki poleg ostalih odmevnih prireditev in druženj, pripravlja 
praznovanje prihoda pomladi. Vsi organizatorji in udeleženci so si bili 
enotini, da je bilo letošnje Gregorjevo najbolj množično obiskano. Go-
tovo se jih je okrog Kriškega bajerja zbralo krepko več kot 1000, največ 
seveda najmlajših, ki so v vrtcu pridno izdelovali »gregorčke«; letos iz 
ekoloških materialov, kar zopet lahko pohvalimo kot prizadevanje za 
osveščanje mladih o čisti naravi.

V soboto in nedeljo, 9. in 10. marca 2013, je bilo v športni dvorani v 
Horjulu četrt in polfi nale za XIII. odprto državno prvenstvo Mažoretne 
in twirling zveze Slovenije. Prvi dan so iz Komende tekmovale posame-
znice v solo, dance twirl in freestyle programih nižjega nivoja, drugi 
dan pa posameznice v solo, solo 2 palici in artistic twirl B višji nivo ter 
pari nižji nivo.

Med 8 najboljših fi nalistk iz cele Slovenije, ki bodo tekmovale 20. in 
21. aprila 2013 na VELIKEM FINALU XIII. ODP MTZS v športni 
dvorani LUKNA v MARIBORU, so se uvrstile: 

SOLO NIŽJI NIVO 1 KADETI: Žana Zgonec in Špela Jereb
SOLO NIŽJI NIVO 1 JUNIOR: Patricija Lunar, Eva Osredkar in 

Nina Kern 
SOLO NIŽJI NIVO 2 KADETI: Barbara Zadrgal in Marjeta Ke-

šnar 

Tisoč gregorčkov na Kriškem bajerju
Pri pripravi je sodelovalo več kot 30 članov TD in Ribiške družine 

Kamnik-Domžale, ki so s svojim prostovoljnim delom organizirali in 
pripravili nepozabno doživetje, ko je gladino bajerja razsvetlilo gotovo 
več kot 600 plavajočih lučk. Novost je bila tudi, da so na pobudo TD v 
vrtcu pripravile kuharice skoraj 400 jajčnih lupin, ki jim je vsebino 
(vosek in stenje) dodal svečar-domačin, prav tako so bili najmlajši dele-
žni lizik, prispevek prav tako domačega dobrotnika. Ognjemet in bakle 
okrog bajerja je prispevalo TD. Za primer nesreče ali nepredvidenega 
dogodka, je skrbelo 15 gasilcev domačega Gasilskega društva.

Ozvočenje je posodila OŠ Komenda, glasbo in nadvse poučne in 
mladim primerne komentarje iz zgodovine tega praznovanja pa je pri-
speval član TD Janko Žagar. Žal zaradi nekoliko prešibkega ozvočenja 
to ni prišlo do popolne veljave in primerne pozornosti. Bi pa veljalo to 
novost vsekakor ohraniti za bodoča praznovanja ob morda nekoliko 
krepkejšem glasu tehnike.

Tone Ogorevc

Kar 32 uvrstitev komendskih mažoretk
SOLO NIŽJI NIVO 2 JUNIOR: Saša Kočar, Manca Zgonec in 

Špela Ulčar 
DANCE TWIRL 1 KADETI: Žana Zgonec, Julija Marolt in Špela 

Jereb 
DANCE TWIRL 1 JUNIOR: Patricija Lunar, Nina Kern in Eva 

Osredkar 
DANCE TWIRL 2 JUNIOR: Lara Korbar in Špela Ulčar 
FREESTYLE NIŽJI NIVO KADETI: Špela Jereb in Žana Zgonec
FREESTYLE NIŽJI NIVO JUNIOR: Saša Kočar in Špela Ulčar 
SOLO VIŠJI NIVO B JUNIOR: Urška Štebe, Lina Majcen in 

Adrijana Stele 
ARTISTIC TWIRL B JUNIOR: Lina Majcen 
SOLO 2 PALICI: Lina Majcen in Nina Kern 
PAR NIŽJI NIVO KADETI: Barbara Zadrgal in Marjeta Kešnar 
PAR NIŽJI NIVO JUNIOR: Eva Osredkar in Manca Zgonec in par 

Saša Kočar in Vanesa Perne.
Vsem za odlične uvrstitve iskreno čestitamo! 
Poleg naštetih bodo na fi nalu v Mariboru kot posameznice tekmovale 

še v kategoriji DANCE TWIRL 2 KADETI: Marjeta Kešnar in Barba-
ra Zadrgal ter v kategoriji FREESTYLE VIŠJI NIVO JUNIOR: 
Adrijana Stele.

V kategoriji skupin 3 VELIKE SKUPINE (po angleško GROUP), in 
sicer GROUP B in GROUP A v nižjem nivoju ter GROUP JUNIOR v 
višjem nivoju. 

21 najmlajših članic Komendskega kluba pa bo korakalo v kategoriji 
OSNOVE KORAKANJA. 

Tako bo skupaj na velikem fi nalu tekmovalo kar 67 članic TWIR-
LING IN MAŽORETNEGA KLUBA KOMENDA, kar je največ do 
sedaj. 

Dekletom in trenerki želimo uspešne priprave in držimo pesti za dobre 
nastope in uvrstitve! 

Majda Ravnikar, TMKK
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dodala kakšno svojo temo 
za poglobitev ali osvežitev 
posameznih področij 
zdravega življenja. Priroč-
nik pa je tudi osebni ro-
kovnik za obvladovanje 
krvnega tlaka in drugih 
kroničnih bolezni. Vanj 
bomo lahko beležili vre-
dnosti svojega krvnega 
tlaka in druga opažanja o 
svojem zdravju.

Program je brezplačen, 
udeleženci pa lahko pri-
spevajo za del materialnih 
stroškov tega programa (5€ na osebo). Progam bomo torej izvajali v 
manjših skupinah, od 10 do 15 udeležencev, po metodi socialnega uče-
nja, kar pomeni, da utrjujemo svoje dobre navade s pozitivnimi izku-
šnjami in podporo drugih članov skupine.

Širiteljski program Obvladovanje krvnega tlaka je namenjen tistim, 
ki že imajo povišan krvni tlak (hipertenzija) in tistim, ki ga nimajo in 
enako koristi ljudem pred in po upokojitvi.
Če ste se po prebranem prispevku odločili, da se nam boste septembra 

pridružili, pokličite čim prej na telefon 040 842 776 in se prijavite. Ne 
bo vam žal. Poleg tega, da bodo srečanja poučna, bodo zagotovo tudi 
zabavna in sproščujoča. Število udeležencev ni omejeno, ker bo pro-
gram, če bo kandidatov več, potekal v več skupinah.

Dan žena in Materinski dan
Mesec marec je poseben mesec v letu, saj v njem nastopi končno pomlad 
in ženske imamo kar dva praznika. Tako smo tudi v Medgeneracijskem 
društvu voditeljice medgeneracijskih skupin pripravile za članice skupin 
praznovanje s krajšim kulturnim programom in skromno zakusko. Pa 
naj slike raje pokažejo, kako smo se imeli.

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOSTNO STAROST KOMENDA

Obvladovanje krvnega tlaka
Obvladovanje krvnega tlaka je nov program, ki ga bomo v Medgenera-
cijskem društvu za kakovostno starost Komenda začeli izvajati letos 
jeseni. Na Inštitutu Antona Trstenjaka sva se namreč dve voditeljici 
usposobili za vodenje omenjenega programa. V marčevski številki 
Aplence pa bi vam ga, spoštovane bralke in bralci, želeli podrobneje 
predstaviti.

Kako dolga in zdrava bo naša starost, je v veliki meri odvisno tudi od 
stanja našega srca in žilja. Na skupinskih srečanjih za Obvladovanje 
krvnega tlaka bomo odkrivali in utrjevali svoje zmožnosti, ki nas varu-
jejo pred tihim ubijalcem - kakor pogosto pravimo bolezni povišanega 
krvnega tlaka ali hipertenziji.

Pod vodstvom usposobljenih širiteljic bomo spoznavali svoj krvni 
tlak in se učili njegovega pravilnega merjenja, zlasti pa osvajali tiste 
vidike zdravega načina življenja, ki varujejo pred povišanim krvnim 
tlakom. Tako so sopotniki kakovostnega življenja tako pred upokojitvi-
jo, kot po njej: zdrav način življenja – zlasti glede prehrane in gibanja, 
redni zdravstveni pregledi ob morebitnem povišanem krvnem tlaku in 
drugih kroničnih nenalezljivih boleznih ter redno jemanje predpisanih 
zdravil, obvladovanje vsakdanjega stresa, redno razvedrilo, delo, vseži-
vljenjsko učenje in osebnostno zorenje, zlasti pa usklajevanje medčlo-
veškega sožitja. Vse to vključujejo skupinska srečanja po programu 

Kaj je novega

Zara in Arne sta vsaki udeleženki izroćila rožico.

Tudi naša najstarejša udeleženka, 91- letna 
gospa Angela, je bila vesela nageljna iz rok 
prisrčnega Arneja

Vsaka izmed voditeljic skupin je povedala pe-
sem ali lastno razmišljanje o ženskah in ma-
mah in na takšen način pokazala spoštovanje 
prazniku in našim dragim članicam skupin.

Pevke iz skupine, ki obiskujejo tečaj angleškega jezika, so ob spremlja-
vi citrarja Tomaža Plahutnika zapele dve pesmi v angleškem jeziku.

Za začetek kulturnega programa sta nam najmlajša udeleženca Arne in Zara (otroka voditeljice 
Mojce Šraj) zapela vsak svojo pesmico in povedala nekaj besed o tem, kdaj smo se ženske zače-
le boriti za svojo enakopravnost.

Obvladovanje krvne-
ga tlaka.

Vsak udeleženec 
programa bo dobil 
priročnik Obvlado-
vanje krvnega tlaka, 
ki vsebuje učna gra-
diva za šestnajst 
osnovnih srečanj, 
tem pa bo lahko vsa-
ka skupina sama še 
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Martin Vodlan, vodja ansambla Viharnik, je tudi tokrat potrdil, da je 
pravi viharnik

Vrtnico je dobila Viki Drolec
...zahvalo za pokroviteljstvo 11. Šopkom za mami pa župan 
Tomaž Drolec

Ansambel Viharnik s Srečom Korbarjem je 9. marca že enajstič zapored 
v Športni dvorani v Komendi pripravil Veliki koncert z ansambli pod 
naslovom Šopek za mami. Ob številnih ansamblih sta program povezo-
vala Tanja Vidic in Grega Kren, za smeh je poskrbela Mama Zinka, za 
ples po koncertu na veselici pa ansambli Roka Žlindre, Veseli Svatje in 
Viharnik.

Sicer pa je bil marec po odličnem novoletnem koncertu UPPP z Ero-
iko (o tem pišemo na 14. strani) zares prazničen in namenjen predvsem 
ženam, materam, dekletom. Komenda oziroma občina Komenda z 
Medgeneracijskim društvom in krajevno organizacijo Rdečega križa 
Moste (s prireditvijo 22. marca v Mostah – 12. in 13. stran) se je tokrat 
še en krat lepo poklonila dobroti in prazničnemu razpoloženju žen, 
žensk in mater. 

Pridružili pa smo se slovesnemu in prazničnemu razpoloženju tudi v 
Uredništvu Aplence. Skupaj s Srečom Korbarjem in ansamblom Vihar-
nik smo na prireditvi Šopek za mami v Športni dvorani v Komendi, 
povabili k Mizi Aplence štiri pare za praznični šopek. Bilo je lepo.

Že 5. aprila od 17. ure naprej pa bo v Komendi pod velikim šotorom 
pred športno dvorano Največja slovenska veselica z ansamblom Mo-

Šopek za mami

Miza Aplenca Mladi v organizaciji RK so v Mostah 22. marca razvedrili mamice

Harmonikarji iz šole Martina Vodlana drijani in številnimi gosti. 13. aprila ob 21. uri pa bo prav tako pod 
velikim šotorom pred športno dvoran o Slovenska veselica leta z Deja-
nom Vunjakom in Brendijevimi barabami. 

Torej, veselo se bo nadaljevalo tudi po velikonočnih praznikih.

Presenečenje na Šopku je bila seveda Majči
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VELIKI DOBRODELNI NOVOLETNI KONCERT V KOMENDI

Folklorna skupina DU Komenda se je 9. marca 2013 udeležila območ-
nega srečanja folklornih skupin v Domu kulture v Kamniku za vse 
otroške, mladinske in odrasle folklorne skupine, ki delujejo na območju 
izpostav JSKD Domžale in Kamnik. Srečanje sta spremljala dva stro-
kovna spremljevalca oziroma selektorja in sicer Petra Nograšek (za 
otroške skupine) in Vasja Samec (za odrasle skupine). 

Po končani prireditvi sta strokovna spremljevalca podala strokovno 
mnenje o predstavljenih plesih vsem vodjem in umetniškim vodjem 
folklornih skupin. Vasja Samec je ocenil vsako skupino posebej, marsi-
kaj je imel povedati tudi o naši FS.

Njegova ocena je bila zelo pozitivna, izpostavil je letom primerno 
izbiro plesov ter dober tempo in zato je bila temu primerna tudi enotnost 
plesa. Pohvalil je lepe »vrtenice«, enotnost korakov pri » tajču« in »br-
cpolki«, ki sta naštudirani v več slikah. Všeč mu je bilo tudi zaporedje 
plesov v koreografi ji, odrski red, stopnjevanje tempa in urejenost vseh 
plesalk in plesalcev. Seveda pa ni pozabil oceniti tudi naših čudovitih 

Območno srečanje folklornih skupin Kamnik 2013
godcev, navdušen je bil nad njihovim odličnim igranjem in izjemnim 
občutkom pri prehodih. Poudaril je, da se vidi, da so godci redno priso-
tni na vseh vajah, saj so ves čas igranja v kontaktu s plesalkami in ple-
salci na odru. Petje je ocenil solidno, predvsem je dobra izbira pesmi 
oziroma sam način izvajanja, ko naprej prične peti en pevec, ostali pa se 
mu postopoma pridružijo. Na koncu je Vasja Samec celotno izvedbo 
komentiral kot »zelo lepo«.

