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ŽUPAN TOMAŽ DROLEC

ŽUPANOVA BESEDA

Spoštovani gospod župan, mineva 14 let od 
samostojnosti občine Komenda. To je lepa 
doba za mlado občino. Kako doživljate bli-
žnji praznik v tem trenutku? 

»Ob praznovanju se običajno zamislimo. In 
ko se ozrem 14 let nazaj, na začetke in dogaja-
nja v mladi občini, vidim, da so bili lepi in ve-
liki uspehi pa tudi neuspehi. Ko se ob primerja-
nju potem vprašam, kje in kaj je občina v teh 14 
letih najbolj zamudila, kje smo naredili največje 
napake, mi najprej pride na misel razdrtje kon-
cesijske pogodbe z nemškim partnerjem o iz-
gradnji kanalizacije oziroma odvajanju odpa-
dnih, fekalnih vod in predaji te skrbi na 
partnerja. Takrat je občinski svet potrdil začrta-
no rešitev. Ko pa smo kasneje že začeli izvajati 
načrtovano in smo bili že povezani z nemško 
fi rmo SHV, in s tem tudi že z izdajo plačilnih 
nalogov, da se v dveh letih poplača prispevek k 
izgradnji kot komunalni prispevek za gradnjo 
hiše, so nekateri svetniki zaradi všečnosti sose-
dom in bližnjim občanom organizirali dobese-
dno puč in tako preprečili izvajanje koncesije 
ter povzročili razdrtje pogodbe. 

Zaradi tega je današnja slika jasna: 
Z lastnimi sredstvi, in del z nepovratnimi 

evropskimi, bomo sedaj ob samostojni izgra-
dnji plačevali najmanj tako ceno oziroma še 
višjo, kot bi jo, če ne bi praktično nič sodelova-
li pri takratni izgradnji in bi vse prevzela fi rma 
SHV. To se danes kaže kot takrat v prvem ozi-
roma drugem mandatu občine največja napaka. 
In zaradi nje so tudi danes pomembne luknje v 
občinskem proračunu.«

In del tega celotnega projekta poteka se-
daj, ko je že nekaj časa zapora ceste Moste 
- Komenda.

»Točno. To kar delamo, je tako imenovani 
S-kanal, ki bo čez kakšen mesec zgrajen. To pa 
je tudi prvi projekt, ki ga bomo izvajali s sofi -
nanciranjem iz strukturnih skladov. Vendar tega 
denarja ne vidim kot nepovratna evropska 
sredstva, saj so to naša sredstva, ki jih moramo 
nakazovati v Evropo, da jih nato pod budnim 
očesom Evrope spet dobimo nazaj v Slovenijo. 
Sedaj pa nas čaka podpis pogodbe za prihodnji 
dve leti, da do konca leta 2015 končamo infra-
strukturo s 95-odstotno zgrajenim omrežjem 
po celi občini. Pridobljena imamo vsa gradbe-
na dovoljenja in upamo, da bo pogodba podpi-
sana, da bomo izbrali izvajalca in da bo še ta 
mesec izbran nadzor. Za ponazoritev pa primer: 
Imamo kar 115 strani dokumentacije za izbor 

Bili so lepi in veliki uspehi 
pa tudi neuspehi
Dokler bodo občinski svetniki hodili spraševat v svoje politične 
centrale, kako naj delujejo in odločajo, se občinam slabo piše. - 
Ena od strank, ki je sedaj v vladi, je že pred leti obljubljala, da bomo 
»resetirali državo«. Očiščenje je luč in čeprav vemo, kako težko je 
žagati vejo, je tistim na njej veliko laže kot tistim pod njo.
nadzora., čemur bi lahko rekli tudi dokaz, kako 
klestimo to državo.«

Večkrat smo že slišali, da ste do tega 
evropskega oziroma državnega sofi nancira-
nja precej kritični? 

»Pri tem fi nanciranju je občina Komenda v 
zelo neugodnem položaju, ker smo v Sloveniji 
v tako imenovani »najbogatejši« obljubljanski 
regiji. Sosednja občina Cerklje, ki je na primer 
v »revni« gorenjski regiji, je v popolnoma dru-