Tudi sama sem že opazila viden napredek vseh plesalcev in godcev, 
tako da me je ta pohvala še dodatno razveselila. Vidno je bilo, da smo v 
ta napredek vložili veliko energije, vztrajnosti, trdega dela in vaj, katerih 
se redno udeležujejo prav vsi. Želim si, da bi z nadgrajevanjem nadalje-
vali in še izboljšali kvaliteto naših nastopov. Prav zares sem ponosna na 
čudovito izvedbo in zbranostjo vseh nastopajočih. Vsi skupaj se lahko 
veselimo prihajajočih nastopov in festivalov, saj nas takšna srečanja še 
dodatno bogatijo.

Mojca Meršol, umetniška vodja FS

Novoletni koncerti, ki jih že vrsto let prireja Ustanova Petra Pavla Gla-
varja v občini Komenda, so postali že izkaznica in hkrati vsakokratno 
potrdilo dobrodelnosti Ustanove ter zahvala dobrotnikom, ki pomagajo 
pri uresničevanju njenega dobrodelnega in socialnega programa. 

Letošnji 13. koncert zapored je bil v soboto, 23. februarja, pravi orga-
nizacijski podvig. Pripravili so ga namreč Ustanova UPPG, Občina 
Komenda in Kulturno društvo Komenda s skupino 
EROIKA ob veliki podpori podjetja LIDL v Špor-
tni dvorani v Komendi.

V domala polni dvorani je bil to za okrog 800 
obiskovalcev zares lep večer za dušo, kot pravimo. 
Skoraj dve uri programa, s katerim so se sprehodi-
li skozi glasbeno ustvarjalni čas in zvočni pogled 
člani tria Eroika, je dobesedno dvignil na noge celo 
dvorano. Skupini so na koncu stopili ob bok za 
slovesno nadgradnjo sklepnega dela programskega 
večera še Mešani pevski zbor Društva upokojencev 
Komenda pod vodstvon Ignaca Gorjanca in Mla-
dinski pevski zbor Osnovne šole Komenda.

Predsednica ustanove dr. Marta Ciraj je v 
slovesnem nagovoru med drugim poudarila: »Od 
začetka delovanja je šolanje s pomočjo štipendije 
UPPG uspešno zaključilo 16 štipendistov. Med 
številnimi dejavnostmi Ustanove Petra Pavla 

EROIKA Ustanovi Petra Pavla Glavarja 
Dr. Marta Ciraj: »Ustanova Petra Pavla Glavarja je hvaležna in ponosna na tako visoko raven zaupa-
nja…« - Hvala podjetju LIDL. 

Glavarja naj omenim še sodelovanje na 
sejmih v Komendi, koncerte domačih 
talentov, koncerte za žene in dekleta, 
Šolo za vrednote in življenje ter razne 
priložnostne prireditve. Mednje sodi 
tudi predstavitev skupnosti Cenakolo, 
ki jo bomo imeli v aprilu ali maju le-
tos.«

Priznanja za podporo - za prispeva-
na denarna sredstva v sklad UPPG - so 
bila povedana za: Bevčar Bernik Mari-
jo, Ciraj dr. Marto, DAOFA d.o.o., Sc-
humet Marijo, Luštrek Mojco, ZSKSS 
Komenda 1, Združenje slovenskih 
skavtov in skavtinj in mecenko Občino 
Komenda. 

Priznanje Dobrotnik-dobrotnica 
Šole za vrednote in življenje so prejeli 
Terezija s. Snežna Večko, dr. teologije; 

Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in Luka Karničnik za brezplačno 
snemanje. 

Priznanje Dobrotnica pa so dobili Glasbena skupina EROIKA; Anja 
Čebulj, Potok 1a Komenda in Grega Vozelj, Gmajnica 63 Komenda.

K dobrodelnosti koncerta, za kar mu je UPPG iskreno hvaležna, pa 
se je pridružil tudi SAZAS.                       Andrej Žalar 
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ČISTILNA AKCIJA KOMENDA 2013
Turistično društvo Komenda v sodelovanju s krajevnim odborom 
»Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, vabi na čistilno akcijo, ki jo 
bomo izvedli v soboto, 13. 4. 2013 po celotni občini Komenda, med 
8. in 12.uro. 

Na dan akcije vrečke in rokavice dobite pri koordinatorjih na zbir-
nem mestu, lahko pa prinesete tudi svoje. Na zbirnih mestih se dobimo 
med 8. in 9. uro. 

Na zbirni točki, odlagate vrečke, kovine, gospodinjske aparate, gu-
me, pohištvo ločeno po kupih. Nevarnih odpadkov (salonitke, igle, 
kemikalije,…) ne pobirajte in ne premeščajte, za te obveščajte koordi-
natorje, ki bodo poskrbeli za odvoz!

Po končani akciji med 12. in 15. uro bo zaključek in malica za 
udeležence na Koželjevi domačiji, Gora 5 pri Komendi.

VABLJENI VSI, KI VAM NI VSEENO, 
KAKŠEN JE NAŠ KRAJ!

Akcija bo ob vsakem vremenu. Zbirna in vpisna mesta, ter kontakt 
koordinatorjev na zadnji strani tega letaka!

Zbirna in vpisna mesta med 8. in 9. uro :
Križ-gasilni dom: zbirno mesto+zabojnik
Koordinator: Nataša Prezelj, tel.: 041 971 574
Križ-lovski dom: zbirno mesto
Koordinator: Jernej Zupančič, tel.: 041 457 393 
Gora: zbirno mesto+zabojnik

Koordinator: Urban Jeraj, tel.: 051 367 346
Moste-gasilni dom: zbirno mesto+zabojnik 
Koordinator: Irena Skok, tel.: 041 386 371, Veronika Škrlj, tel.: 041 
294 676
Suhadole-ekološki otok: zbirno mesto+zabojnik
Koordinator: Andreja Blažič, tel.: 051 301 743, Ivanka Špende, tel.: 
041 639 660
Žeje-kapelica: zbirno mesto
Koordinator: Marija Špehonija, te.: 031 405 303
Mlaka,Gmajnica-Tera: zbirno mesto+zabojnik
Koordinator: Helene Drolc, tel.: 041 589 785, Boris, tel.: 031 878 311
Podboršt-planinski dom: zbirno mesto+zabojnik
Koordinator: Marjan Marn, tel.: 041 694 209
Klanec-pri brunarici: zbirno mesto+zabojnik
Koordinator: Klemen Lozinšek, tel.: 051 244 199,Aleš Holc, tel.: 040 
866 040
Potok,Nasovče,Breg - ekološki otok: zbirno mesto+zabojnik
Koordinator: Peter Zmrzlikar, tel.: 041 897 751
Komenda-pred športno dvorano: zbirno mesto+zabojnik šolska pot
Koordinator: Vid Koritnik, tel.: 051 688 705, Štefan Kern, tel.: 041 
991 466
Komendska Dobrava-pri spomeniku NOB: zbirno mesto
Koordinator: Urška Bremšak, tel.: 031 385 123

VABLJENI !

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

Ljudje se, v vnemi po doseganju vse 
večjega ugodja ob čim manjšemu vlože-
nemu naporu, žal prepogosto neodgovor-
no obnašamo do narave. To počnemo, 
kot da se ne bi zavedali, da posledice ta-
kega ravnanja prej ali slej prizadanejo 
tudi nas same. Med te posledice spadajo 
tudi kisle padavine, katerih negativne 
vplive lahko opazimo tako v naravi, kot 
tudi v urbanih predelih. Povzročajo jih 
zlasti emisije žveplovega dioksida in du-
šikovih oksidov v atmosfero. Glavni viri 
teh emisij so proizvodnja električne 
energije (termoelektrarne), industrija, 

promet in živinoreja. Zaradi vetra pa kaplje kislega dežja lahko padejo 
tudi daleč stran od virov onesnaženja. 

S tem, ko dežne kaplje potujejo skozi z emisijami onesnaženo ozračje, 
postaja deževnica vse bolj kisla. Saj v njej zaradi raztapljanja škodljivih 
plinov in delcev nastajata žveplova in dušikova kislina. Res pa je tudi, 
da je deževnica tudi v čistem ozračju, zaradi raztapljanja ogljikovega 
dioksida, rahlo kisla. Ravno zato je njen običajna pH okrog 6. Omenjena 
vrednost prestavlja stopnjo kislosti, ki jo določamo s pH lestvico od 0 
do 14. 0 predstavlja skrajno kislo in 14 skrajno bazično snov. Čista voda 

Kisli dež ni tako nedolžen
ima nevtralen pH z vrednostjo 7. Z raztapljanjem različnih emisij in 
ogljikovega dioksida se dežju pH vrednost zniža na 5 ali celo manj. 
Posledično v nekaterih vodostajih zaradi povečanja stopnje kislosti, 
prihaja do postopnega poginjanja vodnih živali. Le-te se namreč niso 
sposobne dovolj hitro prilagoditi zakisanju njihovega življenjskega 
okolja. Kisle padavine prizadenejo tudi rastlinstvo. Iglavcem zaradi njih 
odpadejo iglice. Zemljo zakisajo in osiromašijo, s čimer oslabijo preskr-
bo rastlin s hranili. Slabotne rastline postanejo veliko bolj občutljive na 
veter, zmrzal, sušo, snegolom in bolezni. Prizadeta vegetacija povzroči 
upad števila žuželk s katerimi se hranijo številne ptice in druge gozdne 
živali. Na tak način se postopoma ruši ravnovesje gozdnega ekosiste-
ma.

Zaradi svoje povečane kislote voda iz zemlje v podtalnico in reke 
spira težke kovine, ki lahko s časom ogrozijo pitnost vode. Najedati 
začne tudi vodovodne cevi, kovinske konstrukcije mostov in drugih 
zgradb. Kisli dež na dolgi rok škoduje tudi kulturnim spomenikom, 
zlasti tistim iz marmorja in apnenca, saj jih zaradi svoje kisle narave 
postopoma razjeda. Kemijsko korozijo lahko opazimo tudi na starejših 
nagrobnikih, katerih napisi s časom postajajo vse manj čitljivi. Seveda 
pa lahko z ozaveščenostjo in preudarnim ravnanjem doprinesemo svoj 
del k spremembi trenda v pozitivno smer.

Blaž Filipič, uni. dipl. biotehnolog
031 361 305, info@prem.si, www.prem.si

ZANIMIVOST, OBJAVA
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času obratovanja. Povedal mi je, da se je sesul 
šele pred nekaj več kot 30 leti. Pokazal mi je, 
kje je bil glavni vhod in kako sta potekala oba 
glavna rova. Spominjal se je tudi, da je bilo v 
levem kraku veliko vode, v desnem kraku, ki 
je potekal pod Boltačevim gozdom, pa je bilo 
suho. Po gozdu v bližini mi je pokazal še nekaj 
udorin, ki so nakazovale posut podzemni rov. 

Območje tega rudnika in še drugih v Tunji-
škem gričevju sva z Matijo skupaj kasneje še 
enkrat pregledala in našla še nekaj jarkov, ki bi 
lahko bili zelo verjetno ostanki pogreznjenih 
rudniških rovov, saj sledijo plasti premoga. 

Za pomoč pri iskanju podatkov in zapiskov 
sem se obrnil tudi na Župnijski urad Komen-
da in dobil pozitiven odgovor. Pregledati vse 
mogoče zapiske o Komendi, njenih faranih ter 
dogajanjih na tem dokaj obsežnem območju, je 
vzelo kar veliko časa. Zato hvala vsem, ki so 
kakorkoli pomagali pri nastajanju tega članka. 

Ko smo z učenci geološkega krožka Kamen-
kost pripravljali temo za razstavo mineralov, 
fosilov in okolja MINFOS 33 v Tržiču, sem 
iskal informacije o nahajališčih premoga tudi 
pri starejših prebivalcih na Križu. Podatke o 
premogu sem iskal tudi pri najstarejšemu, da-
nes že pokojnemu Luki Hribarju - Matičk-
ovemu. Povedal mi je, da je v gozdu na obmo-
čju, ki mu domačini pravijo Srebre, včasih bilo 
moč najti manjše kose premoga kar na površi-
ni. Ob preverjanju na terenu nisem našel nobe-
nih sledi o premogu. Kmalu sem ugotovil, da 
nekoč vidne ostanke premoga prekriva debela 
plast humusa. Sem pa med tem »sprehajanjem« 
po gozdu naletel na verjetno umetno ustvarjen 
rob, kjer so se gozdna tla začela nenadoma 
strmo spuščati navzdol. Ko sem se na hitro ozrl 
po okolici sem dobil občutek da stojim na robu 
že davno opuščenega dnevnega kopa in prišel 
do sklepa, da gre verjetno za površinski odkop 
premoga, kar pa se je izkazalo, da je ta ugoto-
vitev zmotna. 

Ob neki prostovoljni delovni akciji na Križu, 
sem o tem mojem »odkritju« pripovedoval 
nekaterim prisotnim možem in izvedel, da sta 
lastnika teh gozdov Peter Jerič – Boltačev ter 
Ivan Grintal – Hrvatov in da je najbolje, če 
se obrnem na njiju. Od gospoda Petra sem iz-
vedel, da so bili tam rovi, torej ni bil dnevni 
kop. Ko sem kasneje obiskal še gospoda Ivana, 
mi je ta potrdil podzemni način kopanja in po-
vedal, da so premog v začetku vozili iz rudnika 
s samokolnicami, kasneje pa z vozički po tirih. 
To je nakazovalo na dokaj bogato nahajališče 
premoga. Ko se je pridobivanje premoga v teh 
rovih ustavilo so okoličani podporni les iz ru-
dnika porabili drugje, rovi pa so se s časom 
udrli in nastala je udrtina, podobna odprtemu 
kopu. 

Pred kratkim sem dobil vabilo mag. Matije 
Križnarja za sodelovanje pri pripravi članka o 
zgodovini rudarjenja v Tunjiškem gričevju za 
Kamniški zbornik. Matija je zaposlen v Priro-
doslovnem muzeju Slovenije v Ljubljani kot 
paleontolog in že vrsto let piše tudi za ta zbor-
nik. Že od nekdaj pa spremlja tudi delovanje 
našega krožka. Ker je videl na razstavi v Tržiču 

Rudnik premoga v Komendi

naše delo, ki smo ga na to temo že opravili, me 
je prav zaradi tega rudnika povabil k sodelova-
nju pri tem članku. Sam je našel kar veliko 
zanimivih podatkov o rudarjenju v Tunjiškem 
gričevju, vključno z zelo staro sliko rudnika v 
bližini Komende iz leta 1778, kar je do sedaj 
najstarejša risba z označenim rudnikom v 
okolici Kamnika. Zelo verjetno je, da ta risba 
prikazuje prav ta premogovnik v Srebrah. S 
skupnim delom pa smo našli še več zanimivih 
podatkov o iskanju in izkoriščanju premoga 
med Komendo in Kamnikom, med drugimi 
tudi: 

- že omenjen zemljevid Baltazarja Hacqueta 
iz leta 1778 z označenim pojavom premoga. 

- leta 1801 je v bližini Komende premog is-
kal župnik in poslovnež Jožef Pinhar, a neu-
spešno. 

- Vincenc Lipold omenja leta 1856 tudi pre-
mog iz »Kreuza«, kar bi tudi lahko bil ta »naš« 
rudnik. 

To je le manjši del teh zanimivih zgodovin-
skih podatkov, ki govorijo o kar obsežnem 
premogovniškem delovanju na področju Tu-
njiškega gričevja glede geološkega raziskova-
nja. 

Potreben je bil še ogled sedanjega stanja na 
terenu. Za pomoč sem poprosil Ivana Grintala. 
Skupaj sva odšla v njegov gozd v Srebrah na 
območje nekdanjega premogovnika, kajti on je 
še videl rudnik vsaj približno tak kot je bil v 

Ob domnevnem ostanku jaška 
Foto: M. Križnar

Prvi ogled na terenu z Ivanom Grintalom - Foto: E. Grmšek

Vsem, ki vas več zanima o rudnikih Tunjiškega 
gričevja pa priporočam, da »potrpijo« do izida 
novega Kamniškega zbornika, kjer bo obja-
vljen obširnejši članek z mnogimi podatki in 
fotografi jami. 
Čisto za konec pa še povabilo bralcem: 

kdorkoli bi morda še kaj več vedel o premo-
govniku v Srebrah ali kakem drugem rudniku v 
Tunjiškem gričevju, ali ima morda še celo kako 
fotografi jo, se priporočava in zahvaljujeva. 

Edo Grmšek in Matija Križnar 

POGLED V VČERAJ
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DRUŠTVA

Čeprav je od lanskega 26. avgusta, ko sta 
Roman Jerovšek in štiriletni žrebec Jerry 
Lou GJ iz KK Komenda slavila na hipodro-
mu v Ljutomeru na 22. slovenskem kasa-
škem derbyju minilo že skoraj pol leta, je 
Roman konec meseca februarja izpolnil 
obljubo, ki jo je dal po zmagi svojim prija-
teljem. 

Kljub obilnemu sneženju in slabim vremen-
skim razmeram, se je zadnjo februarsko soboto 
v klubskih prostorih Konjeniškega kluba Ko-
menda zbralo več kot osemdeset Romanovih 
prijateljev, ki so skupaj ob dobri hrani in pijači 
obujali spomine na uspehe ekipe Jerovšek – 

Obilo snega je padlo v noči pred napovedanim 
tekmovanjem v smučarsko tekaškem marato-
nu, zato so se morali organizatorji pošteno po-
truditi, da so pripravili razgibano progo. 

Pet kilometrov dolg krog je bil speljan mimo 
Topol, ob Pšati nazaj proti Suhadolam, ob raz-
bremenilniku v gozd, kjer je bil daljši vzpon in 
nato spust. Na skupinskem startu se je zbralo 
18 pogumnih tekmovalcev, ki so morali preteči 
4 kroge v prosti tehniki. Tek na tako dolgi raz-
dalji zahteva kar precej kondicije in vzdržlji-
vosti. Potrebno je pravilno razporediti moč, da 
je na koncu ne zmanjka. Nekateri so prvič tekli 
na tako dolgi razdalji, zato so se previdno in 
počasi pognali v smučino. Številčno občinstvo 
je z aplavzom in glasnim vzklikanjem bodrilo 
nastopajoče, ki so se borili za pozicije. Lepo je 
bilo videti zadovoljne obraze, ki so prihajali v 
cilj po pretečenih 20km. Pokal za najhitrejšega 
v absolutni konkurenci pri moških je osvojil 
Andrej Jenko, pri ženskah pa njegova mami 
Vida Jenko. Pokal za najbolj vztrajnega tekača 
si je pritekel Branko Zamernik. 

Roman je izpolnil obljubo
Gorjanc. Prišli so prijatelji konjeniškega športa 
iz vseh slovenskih klubov in društev, Ljublja-
ne, Šentjerneja, Krima in Ljutomera, kjer je 
Roman z Jerry Loujem odnesel obe lovoriki, 
najboljšega med svojimi vrstniki, to je državni 
prvak med triletnimi kasači (2011) in kasaški 
derby (2012). 

Ta sobota pa bo ostala posebna še po nečem. 
Na enem mestu so bili zbrani skoraj vsi akterji, 
ki so zaznamovali lanskoletno, pa tudi vse 
prejšnje kasaške sezone. Brata Janko in Jože 
Sagaj, Peter Zadel mlajši, Dušan Zork in dva-
kratni osvajalec slovenskega kasaškega derbyja 
Roman Jerovšek, ki se je z zmago kobile Jolly 
GJ (2011) in žrebca Jerry Lou-a GJ (2012) z 
zlatimi črkami zapisal v zgodovino slovenske-
ga kasaškega športa. V samostojni Sloveniji to 
ni uspelo še nikomur. Vsekakor izjemen uspeh 
in dosežek, ki bo v prihodnosti težko pono-
vljiv. 

Z drugo zaporedno zmago na slovenskem 
kasaškem derbiju je štiriintridesetletni Roman 
Jerovšek z Gmajnice pri Komendi, ki je ljube-
zen do konj podedoval po svojem dedku Janku 
Juhantu, ponovno dokazal, da sodi med naše 
najboljše voznike in trenerje. Svojo kasaško 
kariero je začel s konjem Smoki B, ki je bil 
vzrejen v rejskem centru Brdo. Tam je Roman 
tudi začel pridobivati svoje znanje, začela pa 
se je spletati vez Jerovšek – Gorjanc, ki se je 
skozi leta krepila, vse do današnji uspehov. Pri 
Jerovškovih tako uspešno nadaljujejo z rejo J 
– linije, ki jo je pri nas začel s kobilo Juliro 
Lojze Gorjanc na Brdu pri Kranju. Verjetno so 
zmage na derbijih kasačem J-linije zapisane že 
v genih. Potomka Julire in mama Jasne, Jasa je 
zmagala z voznikom Lojzetom Gorjancem na 
kasaškem derbiju že leta 1994, leta 2011 pa je 
to uspelo še potomki Jasne, kobili Jolly GJ, 

lansko leto pa je zmagal še Jerry Lou GJ. 
Pa še nekaj za obujanje spomina. Slovenski 

kasaški derbi, ki pomeni za vsakega nastopajo-
čega kasača tudi najpomembnejšo dirko v kari-
eri, je bil v os pred ju dogajanja lanskoletne ka-
saške sezone. Osred nja rejska dirka najboljših 
šti ri let nih ka sačev na pro gi 2600 me trov je bila 
lansko leto v zibelki slovenskega kasaštva, na 
hipodromu v Ljutomeru. Naslov najboljšega 
štiriletnika je že drugič zapored odšel v vitrine 
KK Komenda. Romanu Jerovšku je po uspehu 
s kobilo Jolly GJ, tudi tokrat uspel veliki met. 
Potomec Persugilla in Jasne, je po zmagi na 
državnem prvenstvu za triletne kasače leta 
2011, lansko leto ugnal še vso konkurenco 
med štiriletniki in osvojil slovenski kasaški 
derbi. 

V pogovoru, ki smo ga v našem glasilu obja-
vili z Romanom in Janezom Jerovškom v za-
četku lanskega leta, je lastnik, rejec in voznik 
Jerry Louja GJ Roman na vprašanje o načrtih 
za prihajajočo sezono povedal: »V preteklem 
letu smo dosegli izjemne uspehe, ki jih bo tež-
ko ponoviti tudi v bodoče. Vendar naša želja 
ostaja, da tudi v naslednjih sezonah nadaljuje-
mo z uspešnim delom. In z očetom sva prepri-
čana, da bodo rezultati našega predanega in 
strokovnega dela tudi v prihodnosti dobro vi-
dni. Za naslednjo sezono imamo na voljo nekaj 
odličnih kasačev in lahko zanesljivo tudi od 
njih v prihodnosti pričakujemo veliko, kastrat 
Jerry Lou GJ pa bo naš adut na slovenskem 
kasaškem derbiju. Če bo šlo vse po sreči in 
brez poškodb, pa sem prepričan, da bo šel tudi 
on po poti svoje starejše sestre Jolly GJ.« In je 
tudi šel. Ker je šlo vse po sreči in brez poškodb, 
pa so se Romanove želje in napovedi v lanskem 
letu vsej ekipi tudi v celoti uresničile.

Darko Hacin

Pokal Suhadol v smučarskem teku
Vsem nastopajočim veljajo čestitke za bor-

benost in dosežene rezultate, Športnemu dru-
štvu Suhadole pa pohvala za dobro organizaci-
jo in seveda odlično pripravljeno tekaško 
progo.

Rezultati – de-
klice: Lucija Flor-
jančič Lucija 
0:57:45; ženske:1. 
Vida Jenko 1:45:12, 
2. Olga Gros 
1:56:54, 3. Marina 
Crnkovič 1:56:57, 
4. Majda Šorn;

moški nad 50 
let: 1. Peter Piber-
nik 1:20:03, 2. Jože 
Pavlič 2:15:33, 3. 
Branko Zamernik 
2:46:29, 4. Franc 
Zarnik; moški 35-
50 let: 1. Igor Jenko 
1:31:12, 2. Franci 

Groznik 1:35:34, 3. Robi Dolničar 1:41:29, 4. 
Boris Čebulj, 5. Gregor Ovijač; moški do 35 
let: 1. Andrej Jenko 1:18:12, 2. Luka Zarnik 
1:26:42, 3. Andrej Lah , 4. Peter Sodja

Peter Pibernik
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Upokojenci so največje društvo v Komendi
Na občnem zboru Društva upokojencev v soboto, 16. marca, so med čestitali sedmim parom leto-
šnjih zlatoporočencev in dvema paroma biseroporočencev. Podelili so tudi priznanja članom in 
športnikom.

Tudi sodelovanje z Osnovno šolo je bilo uspešno. Kot eden od usta-
noviteljev Zavoda medgeneracijsko središče Komenda smo se, skupaj z 
ostalimi ustanovitelji, intenzivno in konstruktivno vključevali v razreše-
vanje težav v zvezi z izgradnjo Medgeneracijskega centra, saj smo še 
kako zainteresirani za storitve, ki jih starejšim nudi Zavod. Žal nismo 
uspeli, ovire takšne in drugačne so bile prevelike, vendar pa puške še 

nismo vrgli v koruzo. 
Tudi lani smo tradicionalno popeljali naše sedemde-

setletnike na izlet na ogled gradu Trakoščan in Mariji-
nega svetišča v Mariji Bistrici. Vse 80- letnike so obi-
skali naši poverjeniki in jim ob čestitkah izročili tudi 
priložnostna darila. Že tradicionalno pa smo lani skupaj 
z DU Cerklje in DU Bukovica Šinkov Turn izvedli pri-
reditev Skupaj se mamo fl etno.«

Izredno delavne pa so bile tudi vse sekcije. Kar de-
setih jih je v društvu.

Najpomembnejši dogodek v lanskem letu je bilo 
vsekakor praznovanje 10. obletnice delovanja folklor-
ne skupine. Priprave so potekale praktično preko celega 
leta, slavnostno pa so jubilej obeležili na prireditvi 10. 
oktobra. Mešani pevski zbor, ki združuje 39 aktivnih 
pevk in pevcev, je tudi v lanskem letu pod vodenjem 
predsednika zbora Mihe Ferjuca in umetniškim vode-
njem Ignaca Gorjanca nadaljeval z uspešnimi in od-

mevnimi nastopi na prireditvah v občini in izven nje. Na 
reviji pevskih zborov DU Gorenjske v Žireh je dosegel 
prvo mesto in prav tako tudi na najodmevnejšem nastopu 
v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje v Can-
karjevem domu. Balinarji so bili izjemno aktivni celo 
leto, Izletniška sekcija je lani organizirala 11 izletov, ki 
se jih je udeležilo prek 500 upokojencev. Pohodniki 
skupaj z izletniki so imeli 13 pohodov, kolesarji so 

prav tako v celoti izpolnili plan za leto 2012. Pikado sekcija je organi-
zirala občinsko in društveno prvenstvo, aktivni so bili smučarji, šahisti 
in dramska sekcija; slednja je izredno lepo zaživela. Med drugim so 
naštudirali skeč o zdravi prehrani.

Občnega zbora in slovesnih podelitev priznanj ter čestitk zlato in bi-
seroporočencem so se udeležili predstavniki številnih sosednjih društev 
upokojencev iz okolice Komende in iz pokrajinske zveze društev upo-
kojencev za Gorenjsko ter iz domačega Turističnega društva Komenda. 
Še posebej sta društvu in sekcijam oziroma članom čestitala k uspehom 
v minulem letu  predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev za 
Gorenjsko Janez Sušnik in župan Komende Tomaž Drolec.

A. Žalar

Dobitnik športnih priznanj (od leve proti desni): predsednik DU Komen-
da Janez Čebulj, predsednik športne komisije DU Komenda Filip Žele-
znik, predsednik Komisije za šport pri PZDU Gorenjske Franci Pretnar, 
Peter Jakomini – Ljudevita Stiasnya, Kamnik; Ivanka Žulič – Komenda; 
župan Občine Komenda Tomaž Drolec; Dani Misja – Zadružna, Ko-
menda; Pavla Hrovat – Kranjska pot, Komenda; Rozalija Beloševič – 
Jelovškova, Kamnik; Alfonz Hrovat – Kranjska pot, Komenda; Miro 
Misja – Zadružna, Komenda ; Andreja Rojko – Sadarjeva, Komenda; 
Slavka Lap – Moste in Anton Špehonja - Žeje.

Zlatoporočenci (od desne proti levi): župan Tomaž Drolec, ki je vsem čestital; Marija in 
Anton Špehonja - Žeje; Olga in Stane Kotnik - Tunjiška 8a, Kamnik; Slavka in Miha 
Benda-Suhadole; Zofija in Miha Kojnik - Podboršt; Marinka in Rok Ovijač - Moste; Juli-
jana in Janez Lončar - Podboršt in Slavica ter Franci Žibert – Levstikova 28, Domžale. 
Biseroporočenci (od leve proti desni): predsednik pokrajinske zveze društev upokojen-
cev za Gorenjsko Janez Sušnik in predsednik DU Komenda Janez Čebulj, ki sta vsem 
jubilantom čestitala; biseroporočenca pa sta Marija in Viktor Vozel – Gmajnica in Marija 
in Ivan Karničnik - Glavarjeva 54, Komenda.

Društvena priznanja (od leve proti desni): predsednik DU Komenda 
Janez Čebulj je podelil priznanja Francu Podjedu - Kranjska c., Kamnik; 
Pavli Košir – Moste; Silvi Dornik – Nasovče; Pavli Hrovat – Kranjska c., 
Komenda in Alfonzu Kernu – Moste. Čestital je dobitnikom tudi župan 
Tomaž Drolec.

»Programe, ki smo si jih zadali za leto 2012, smo v društvu, ki združuje 
834 članov, v celoti in uspešno uresničili,« je uvodoma v poročilu o 
delu poudaril predsednik največjega društva v občini Komenda Janez 
Čebulj. 

»Ob občinskem prazniku v maju mesecu smo samostojno pripravili 
ali pa bili soustvarjalci kar 10 prireditev. Odlično sodelujemo z občino 
po zaslugi župana, ki ima velik posluh za naše delo, kar prispevea h 
kulturnemu in družabnemu življenju. Iskreno si želim, da bomo po tej 
poti tudi nadaljevali.
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27. februar. Šolske počitnice. Malo pred počivališčem Voklo, na avtoce-
sti, me po mobitelu pokliče Robi. »Kje si? Pridi na hrib pri Križu, na-
sproti Lovskega doma. Živahno je, da se reče.« 

»In kje ste izzumili vse to?« potem vprašam na hribčku, kjer so se 
šolarji in nešolarji spuščali s smučmi navzdol, nazaj gor pa se z vlečnico 
vlekli. Robi, Robi Slapnik seveda, odvrne, da je za vse kriva Megi, 
pravzaprav Bife Megi. Tam da sta s Tonetom Štebetom ugotavljala, da 
imajo v Suhadolah sani, ki jih je menda Občina kupila, da je tudi tukaj 
sneg, pa da so počitnice in bi se lahko smučali.

Pa je potem Tone, ko sta ga, ne vem katerega, zvrcnila, ugotovil, da bi 
lahko naredili vlečnico. 

In so jo. In tako so seveda prišli šolarji, pa mamice in babice in doga-
jati so se začele počitnice na snegu. Roman Kamšek je skrbel za teptanje 
snega, sin Anej je za njim smučal, Beti Grkman je ugotavljala, da je 
super, da je k Lani prišla sestrična Nina iz Ljubljane, Branka iz Most je 
razmišljala , kako bi bile lahko tudi tukaj tekaške proge. »Sicer pa je 

Zima in France Zarnik

Aplenca se smeje
Delavka na centru za socialno delo sprašuje:

»Ste rojeni v zakonski zvezi?«
»Ja, delno.«
»Kako to mislite – delno?!«
»Oče je bil poročen, mama pa ne!«

Lovca Lojze in Franci se vračata z lova. Lojze je bil ves umazan od 
iztrebkov, Franci pa je imel mokre hlače. Srečata Janeza, ki ga zani-
ma:

»Ja, fanta, kaj pa se je zgodilo na lovu?!«
Franci komaj zadržuje smeh: 
»Če bi ti gledal, kako si medved z Lojzetom zadnjico briše, bi se 

tudi polulal v hlače!«

Žena pride domov in reče možu:
»Dragi, dve novici imam: dobro in slabo. Katero želiš najprej sli-

šati?!
»Dobro!«
»No, airbag v najinem Mercedesu odlično deluje!«

V Aplenci tudi v letu 2013 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljuje-
mo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude (na GSM 031 638 699 ali 
urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net) dajejo lahko 
vsi občani, naslove na željo ne objavimo.

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
Marec 2013

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različ-
nih področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor. 

NA PREŽI

ČEBELA – Narava letos ni sko-
parila s snegom. In prav je tako! 
Med zimskimi šolskimi počitni-
cami sneg mora biti. Nekaj dobre 
volje Toneta in Robija iz SK Ko-
menda pri postavitvi žičnice in 
vsakokratna skrb Romana z Gore, 
da je teren utrjen kot se spodobi… 
Ni ga večjega veselja za mladež, 
kot je brezbrižno uživanje pri 
sankanju in smučanju na klancu 
za vasjo. Fantje, imate ČEBELO.

OSAT – Turistično društvo bo 13. 
aprila letos spet organiziralo tradicio-
nalno čistilno akcijo v občini. Do ta-
krat v Mostah za in ob cerkvenem 
obzidju zagotovo že ne bo več snega; 
tudi tistega ne, ki je bil zaradi čiščenja 
parkirišča zrinjen ob in za obzidje. Da 
pa je upravljalec pluga s snegom zrinil 

za in ob obzidje še vso gnilobo zraven, si pa, milo rečeno, za takšno 
»posmehovalno« početje res zasluži OSAT.

ČEBELA za marec 2013

OSAT za marec 2013

Letošnja zima je bila radodarna s snegom. Posebej so ga bili veseli 
smučarski tekači iz naše občine in od drugod, ki so tekli na tekaških 
progah med Suhadolami in Topolami. Dan za dnem, ko so bile ugodne 

vremenske razmere in je bilo 
zadosti snega, so od jutra do 
poznega večera privabljale 
številne ljubitelje smučar-
skega teka od odličnih teka-
čev do začetnikov. 

Prizadevni športni delavci 
in delavke iz Suhadol pod 

vodstvom predsednika Športnega društva Suhadole Petra Pibernika so 
na njih pripravili tudi komendsko občinsko prvenstvo v smučarskih te-
kih in maratonsko preizkušnjo za pokal Suhadol. Vsega tega ne bi bilo, 
predvsem ne veselja smučarskih tekačev, če ne bi prog strojno pripra-
vljal za tek 60-letni France Zarnik iz Suhadol, tudi sam odličen tekač. 

Prvo vprašanje zagnanih smučarskih tekačev je vedno znova bilo: Ali 
so tekaške proge v Suhadolah že nared? In so bile…Vse to smo imeli po 
zaslugi Franceta Zarnika tako rekoč pred nosom.                 Jože Pavlič 

»Kriva« je bila Megi iz bifeja

vseeno, da se imajo le otroci fajn, da imajo ta prave počitnice na sne-
gu.«

Potem jih vse skupaj zberem na vrhu hribčka in rečem: »No, pa poka-
žite, kako vam je všeč tole počitnikovanje na snegu. In odgovorili so, 
kot kaže slika.

Pa sedaj veste, kdo je zaslužen za to sliko? Ja, Robi in Tone, ki sta 
zavila tja, kjer je Megi roko ven molila. - Pa hvala obema in Megi v 
imenu vseh veselih otrok, mamic, babic…                         Andrej Žalar
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Članom Društva upokojencev 
Komenda
Jeseni bo Društvo upokojencev Komenda praznovalo 60. obletnico 
delovanja. Ta jubilej želimo počastiti v obširnejši dokumentarni 
knjižni izdaji. Veliko vas je, ki ste sodelovali pri delu v raznih sekci-
jah in v Upravnem odboru.

Odbor, ki pripravlja izid, ima veliko gradiva iz zadnjih 10 let, zelo 
malo pa je ohranjenega iz let od ustanovitve naprej. 

Zato vas naprošamo, da »pobrskate« po vaših osebnih »arhivih« - 
pismenih ali fotografskih – in nam posodite vse gradivo, ki ga morda 
še hranite. Gradivo bomo označili in po uporabi vrnili lastnikom. 
Iščemo tudi sogovornike o spominih.. 

Pokličite v tajništvo društva vsako sredo od 9. do 11. ure po tele-
fonu 01-945-798. Hvala za vaš trud in pomoč!

Tone Ogorevc 

NAPOVEDNIK
dogajanj aprila, maja

VESELICA – Največja Slovenska veselica leta z ansamblom Mo-
drijani bo v petek, 5. aprila, od 17. ure naprej pod velikim šotorom 
pred Športno dvorano v Komendi. 

VESELICA LETA – Slovenska veselica leta pa bo v soboto, 13. 
aprila z Dejan Vunjakom in Brendijevimi barabami od 17. ure 
naprej pod velikim šotorom pred Športno dvorano v Komendi

MAISTROV POHOD – Pohodniška sekcija DU Komenda organi-
zira udeležbo na Maistrovem pohodu, ki bo v soboto, 13. aprila. 
Zbor pred trgovino z zelenjavo v Mostah ob 7.30.

ČISTILNA AKCIJA – Turistično društvo Komenda v sodelovanju 
s krajevnim odborom Očistimo Slovenijo v enem dnevu organizira v 
soboto, 13. aprila, Čistilno akcijo po celotni občini od 8. do 12. ure. 
Po akciji med 12. in 15. uro zaključek in malica na Koželjevi domači-
ji na Gori. Več na 20. strani. 

SREČANJE PRI MLINČKIH – Tradicionalno meddruštveno sreča-
nje pri Mlinčkih v soboto, 20. aprila. Odhod ob 8.30 izpred cerkve 
v Suhadolah. Ob isti uri bodo izpred cerkve odkolesarili k Mlinčkom 
tudi člani Kolesarske sekcije DU Komenda.

IZLET V JAJCE - Izletniška sekcija DU Komenda organizira od 
22. do 25. aprila 4-dnevni izlet v Jajce, Sarajevo, Most na Drini, 
Narodni park Tara. Odhod iz Komende ob 3.00. Prijave sprejema-
jo vodja sekcije Marija Špehonja na tel.: 031-405-303 in vsi vaški 
poverjeniki.

ARBORETUM – Dva milijona tulipanov in vrsta zanimivosti v Ar-
boretumu v Volčjem Potoku od 25. aprila do 5. maja. Komenda se 
bo predstavila v četrtek, 2. maja.

CENACOLO - Ustanova Petra Pavla Glavarja pripravlja v četr-
tek, 9. maja, ob 19.45 v sejni sobi Občine Komenda na Glavarjevi 
104 srečanje s skupnostjo CNACOLO iz Škocjana pri Novem 
mestu. Več v Aplenci, ki bo izšla v petek, 26. aprila.
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Rojstvo Regeneracije sega v leto 1989; v svojih začetkih je bilo podjetje 
osredotočeno za proizvodnjo izdelkov iz poliestra ter izdelkov za zašči-
to lesa. Z leti uspešnega poslovanja, širjenja proizvodnega programa ter 
ekipe zaposlenih so se posledično začele razvijati nove ideje, novi am-
biciozni cilji.

S tem ciljem smo se l. 2000 preselili v nove proizvodne in poslovne 
prostore v Lesce, ki so nam omogočili rast družbe, povečane zmogljivo-
sti in produktivnosti; tako smo lahko začeli uresničevati svoje dolgoroč-
ne cilje in hkrati ostati zvesti svojemu poslanstvu - varovanju narave.

V Regeneraciji se zavedamo dragocenosti darov narave za našo sku-
pno prihodnost.

Stremimo k izdelavi kakovostnih in tehnološko naprednih izdelkov 
za zaščito lesa in kovin ter učinkovitih produktov iz polimernih materi-
alov, ki nevarnim snovem preprečujejo priti v stik z naravnim okoljem.

Prodajni program Regeneracije obsega:
Regeneracija ekologija in inženiring - proizvodi za izvedbo vodovo-

dnih in kanalizacijskih sistemov, čistilnih naprav ter izvedbo in sanacijo 
odlagališč odpadkov (čistilne naprave, lovilci olj in/ali maščob, revizij-
ski in vodovodni jaški, črpališča, cisterne za vodo in različne kemikalije 
(kurilno olje, nafta, AdBlue…).

Regeneracija premazi - izdelki namenjeni zaščiti lesa (osnovna/pre-
ventivna zaščita lesa, lazurni premazi, protipožarna zaščita, zaščita 
proti pokanju lesa, odstranjevalec premazov, antikorozijska zaščita…)

Kakovost izdelkov in storitev podjetja Regeneracija, d. o. o., za-
gotavljata certifikata ISO 9001 (kakovost) in 14001 (varovanje 
okolja).

EKOLOGIJA IN INŽENIRING 

BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE
Biološka čistilna naprava je namenja čiščenju odpadne vode iz stranišč, 
kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v gospodinjstvu, po-
slovnih zgradbah in gostinskih lokalih. Pri snovanju biološke čistilne 
naprave je upoštevana dnevna poraba vode 150 litrov na osebo (pov-

Z regeneracijo do čistega okolja
prečna dnevna poraba vode v individualni hiši v Sloveniji znaša od 120 
do 150 litrov na osebo). Odpadna voda priteka v mehanski del biološke 
čistilne naprave, kjer se večji delci usedajo. Nato voda odteka v biološko 
stopnjo, iz katere očiščena voda odteka naprej v ponikalnico ali v odpr-
te vode.

PREDNOSTI MALE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE tip 
SBR_REG:

• slovenski proizvod 
• hitra in enostavna montaža (majhna teža)
• dolga življenjska doba
• enostavno vzdrževanje 
• visoka učinkovitost čiščenja
• odlično razmerje cena/ kakovost
• garancija na posodo 30 let, na elektro opremo 1 leto

PREMAZI

OSNOVNA PREVENTIVNA ZAŠČITA LESA 
Izdelki iz skupine osnovne zaščite lesa so namenjeni osnovni, preven-

tivni zaščiti novega lesa. Les globinsko zaščitijo pred insekti oziroma 
njihovimi ličinkami ter glivami (modrivkami in trohnivkami). Najbolj 
jih priporočamo jih kot prvi-osnovni nanos za zaščito lesenih strešnih 
konstrukcij-ostrešij,opaža, pergol, ograj,igral… 

VREMENSKA IN DEKORATIVNA ZAŠČITA LESA 
Izdelki iz skupine vremenske in dekorativne zaščite lesa so lazure za 

les, ki ohranjajo struktura lesa vidno. Izdelane so na osnovi alkidnih 
smol in organskih topil (Lazurin lazura in Lazurin plus) oz. akrilnih 
smol (Lazurin aqua) ter vremensko odpornih pigmentov. Les zaščitijo 
pred vremenskimi vplivi ter UV žarki ter ga hkrati dekorativno obarvajo, 
zato so primerni za uporabo tako zunaj kot znotraj. Izdelki so enostavni 
za obnavljanje starih površin ter nanašanje na nove lesene površine. 
Lahko se uporabljajo za vse vrste lesa.
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Vsako zimo se skavti odpravimo na zimovanje. 
V petek, 15. Februarja, smo se tudi noviciat 
Pou pouhne termouke, polni energije in vsi 
zagreti odpravili na zabaven vikend v Dražgoše 
nad Železniki. Naša pot se je začela na avtobu-
su do Ljubljane. V Ljubljani pa smo presedli 
na vlak do Škofje Loke, od koder smo nato pot 
nadaljevali peš, a ne za dolgo. Ko smo prišli do 
škofjeloške avtobusne postaje, smo počakali 
na nov prevoz in se nato spet z avtobusom od-
peljali do Železnikov. Po malo več kot uri hoje 
smo končno prišli na cilj, v dražgoško župni-
šče. Bil je že čas za večerjo, zato smo si spekli 

V petek, 22. Februarja 2013, smo se izvidniki 
in vodnice odpravili na zimovanje v Slovenske 
Konjice. Ko smo prispeli, sta nas sprejela šef 
in Luigi ter nam zastavila krajši izziv. Kmalu 
nato smo lahko svoje nahrbtnike odložili v to-
plem in velikem župnišču. Sledil je manjši izziv 
za novince in večerja. Po večerji smo se odpra-
vili na nočno igro, po kateri smo bili vsi popol-
noma mokri. Tišina je bila piskana šele ob pol 
enih, zato so nas zjutraj pustili spat. Zjutraj 
smo po končani telovadbi, ki smo jo pripravile 
Gazele, in zajtrku, začeli izdelovati naše ku-
harske kape iz časopisnega papirja. Bili smo 
zelo zaposleni, ko so voditelji zapiskali alarm. 
Hitro smo pospravili in z veliko naglico odhi-

Zima gre počasi proti koncu, tako pa tudi seli-
tev naše nove skavtske sobe. 

Zaradi prenov, ki potekajo na območju sta-
rega župnišča v Komendi, smo morali skavti 
preseliti naš dosedanji brlog. Gospod župnik 
nam je prijazno ponudil dva prostora v poslo-

Volčiči smo se v četrtek, 7. marca 2013, v času 
našega srečanja, odpravili na Goro, da si po-
gledamo obnovljeno Koželjevo domačijo. Ob 
prihodu nas je lepo sprejela vodička Sabina 
Romšak in nam najprej povedala nekaj osnov-
nih informacij o domačiji. Sledilo pa je pravo 
presenečenje! V ogradi, nedaleč stran se je na-
mreč paslo pet prav posebnih živali. Alpake, 
udomačene južnoameriške kamele, so nas ra-
dovedno opazovale, ko smo se jim približevali. 
Toda bližje kot nekaj metrov nismo upali, ker 
tudi alpake, podobno kot lame, včasih pošljejo 
kakšen pljunek v bližnjo okolico. Zanimive 

Zimovanje pou pouhnih termovk
palačinke, po tem pa je sledil zabavni večer, ki 
se je začel s čajanko, ki je postala naša tradici-
ja. Nato je sledila debata o odstopu papeža in 
podobno. Po hladni noči smo se zbudili v lepo 
jutro, pojedli zajtrk in se malo razgibali. Sledi-
lo je spoznavanje Dražgoš in lopatkanje. Po 
odličnem kosilu smo si porisali svoje šalčke za 
čaj in si po krajšem počitku in igranju biljarda 
privoščili še eno čajanko. Začelo se je že mra-
čiti, kar je pomenilo čas za večerjo. Pripravili 
smo ribe in twist ter hrenovke, zakurili ogenj 
in si spekli večerjo. Ribe se žal vsem niso naj-
bolj posrečile, a želodčke smo si napolnili vsi. 

Sledila je nočna igra, pri kateri smo poskusili 
dobiti čim več lučk medtem ko sta nas lovila 
moška člana skupine. Sledil je zaslužen spanec. 
Zbudili smo se kar zgodaj. Pred mašo smo za 
zbujanjeprebuditev potelovadili in se nadihali 
svežega zraka, nato pa smo odšli k sveti maši. 
Po zajtrku so sledile športne igre, ki se jih ni-
smo igrali še nikoli prej. Ko smo imeli dovolj, 
pa smo žal morali začeti pospravljati, medtem 
pa smo si pripravili kosilo. Po zadnji čajanki je 
bilo zimovanja konec. Čeprav nas je bilo bolj 
malo, smo se imeli super fajn!

And Zotler, Marljiva čebela

Zimovanje čete Pogumno serce
teli ven. Sledila je orientacija po mestu in 
okolici. Bilo je zelo zabavno in hitro smo 
končali. Po odličnem kosilu smo bile spet na 
vrsti Gazele. Tokrat smo pripravile veliko igro 
v treh disciplinah; ples, slepe mišišta in štafeta 
v snegu. Ko smo se preoblekli in posušili, smo 
se pogovarjali o petem skavtskem zakonu 
(skavt je plemenit), nato pa smo se odpravili v 
sosednjo stavbo, z namenom, da si skuhamo 
večerjo. Vsak vod je pripravil svojo jed in na 
koncu smo bili vsi siti. Na vrsto je prišel za-
bavni večer. Nasmejali smo se in se neizmerno 
zabavali ter peli razne pesmi. V nedeljo zjutraj 
smo pojedli in se pripravili na sveto mašo, pri 
kateri so nas porabili kot pevski zbor. Seveda 

smo aktivno sodelovali. Po maši smo hitro 
pospravili svoje stvari v nahrbtnike in se od-
pravili ven, na snežni boj, ki je trajal kakšno 
uro. Končali smo s kvadratom in se veseli od-
pravili domov. 

Monika Lah, Zavzeta gazela

Skavti so se preselili
pju starega župnišča, kjer prenove trenutno 
mirujejo, in mi smo ju z veseljem sprejeli. Prva 
misel je, seveda, bila: »Zunaj je mraz, zima, 
slabo vreme, tema že ob petih popoldne, kako 
bomo to naredili?« A ker skavt ne pozna slabe-
ga ali dobrega vremena, ampak ima le svojo 
vztrajnost in dobro voljo, to sploh ni bila teža-
va. Organizirali smo dve popoldanski srečanji, 
kjer smo žagali, rezali, sekali, brusili, barvali, 
pribijali, privijali, pometali in na koncu še 
prenašali. Korak za korakom in nova skavtska 
soba je začela dobivati svojo trenutno podobo. 
Seveda pa marsikaj od tega ne bi bilo možno 
brez prijaznih ljudi, ki so nam v pomoč ponu-
dili svojo roko. Za to se zahvaljujemo:

Steklarstvu Pernuš Martin, Tomažu Kor-
barju, Boštjanu Vidmarju, Tesarstvu in 
krovstvu Štebe, Dragotu Žiniču, Stavbnemu 
kleparstvu in krovstvu Lamovšek, Družini 
Zotler, Tatjani Kubelj, Alešu Tomaševiću,

Matevžu Cerarju, Mihu Grilcu in g. žu-
pniku Zdravku Žagarju za vso njihovo izka-
zano pomoč in pripravljenost.

Pregovor pravi: kjer je volja, je tudi pot in 
tako je tudi kup pridnih in delavnih rok spre-
menilo dva velika prostora v prijazno skavtsko 
sobo in skladišče. Skavti smo zadovoljni z na-
šim novim bivališčem in se vsem, ki so kakor-
koli pomagali, iskreno zahvaljujemo.

Rok Valenčič, Vedri volk

Obisk Koželjeve domačije
živali so takoj sprožile na milijone vprašanj, 
predvsem nas je zanimalo, kako zgleda ta nji-
hov pljunek. Seveda pa ne tako zelo, da bi jih 
ujezili in pljunek preizkusili na lastni koži! 

Kar dolgo smo se zadržali pri alpakah, pod 
streho nas je pregnalo šele rahlo pršenje dežja. 
Preden pa smo se odpravili v notranjost doma-
čije, nam je gospa Sabina pokazala še stranišče 
na štrbunk. Marsikdo namreč še nikoli ni videl 
česa podobnega, kaj šele da bi ga uporabljal! 
Gospa Sabina nas je nato povabila v hišo, kjer 
nas je pričakal topel čaj in sladko pecivo. Pose-
dli smo se ob domačo mizo in prisluhnili zani-

mivim informacijam o preteklosti, ki jih je 
gospa Sabina delila z nami. 

Topla soba, ki jo ogreva še prava domača 
peč, pa je kot nalašč tudi za prebiranje pravljic. 
In smo še mi prebrali eno staro slovensko pra-
vljico, da smo se res počutili kot v preteklosti. 
Ob »bogkovem kotu« smo nato še zmolili in se 
odpravili domov. Stara Koželjeva domačija pa 
se nam je zagotovo vtisnila v lep spomin.

Ob tej priložnosti bi se radi lepo zahvalili 
Turističnemu društvu Komenda in gospe Sabi-
ni Romšak, ki so nam omogočili to lepo in za-
nimivo izkušnjo.                                     Akela

SKAVTI
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Pust širokih ust
Ko sem se zbudila, ni bil navaden dan. Bil 
je pust. Našemila sem se v gusarko, se 
oblekla za ven in odhitela na kombi. Ko 
sem prišla v učilnico, so bili vsi sošolci in 
sošolke zamaskirani. Čez nekaj časa je v 
razred stopila učiteljica. Našemila se je v 
muco. Najprej smo šli vsi tretji razredi v 
telovadnico. Tam smo imeli pustno rajanje. 
Po rajanju smo se šli pokazat v vrtec in po 
šoli. Sledila je malica. Za malico so bili 
krofi . Po malici je bila po urniku likovna 
vzgoja. Izdelovali smo maske. Izdelala sem 
gusarja. Sledila je igra. Imenitno smo se 
igrali. Nato je bila matematika. Igrali smo 
se igre poštevanke. Igrala sem se z Nejcem 
Wagnerjem, ki je zmagal v ledenodobni 
poštevanki, jaz pa sem zmagala v skritem 
zakladu. Na koncu je sledila še slovenščina. 
Prepisovali smo pravljico o pustu. Po pouku 
je mene in brata domov odpeljal kombi. 
Nato sva peš šla k babici in dedku. Tam sva 
zapela pesem. Dedek nama je dal pet evrov, 
teta pa štiri. 

Anka Grum, 3. b

Zimske počitnice
Med počitnicami sem s starši odšla na Roglo. 
Na Rogli smo bili v apartmaju. V hotel smo 
hodili na zajtrk in kosilo. Po zajtrku smo šli v 
apartma in se preoblekli v kombinezon. Na 
smučišču smo bili do druge ure. Po smučanju 
smo odšli na kosilo v hotel. Po kosilu smo v 
apartmaju malo počivali, potem smo šli v 
bazen. Peljala sem se s sanmi, ki so jih vlekli 
haskiji. Z bratom Timom sem se sankala. 
Zelo sem bila vesela, ker sem preživela lepe 
počitnice.

Hana Vidmar, 2. b

Zimske počitnice so se pričele, zapadlo je 
veliko snega in bila sem zelo vesela. Vsak 
dan sem dolgo spala, gledala risanke in se 
zabavala. V sredo nas je oči peljal na bovling 
in pico. Z Elo in Mašo smo tudi smučale. 
Ker je bilo veliko snega smo zgradili iglu. 
Čeprav sem zelo uživala, sem v četrtek zbo-
lela.

Zala Remic, 2. b

Filmska vzgoja
V četrtek, 7. februarja 2013, torej dan pred 
slovenskim kulturnim praznikom, so se štirje 
avtobusi učencev OŠ Komenda Moste podali 
proti Planetu Tuš v Kranj. S polnimi želodčki 
(v šoli smo se po drugi uri še namalicali) smo 
nestrpno pričakovali fi lm. Vznemirjenje je 
bilo toliko večje, saj so si nekateri učenci to-
krat prvič ogledali fi lm v 3D-izvedbi.

Glavni junak fi lma Pijevo življenje je 
16-letni fant Pi, ki živi v Indiji. Pi ve vse o 
živalih in je pripadnik kar treh veroizpovedi. 
Njegova starša vodita živalski vrt, a ko spo-
znata, da je preživetje njune družine v rodni 
Indiji ogroženo, se odločita, da se skupaj z 

živalmi preselijo v Kanado. Sredi plovbe jih 
ujame nevihta in ladja se potopi – doživijo 
brodolom. Preživi le Pi, ki se skupaj s tigrom, 
orangutanom, hijeno in ranjeno zebro znajde v 
majhnem čolnu. Čisto sam je sredi oceana, ujet 
med zvermi in uporabiti mora vse svoje znanje 
in spretnosti v borbi za preživetje. Med plovbo 
po neskončni modrini hijena ubije zebro in 
orangutanko, da bi si potešila lakoto, sama pa 
postane tigrov plen, ki ima tako kar nekaj zalog 
mesa na čolnu. 

Pi se na vse pretege trudi preživeti, ob tem 
pa se spominja svoje srečne mladosti. Zaradi 
utrujenosti in žalosti se Pi pogosto srečuje s 
prividi in neskončno pogreša svojo družino, ki 
je zanj za vedno izgubljena. Čez dan se trudi 
nasititi sitega 'prijatelja', zaradi katerega mora 
ves čas biti silno previden, saj se dobro zaveda, 
da bi bil majhen slaboten deček lahek plen za 
tako mogočno žival, kot je tiger. Ko že skoraj 
omaga, v daljavi zagleda otok, na katerega ju 
naplavi. Čeprav je Pi mislil in verjel, da sta s 
tigrom sklenila nekakšno zavezništvo, prija-
teljstvo, ga žival na koncu razočara. Zapusti ga 
brez pozdrava in steče v goščavo, ne da bi se 
vsaj ozrl k dečku.

Film mi je bil zelo všeč, saj dogodke iz 
resničnega življenja prepleta z domišljijo. 
Prizori iz narave gledalca prevzamejo. 
Spoznamo, da živalim ne moremo brezpo-
gojno zaupati, saj pri njih vlada nagon, pa 
tudi, kako pomembni sta družina in pripa-
dnost.

Sara Verhovnik, 7. a

Glasbena torta ali 
Orkester se predstavi
Barok, klasicizem, romantika … Toliko je teh 
obdobij. Bi se jih kdo učil? Jaz že ne. No, če bi 
bilo to zabavno, bi se jih.

In bilo je zabavno. V petek, na dan žena, so 
nam ta obdobja skozi različne glasbene zased-
be predstavili na zelo zanimiv način. Za to je 
poskrbela povezovalka Ana Marija Mitič, ki je 
kuhala in pekla glasbeno torto. 

Najprej so nas zlata trobila v zasedbi trobil-
nega kvinteta UPOL Brass popeljala v bogato 
okrašeni in kičasti barok. Taka je tudi glasba v 
tem obdobju – vsa okrašena. 

A to ni dovolj. Pihalni kvintet Ariart nam je 
predstavil glasbo klasicizma. Nič posebnega, a 
zanimivo, in sicer Divertimento št. 1 v B-duru 
s štirimi stavki. 

V zaljubljeno obdobje – romantiko – so nas 
pospremila godala simfoničnega orkestra 
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. 
Poslušali smo Sarabando Edwarda Griega in 
Intermezzo iz opere Cavaleria Rusticana Pietra 
Mascagnia. Orkestru je dirigirala mlada diri-
gentka Živa Ploj Peršuh.

Glasbo 20. stoletja je zaigral in zaropotal 
slovenski tolkalni projekt SToP s skladbo 
Thanatos. Pokazali so nam, da se lahko igra 
tudi v kuhinji , in sicer v skladbi Mala ku-

hinjska glasba. Jazz in popularno glasbo 
nam je zaigral Big Band Konservatorija za 
glasbo in balet Ljubljana. Z njimi je Sarah 
Železnik zapela pesem I get kick out of 
you. 

Za konec pa nam je celoten orkester zaigral 
skladbo Predica Gustava Ipavca v priredbi 
Igorja Lundra, sicer tudi dirigenta orkestra Big 
Band. 

Na res zabaven način smo tako spoznali ta 
štiri glasbena obdobja. Najbolj sem bila nav-
dušena nad SToPom, ti res znajo narediti glasbo 
zabavno.

Sara Maleš, 6. A

Jazz v živo
V torek, 12. februarja 2013, smo se skupaj z 
8. b in devetošolci odpravili na glasbeni kul-
turni dan. Z avtobusom smo se že ob 10. uri 
odpeljali v Cankarjev dom, kjer smo si ka-
sneje v Linhartovi dvorani ogledali Jazz v 
živo.

Predstavo so izvedli glasbeniki Big Ban-
da RTV Slovenija. Dirigentsko mesto je 
prevzel Lojze Krajnčan, izvrstni glas pa je 
posodila Alenka Godec. Oba sta svojo nalo-
go opravila odlično, enako tudi celoten or-
kester. Avtor zanimivega besedila je Hugo 
Šekoranja.

Že ob vstopu v dvorano smo opazili kar ne-
kaj vrst glasbil, med katerimi so bila najbolj 
prepoznavna pihala, glasbila s tipkami, tolkala 
in brenkala, med katerimi je bila tudi električna 
kitara, ki je oddajala prav poseben, lahko bi 
rekel čaroben glas. 

Iz pripovedovanja povezovalca, t. i. Indijan-
ca, sem si zapomnil kar nekaj dejstev, ki mi 
bodo v šoli še nedvomno prišla prav. Računal-
niške power-point predstavitve se kar nisem 
mogel nagledati. 

Jazz je glasbena zvrst, ki je prvotno podobo 
dobila okoli leta 1920. Tipična glasbila za to 
zvrst so: kitara, bas kitara, saksofon, pozavna, 
klavir, klarinet, trobenta, kontrabas, bobni, ki 
jih seveda spremlja vokal. Črnci so si s petjem 
lajšali tlako na poljih bombaževca in postopo-
ma so prodrli v glasbeno zavest nove dežele. 
Avtentično črnsko glasbo, ki se je konec 19. 
stoletja razvila v jazz, so skupine belskih zaba-
vljačev s pobarvanimi obrazi posnemale že 
okoli leta 1830.

Zapomnil sem si še glasbeno zvrst samba, ki 
je predvsem živahna in priljubljena v Latinski 
Ameriki. Samba je sicer tipičen brazilski ples, 
ki so ga včasih plesali ob obredih zaklinjanja 
bogov. Najmlajši med latinskoameriškimi plesi 
je ča-ča-ča – nastal je leta 1953 v Havani na 
Kubi, pri katerem je še posebej izrazito gibanje 
z boki.

Ta kulturni dan mi je bil všeč in se mi je zdel 
zabaven, spoznal pa sem tudi zvrsti glasbe, ki 
so mi bile do tega dne nepoznane. 

Tilen Slak, 8. a 

S ŠOLSKIH KLOPI
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Moji, tvoji mamici – 
vsem materam
Mami me rada ima,
ker sem pač njen sin,
ona me vzgaja, 
da nisem potepin.

Ati ji pomaga
mene vzgajati,
saj sem zelo živahen
in rabi pomoči.
Igrice me nauči,
saj se s tem zabavam,
a tudi jesti me uči, 
ker sem pač packal.

Mateja Novak se imenuje
in v naši hiši stanuje.
Je izvirna, delavna
in zelo vesela.

Filip Novak, 5. b

Rada te imam,
vse rože ti podam,
le zate, draga mami moja,
ker te rada imam.

Ob meni vedno si,
ko me kaj skrbi,
odvržeš vse skrbi,
objameš me le ti.

movalci so prišli celo iz Bele Krajine, Idrije, z 
Bleda …

Kot vsako leto je bila najprej poskusna seri-
ja, kjer smo videli že nekaj dolgih in atraktivnih 
skokov, tako da je Rok Klopčič, zmagovalec 
zadnjih dveh tekem na Gori, hitro videl, da bo 
zelo težko zmagal še tretjič zapored in s tem 
osvojil pokal za tri zaporedne zmage. Da smo 
se malo ohladili po poskusni seriji, je bilo na 
vrsti odprtje tekme, za kar so poskrbeli trije 
naši člani z zastavo v roki in s spustom po 
hrbtišču skakalnice, s himno, ki jo je zapela 
Suzana Banovič in z govorom predsednik 
DSKG Urban Jeraj. 

Sledila je prva serija, v kateri se je skakalo 
zelo daleč in na koncu prve serije je bilo kar 
pet tekmovalcev izenačenih na prvem mestu, 
tako da se je obetalo res razburljivo nadaljeva-
nje.

Med premorom nam je spet zapela Suzana 
Banovič, plesali so Majstri, dva pogumna obi-
skovalca sta nam za lepo nagrado zaplesala v 
izteku skakalnice, otroci pa so se dričali po 
gorjančici, ki smo jo pripravili že drugo leto 
zapored za najmlajše obiskovalce.

V fi nalu smo spet videli dolge skoke, ki jih 
je ocenjevala tričlanska skupina iz vseh držav 
sveta, vsaj tako je bilo slišati od gorjanskega 
Jelka Grosa in Andreja Stareta, kot sta se poi-
menovala naša napovedovalca. Največ sreče in 
znanja je imel Matej Berlec iz ŠD Podgorje, ki 
je zmagal v absolutni konkurenci pred Damja-
nom Lahajnarjem iz SK Krnice, tretji je bil 
Gregor Klopčič. Lanski zmagovalec Rok 
Klopčič je bil četrti, za zmagovalcem je zaostal 
samo pol metra, kar pove o izenačenosti tek-
movalcev. Med dekleti je zmagala Damjana 
Klopčič, pred našima dvema Gorjankama Saro 
in Urško Štebe, pri dečkih je zmagal Rok 
Klopčič, pri mladincih Matej Berlec, članih 
Damjan Lahajnar, pri starejših članih Robert 
Vrankar in veteranih Peter Osolnik. Več o re-
zultatih si lahko preberete na naši spletni strani 
http://www.goraskoki.com.

Po tekmovanje, ki bi ga težko izpeljali brez 
podpore naših donatorjev, ki se jim iskreno 
zahvaljujemo, je sledila zabava v šotoru s DJ 
DhropChronicsom. S skoki pa se še ni zaklju-
čilo aktivno leto za člane DSKG, saj imamo v 
načrtu narediti še kakšen dogodek, trenutno so 
še vsi v pripravah. Skakalni pozdrav 

Jože Šimenc

Skoki na Gori 2013

PRIJAVE:
Prijave so možne na spletni strani 
www.maratonkomenda.si do 29. apri-
la 2013 Prijava je potrjena, ko je štar-
tnina poravnana – takrat boste tudi 
označeni na listi prijavljenih na spletu.

OTROŠKO VARSTVO in ANIMACIJA:
Tudi letos bo za otroke poskrbljeno z 
ustvarjalnimi delavnicami in igrami. Iz-
kušene vzgojiteljice in animatorke bodo 
poskrbele za varnost in dobro počutje 
otrok. Otroško varstvo bo možno med 
8. in 14. uro na prizorišču v označenih 
prostoru. (šotor, napihljiva igrala)

INFORMACIJE:
info@maratonkomenda.si
040 170 767 – Miha

Mali maraton (21,1 km) 
in tek na 10 km

KRAJ PRIREDITVE: Hipodrom, Ko-
menda
ČAS TEKMOVANJA: Sobota, 04. 05. 
2013 od 9:00 dalje

POTEK PROGE:
10km : Start na hipodromu (1krog), 
Komendska Dobrava, Zalog, Klanec, 
cilj na hipodromu
21km: Start na hipodromu (1krog), 
Komendska Dobrava, Zalog, Glinje, 
Olševek, Cerklje na Gorenjskem, Pše-
nična polica, Zalog, Klanec, Komenda, 
Moste (obrat), Komenda, cilj na hipo-
dromu
Otroški tek : na hipodromu

Ti moja roža si,
ki najlepše cveti,
pomladi zeleni
in najlepše mi diši.

Nikoli ne oveneš,
zame se le smeješ,
mi rečeš: »Rada te imam,«
o mami, nikomur te ne dam.

Le zate pišem pesem to,
objemi me zdaj ti lepo,
pet poljubčkov pošljem ti,
zdaj odvrzi vse skrbi.

Nikoli ti ne jezi se,
daj, raje nasmehni se,
povohaj te rože ti,
saj te radi imamo vsi.

Karin Oražem, 5. b

V soboto, 16. februarja 2013, je Društvo ska-
kalni komite Gora organiziralo že 18. tradicio-
nalne skoke na Gori. Bil je zasnežen, sončen, 
pa tudi blaten dan. Cel teden je padal sneg, tako 
da smo potrebovali manj umetnega snega ka-
kor predhodna leta. Zaradi visokih temperatur 
se je sneg topil in bilo je kar precej blatno. 

V napovedovalnem stolpu sta celo dopoldne 
ogrevala svoje glasilke Aleš in Žiga, ostali 
člani pa smo še ta čas izkoristili za pripravlja-
nje skakalnice in okolice za popoldansko bitko. 
Bolj se je bližalo 13.30, več je bilo prijavljenih 
tekmovalcev. Na koncu se jih je prijavilo 41 in 
med njimi so bila tudi tri pogumna dekleta. 
Skakalo se je v 6 kategorijah: dekleta, dečki, 
mladinci, člani, starejši člani in veterani. Tek-

ŠPORT
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POSAMEZNO DRŽAVNO PRVENSTVO V 
POČASNEM ŠAHU -Tekmovanje je bilo v 
Murski Soboti od 23. februarja do 1. marca 2013. 
Nastopilo je dvajset naših članov. Osvojili smo 
tri prva mesta, eno 2. mesto in še devet uvrstitev 
med prvih deset. V posameznih skupinah smo 
osvojili: deklice do 10 let: 8. mesto Katarina 
Mazzini, Ana Pibernik je morala med turnirjem 
odstopiti zaradi bolezni; deklice do 12 let: 16. 
mesto Klara Vidmar; dekleta do 14 let: 1. mesto 
Laura Unuk; dekleta do 16 let: 2. mesto Teja 
Vidic, 5. mesto Manca Kralj; dekleta do 18 let: 
1. mesto Caterina Leonardi, 6. mesto Alja Ber-
nik. Dečki do 10 let: 1. mesto Jan Šubelj, 8. 
mesto Jan Marn, 10. mesto Filip Trplan; dečki do 
12 let: 4. mesto Maj Markošek, 11. mesto Jan 
Unuk, 24. mesto Staš Ahtik; dečki do 14 let: 5. 
mesto Julian Novakovič, 15. mesto Mark Šketa, 
24. mesto Gregor Žunič; fantje do 16 let: 4. 
mesto Sebastijan Markoja; fantje do 18 let: 6. 
mesto Tilen Lučovnik, 11. mesto Samo Kralj. 

POSAMEZNO DRŽAVNO PRVENSTVO 
V POSPEŠENEM ŠAHU -Tekmovanje je bilo 
v Murski Soboti 2. marca 2013. Nastopilo je 
osemnajst naših članov. Osvojili smo dva prva 
mesta, dva 2. mesta, štiri 3. mesta in še tri uvr-
stitev med prvih deset. V posameznih skupinah 
smo osvojili: deklice do 10 let: 12. mesto Kata-
rina Mazzini; deklice do 12 let: 15. mesto Klara 

Šahovski utrinki
Uspešen nastop mladih na državnem prvenstvu.

Vidmar; dekleta do 14 let: 1. mesto Laura 
Unuk; dekleta do 16 let: 3. mesto Teja Vidic, 
6. mesto Manca Kralj; dekleta do 18 let: 2. 
mesto Caterina Leonardi, 3. mesto Alja Ber-
nik. Dečki do 10 let: 3. mesto Jan Šubelj, 13. 
mesto Jan Marn, 21. mesto Filip Trplan, 32. 
mesto Gal Založnik; dečki do 12 let: 3. mesto 
Maj Markošek, 4. mesto Jan Unuk, 24; dečki 
do 14 let: 1. mesto Julian Novakovič, 15. me-
sto Gregor Žunič, 31. mesto Mark Šketa; fantje 
do 16 let: 2. mesto Sebastijan Markoja; fantje 
do 18 let: 5. mesto Tilen Lučovnik. 

5. TURNIR SREDNJEŠOLCEV - Tekmo-
vanje je bilo v Ljubljani 8. januarja 2013. 2. 
mesto je osvojila Caterina Leonardi, 4. mesto 
Tilen Lučovnik.

5. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV MLA-
DIH - Tekmovanje je bilo v Ljubljani 11. januarja 
2013. Naši člani so osvojili: 1. mesto Laura Unuk, 
14. mesto Maj Markošek, 6. mesto Mark Šketa, 
19. mesto Jan Unuk, 22. mesto Gregor Žunič, 30. 
mesto Staš Ahtik, 31. mesto Maj Marn, itd.

POSAMEZNO PRVESTVO LJUBLJAN-
SKE REGIJE ZA DEKLICE IN DEČKE 
OD 6 DO 14 LET – Prvenstvo je bilo v Ljublja-
ni 19. in 20. januarja 2013. Osvojili smo: sku-
pina deklic do 10 let: 2. mesto Ana Pibernik, 3. 
mesto Katarina Mazzini, deklice do 12 let: 2. 
mesto Klara Vidmar. Dečki do 10 let: 1. mesto 

Jan Šubelj, 4. mesto Jan Marn, 7. mesto Filip 
Trplan, 8. mesto Gal Založnik; dečki do 12 let: 
2. mesto Maj Markošek, 3. mesto Jan Unuk, 4. 
mesto Staš Ahtik; dečki do 14 let: 1. mesto 
Laura Unuk, 2. mesto Julian Novakovič, 4. 
mesto Mark Šketa, 5. mesto Gregor Žunič.

POSAMEZNO PRVESTVO LJUBLJAN-
SKE REGIJE ZA DEKLETA IN FANTE 
OD 16 DO 18 LET - Prvenstvo je bilo v Lju-
bljani 20. januarja 2013. Osvojili smo: 1. me-
sto Sebastijan Markoja, 2. mesto Teja Vidic, 3. 
mesto Tilen Lučovnik.

1. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV NAJ-
MLAJŠIH je bil v Ljubljani 22. januarja 2013. 
Osvojili smo: 1. mesto Jan Šubelj, 8. mesto Jan 
Marn, 13. mesto Ana Pibernik, 17. mesto Gal 
Založnik, 18. mesto Katarina Mazzini.

18. HIT OPEN je bil v Novi Gorici od 25. do 
31. januarja 2013. Na A turnirju je Laura Unuk 
osvojila 17. mesto, Blaž Debevec pa 27. mesto. 
Na B turnirju je Filip Trplan osvojil 8. mesto.

Vabimo zainteresirane za nogomet
Z udeležbo na turnirjih in obiskom prijateljev iz Hrvaške se je začelo pripravljalno obdobje v nogo-
metno sezono 2013

Prijateljska tekma NK Komenda : NK Polet

DP mladi 2013 Jan Šubelj

Pa se spet začenja. Za starejše dečke in člansko 
ekipo tisto mučno obdobje večnega tekanja in 
nabiranja kondicije za uspešno nastopanje v liga-
škem tekmovanju, za mlajše selekcije pa pred-
vsem nadaljevanje pridobivanja tehničnega zna-
nja v športnih dvoranah. Sem pa tja se je v tem 
obdobju tudi že odigrala kakšna članska prijatelj-
ska tekma na prostem, kolikor je to vreme dopu-
ščalo, (poraz članov s prvoligašem NK Triglav 
3:1), mlajši pogon pa je v časovnih zmožnostih 
tudi dokaj uspešno nastopal na raznih dvoranskih 
turnirjih v Sloveniji in tudi izven naših meja.

Ker pa je letošnja zima prinesla obilo snega 
ravno v najintenzivnejšem obdobju priprav na 
nadaljevanje nogometne sezone, je za nas po-
leg slabega vremena in ob že tako pomanjkljivi 

infrastrukturi delo še toliko bolj otežkočeno in 
v določenih momentih zahteva že pravo iznaj-
dljivost. Glede na dejstvo, da so članski igralci 
v večji meri časovno vezani na svoje službe ali 
pa študij, popoldanski del dneva pa se v tem 
obdobju kmalu sprevrže v temo, smo z našo 
novo pridobitvijo – refl ektorsko razsvetljavo 
glavnega igrišča temu vsled opravili veliko 
koristnega, saj je zaradi osvetlitve igrišča v 
poznejših časovnih terminih udeležba na tre-
ningih zelo množična. Je pa seveda takšna re-
šitev velika obremenitev stroške elektrike, ter 
predvsem za travnato površino nogometnega 
igrišča, ki je vsekakor preobremenjena. Neka-
ko srečno za travo, bi lahko rekli, se je le-ta ob 
zadnjih vremenskih razmerah zaščitila s sne-

gom in onemogoča tekanje po njej. Bo pa vse 
skupaj vseeno imelo posledice ob pričetku 
tekmovalne sezone, zato bo potrebno glede 
ureditve igrišča še dobro »pljuniti v roke«. 
Vsekakor pa bo v bodoče nujno potrebno najti 
rešitev za osvetlitev pomožnega igrišča, ki v 
zimskem obdobju sameva, saj zgodnja popol-
danska tema onemogoča treniranja. 

Treningi članov so se zaradi snega preselili 
na razne tekaške steze in v športno dvorano v 
Komendi.

Veliko kvalitetnega dela na prostem so v tem 
obdobju kljub nizkim temperaturam izvedli 
tudi starejši in mlajši dečki, ki sta jim pod bu-
dnim očesom koordinatorja dela z mladimi 
Žinič Igorja »komandirala« Mitič Rajko in 
nova trenerska pridobitev – diplomant fakulte-
te za šport Prudič Simon. Prav slednji je s 
svojim dokaj profesionalnim pristopom v delo 
uvedel nekaj novih metod, ki so jih tudi ostali 
trenerji vestno povzeli in pomenijo v klubu 
neko novo metodiko. Vsekakor pa so nogome-
taši teh dveh selekcij občutili tisto moškost 
nogometa, ko je potrebno stisniti zobe, pa če-
tudi pogoji niso najbolj rožnati. Seveda pa je 
vse akterje pred telesnim izpiranjem blata in 
znoja po končanem treningu kot nagrada v 
klubski čajni kuhinji čakal topli čaj in veliko-
krat tudi kakšen piškot, rogljiček ali pa krof. 

ŠPORT, ŠAH
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Kljub ne ravno obetavnih vremenskih raz-
merah smo v mesecu februarju tudi gostili naše 
prijatelje iz Hrvaške (NK Polet – Sveti Martin 
na Muri), ki so nas obiskali s svojo člansko 
ekipo ter z nami odigrali prijateljsko nogome-
tno tekmo. Le-ta se je v zares hladnem vremenu 
odigrala v soboto, 2. februarja, na igrišču z 
umetno travo v Radomljah. Tekma je bila glede 
na pripravljalno obdobje, ko so noge še bolj 
trde in imajo za sabo samo tek ter vaje za moč, 
dokaj kakovostna. Končala se je z zmago go-
stov z rezultatom 1:2.

Po odigrani tekmi smo vse nogometaše in 
najožje vodstvo pogostili v prostorih čajne 
kuhinje športne dvorane Komenda, za kar se 
moramo v prvi meri zahvaliti Marn Branetu, ki 
nam je odobril in lepo pripravil prostore za 
pogostitev ter seveda nekaterim staršem mla-
dih nogometašev, ki so poskrbeli, da vsi sode-
lujoči niso bili lačni ter žejni. Hvala tudi vsem 
sponzorjem (Vidmar, Štebe, Koritnik).

Kot pa je to tudi v navadi ob takšnih obiskih, 
se je le-ta sprevrgel v skupno veselje, za kar je 
s svojo harmoniko poskrbel naš nogometaš in 
trener Vrhovnik Rok. Moramo priznati, da naši 
gostje zelo dobro poznajo pesmi Avsenikov in 
Slakov ter so nas v določenih trenutkih kar 
preglasili. V pričakovanju našega povratnega 
obiska na Hrvaškem ter seveda napovedanega 
»revanša«, smo se v poznih urah poslovili in 
gostje so veseli odpotovali domov, nas je pa 
čakalo še večerno pospravljanje in zapiranje 
športne dvorane.

V vsem tem obdobju pa se je veliko dogajalo 
tudi v športnih dvoranah širom okolice, kjer so 
naši mladi nogometaši na malo nogometnih 
turnirjih pod vodstvom trenerjev uspešno za-
stopali barve kluba. Tako enega večjih uspehov 
beležimo na močnem malo nogometnem tur-
nirju v Cerkljah, kjer so se naše selekcije odre-
zale s sledečimi uvrstitvami_

U – 7 (do 7 let) pod vodstvom trenerja Vr-
hovnik Rok-a je osvojila 3. mesto

U - 8 (8 let) pod vodstvom trenerja Marinko 
Aleša je osvojila 3. mesto

U – 10 (10 let) pod vodstvom trenerja Karner 
Marka je osvojila 2. mesto

U – 12 (12 let) pod vodstvom Prudič Simona 
je osvojila 3. Mesto

Selekciji nogometašev U – 10 (trener Žinič 
Igor) in U – 14 (trener Mitič Rajko) pa sta 
uspešno nastopali v zimski nogometni ligi.

Pohvaliti moramo tudi iniciativo staršev 
mladih nogometašev in odločitev trenerja selek-
cije U-8, Marinko Aleša, da so se organizirali in 
udeležili mednarodnega malo nogometnega 
turnirja na Hrvaškem. Tam so z osvojitvijo 
končnega 3. mesta dokazali svojo generacijsko 
nadarjenost in zares uspešno zastopali ime naše-
ga kluba tako v smislu tekmovalnosti kot obna-
šanja. Zares čestitke vsem igralcem, trenerju in 
staršev, ki so jih bučno spremljali!

Nikakor pa ne moremo končati članka brez 
veteranov NK Komenda, ki poleg nogometnih 
aktivnosti (osvojili so uspešno 3. mesto jesen-
skem delu veteranske lige) skrbijo za dobro 

voljo v klubu in s svojim pridihom in pomočjo 
skrbijo za dobro razpoloženje v klubu. 

Po vsem do sedaj izvedenem in z novimi 
motivi tako vsi skupaj pričakujemo uspešno 
nadaljevanje nogometne sezone 2012/13, ki se 
je tako že vsi skupaj veselimo, zato vse naše 
navijače pozivamo, da nas v kratkem pridejo 
spet spodbujat na nogometno igrišče.

Hkrati pa vabimo vse zainteresirane, ki jih 
zanima nogomet, da se nam pridružijo pri na-
šem delu ter pripomorejo k nadaljevanju kvali-
tetnega dela, predvsem pa k ustvarjanju pozi-
tivnega okolja za mlade. Vsi skupaj vseeno 
strmimo k temu, da vse mlade željne igranja 

ŠAH, ŠPORT

U – 12 pokal za uspešno 3. mesto v Cerkljah

Državno in regijsko prvenstvo smučarjev upo-
kojencev iz Slovenije in z Gorenjske regije je 
bilo letos 15. februarja na Soriški planini v or-
ganizaciji DU Železniki in podjetja Domel iz 
Železnikov. Ob primerni temperaturi in nekoli-
ko slabši vidljivosti je bila prireditev zadovo-
ljivo izpeljana. Tekmovanja se je udeležilo več 
kot 250 tekmovalcev. Saj smo Slovenci tudi v 
starejših letih še vedno navdušeni nad smuča-
rijo in ne odnehamo zlepa. 

Rezultati naših 5 udeležencev niso bili slabi, 
saj so se naši možje v kategoriji 65 let na Dr-
žavnem prvenstvu v veleslalomu uvrstili: na 
10. mesto Jože Kern, 
11. mesto pa je zasedel 
Franc Strehovec. Slav-
ka Krmavner v katego-
riji A (do 65. leta) je 
bila 18., v kategoriji B 
(66-70 let) pa je zasedla 
8. mesto Katja Taber-
nik. V tekih žensk v 
kategoriji C (71-75 let) 
je bila 3. Slavka Lap, v 
kategoriji B (66-70 let) 
pa je Katja Tabernik 
bila prav tako bila 3.

Na prvenstvu Go-
renjske regije pa so se 
naši odrezali kar soli-

Smučarji upokojenci na Soriški
dno. Od moških je v veleslalomu Jože Kern 
pristal na 7. mestu, takoj za njim pa se je na 8. 
mesto uvrstil Franc Strehovec v skupini A (do 
65 leta). V isti disciplini je v kategoriji B (66 
do 70 let) 8. mesto pripadlo Katji Tabernik, v 
kategoriji A (do 65 let) pa je Slavka Kermavner 
pristala na 13. mestu.

Od 25 tekmujočih ekip je ekipa DU Komen-
da zasedla 13. mesto. Dostojno in spodbudno 
za naše tekmovalce in obenem povabilo, da se 
smučarski sekciji (v ustanavljanju) pridružijo 
nove članice in člani. 

Tone Ogorevc

DP mladi 2013 – Udeleženci ŠH Komenda

6. TURNIR SREDNJEŠOLCEV - Tekmo-
vanje je bilo v Ljubljani 5. februarja 2013. 
Zmagal je Tilen Lučovnik, 3. mesto je osvo-
jila Caterina Leonardi, 6. mesto Alja Bernik.

2. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV NAJ-
MLAJŠIH je bil v Ljubljani 19. februarja 2013. 
Osvojili smo: 3. mesto Jan Šubelj, 4. mesto Jan 
Marn, 11. mesto Katarina Mazzini, 15. mesto 
Gal Založnik, 19. mesto Matej Mlakar. 

6. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV 
MLADIH - Tekmovanje je bilo v Ljubljani 22. 
februarja 2013. Naši člani so osvojili: 1. mesto 
Laura Unuk, 5. mesto Gregor Žunič, 13. me-
sto Mark Šketa, 14. mesto Filip Trplan, 15. 
mesto Jan Unuk, 24. mesto Gal Založnik, 28. 
mesto Klara Vidmar, itd.

7. TURNIR SREDNJEŠOLCEV - Tekmo-
vanje je bilo v Ljubljani 5. marca 2013. 4. 
mesto je osvojila Caterina Leonardi, 9. mesto 
Manca Kralj.                            Franc Poglajen

nogometa in druženja z nami poskušamo pra-
vilno usmerjati in jim v njihovem življenju 
dodati še kakšno novo zrelostno izkušnjo ter 
dodaten spomin na mladostniške trenutke, ki 
se jih vsi vedno radi spominjamo. 

Vsem skupaj želimo tudi vesele velikonočne 
praznike!

NK KOMENDA, predsednik Darko Bolarič
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Čeprav je mesec februar nekoliko krajši, so si razni družbeni »škodljiv-
ci« le vzeli toliko časa, da so pokazali, da jih tudi mraz in sneg ne mo-
reta ustaviti.

Vlomilci so bili tokrat »povprečno« dejavni, zgodili so se 3 vlomi. 
Vlomljeno je bilo v stanovanjsko hišo 23. februarja v Žejah, poslovni 
prostori v podjetju v Komendi so bili na razpolago 27. februarja, osebno 
vozilo, parkirano pri pokopališču v Komendi, pa je bilo tarča nepridi-
pravom 16. februarja. Je vlomilce spodbudilo k akciji nekaj, kar je bilo 
vidno na prvi pogled? Lastniki vozil le preradi pozabljamo, da so pred-
meti, skoraj javno na ogled postavljeni,vaba za ljubitelje tuje lastnine.
Čudna tatvina na kraju, kjer bi jo težko pričakoval, se je 2. februarja 

zgodila v gostilni v Mostah. Lastnika je neprostovoljno menjala denar-
nica; verjetno z vso vsebino. Ja, je pač res, da je vožnja z jeklenim ko-
njičkom vedno dražja, pa si nekateri nepridipravi še vedno omislijo 
tankanje brez plačila.

Niti mraz ne more vedno ohladiti vročih glav nekaterih obiskovalcev 
gostinskih lokalov, pa so si prepirljivci omisli glasen prepir 22. februar-
ja v lokalu. Morala je posredovati Policija. Intervencija je bila potrebna 
tudi 4. februarja v lokalu, kjer so si gostje (in lastniki) s preglasno 
glasbo krajšali čas in dvigali razpoloženje. Da včasih tudi odnosi med 
sosedi niso vsaj na znosni ravni, priča medsosedski spor, ki so ga mora-
li umiriti (vsaj začasno) policisti 12. februarja v Nasovčah.

Požar je 16. februarja uničil brunarico na Klancu. Vzrok še ugotavlja-
jo.

Prometnim nesrečam je včasih vzrok dejstvo, da vozniki ne znajo 
preceniti širine in dolžine lastnega vozila, ki ga premikajo na javnih ali 
celo zasebnih površinah. Zaradi tega so se zgodile 3 prometne nesreče, 
in sicer 16. februarja na parkirišču trgovine v Mostah, 18. februarja na 
parkirišču stanovanjskega bloka v Mostah in 27. ferbruarja v poslovni 
coni v Žejah. Malo več pozornosti, znanja in obzirnosti nam ne bi ško-

Tvoje dolgo življenje je bilo ena sama moli
trpljenje in veselje Bogu v daritev.
Z Njim si se v nebesa preselila
in tudi tam, vem, boš za nas molila.

ZAHVALA

V 93. letu starosti se je od nas 
poslovila naša mama, stara 
mama, prababica, sestra in teta

MANCA GRILC
IZ MOST PRI KOMENDI

Pokopali smo jo 28. februarja 2013 v krogu družine, sosedov, soro-
dnikov in prijateljev. Vsem se zahvaljujemo za prejete darove in iz-
rečeno sožalje. Hvala tudi gospodu župniku Zdravku Žagarju, ki jo 
je pospremil v večnost pred in po smrti in Šenturškemu oktetu. Draga 
mama, tvoje dobrote se bomo spominjali vsi, ki smo te poznali.

Vsi tvoji

Krajši mesec živahen za policijo

dilo, če hočemo preprečiti taka, resnično nepotrebna dejanja, ki zasluži-
jo tudi pozornost Policije in so velikokrat vzrok prepirom ali vsaj gla-
snemu obtoževanju,

Bliža se čas, ko zimske gume po zakonu niso več obvezne. Pa kaj, ko 
se vreme ne ravna po zakonu in nam obljublja še kar nekaj bele opojno-
sti. Zakon zahteva, da so zimske gume na avtomobilih tudi po roku, ki 
ga navaja zakon, če so na cestah zimske vozne razmere. Ne hitite z 
menjavo gum!

Veselo in varno pomlad vam želim!
Tone Ogorevc

Veronika Vidmar, rojena 20. 1. 1962, Moste 88, stara 51 let
Ana Slapnik, rojena 4. 8. 1944, Nasovče 22, stara 68 let
Marko Žeželj, rojen 20. 5. 1953, Suhadole 41e, star 59 let
Mana Grilc, rojena 30. 6. 1920, Moste 56, stara 92 let
Marija Goropečnik, rojena 14. 3. 1925, Križ 43 c, stara 87 let

Odšla si tja, kjer ni solza,
kjer ni skrbi in bolečin,
a nam ostal je le spomin…

ZAHVALA

V 88. letu nas je zapustila draga sestra 
in teta 

MARIJA GOROPEČNIK
IZ KRIŽA PRI KOMENDI 

Zahvaljujemo se g. župniku Zdravku Žagarju za lep pogrebni obred 
in Pogrebni službi Jerič.

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom, ki ste jo po-
spremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni.
Križ, marec 2013

PREVIDNO 

NA CESTI, DA BODO 

PRAZNIKI LEPI

KRONIKA



SREČNO VOŽNJO SREČNO VOŽNJO 
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VELIKONOČNE VELIKONOČNE 
PRAZNIKE!PRAZNIKE!

Odlikuje nas
pol stoletja 
delovnih izkušenj,
kakovostno delo in
solidne cene

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

avtomehanika.marn@gmail.com

Želimo vam doživete blagoslovljene 
velikonočne praznike!

@elite spremeniti svoj 
videz?

Oglasite se, z veseljem 
vam bomo pomagali.

S profesionalno 
kozmetiko JOICO, 

ILIRIJA, SHWARZKOPF 
in DAVINES bodo va{i 

lasje zdravi in lepi.

Ob petkih in sobotah 
imajo naro~ene stranke 

prednost!

Glavarjeva 104, 1218 Komenda
tel.: 01-834 17 68, GSM: 041-369 048

Delovni ~as:
pon., tor.: 7.00 – 14.00

sre., ~et., pet.: 13.00 – 19.00
sob.: 6.00 – 11.00 Novo! 

MODNO FRIZERSTVO CECILIJA

!
:
0
0
0





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

Želite imeti vedno urejene nohte, poslikane po vaših željah in zadnjih 
modnih trendih? Vas mučijo boleča kurja očesa ali vraščeni nohti na 
vaših nogah? Ali si preprosto želite samo sproščujoče nege v prijetnem 
ambientu? 

Verjemite! Mi smo pravi naslov za vas. Nudimo vam manikuro, 
umetne nohte, permanentno lakiranje Shellac, pedikuro, nego obraza, 
depilacijo in ličenje za vse priložnosti; vse po ugodnih cenah. Pri nas 
dobite tudi vrhunsko kozmetiko Issahra, ki vsebuje arganovo olje in 
negovalne izdelke iz linije »salon exclusive« kozmetike Afrodita. Spre-
mljate nas lahko tudi na Facebooku http://www.facebook.com/pages/
Salon-lepote-Biser/286214071826.

Pridite in zasijte v vsej svoji lepoti.
Delovni čas: PO NAROČILU!

Nagrade-boni za:
1. nagrada - Nega obraza 
2. nagrada - Pedikura
3. nagrada - Manikura

Rešeno križanko (lahko na-
pišete tudi samo REŠITEV 
GESLA) pošljite na naslov: 
Uredništvo Aplence, Zajčeva 
23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 11. aprila 
2013. Na kuverto napišite 
ime, priimek, naslov in Na-
gradna križanka. 

NAGRAJENCI Nagradne križanke ARBORETUM Volčji Potok: 
»Barviti tulipani prinašajo pravo pomlad« v Aplenci Glasilu občine 
Komenda, številka 02/2013:

1. nagrada – 1 sezonska karta – KRISTINA KERN, PODBORŠT 
PRI KOMENDI 16 B, 1218 KOMENDA 
2. nagrada – 1 družinska karta – ŠTEFKA GRKMAN, REMICOVA 
POT 7, 1218 KOMENDA 
3. nagrada – 1 karta za odraslo osebo – PETRA ŽEROVNIK MAN-
DIČ, SUHADOLE 8 A, 1218 KOMENDA
4. nagrada – 1 karta za odraslo osebo – MARIJA HACIN, MLAKA 
38 B, 1218 KOMENDA
5. nagrada – 10 enoletnic – VALTER NEMEC, SUHADOLE 62 C, 
1218 KOMENDA 
6. nagrada – 10 enoletnic – PAVEL LESJAK, MLAKA 19, 1218 
KOMENDA 

Čestitamo! Sporočilo o dvigu nagrad bodo nagrajencem poslali iz Ar-
boretuma v Volčjem Potoku, kjer tudi obljubljajo, da pravo pomlad letos 
lahko doživite samo v Arboretumu v Volčjem Potoku od 25. aprila do 
5. maja.
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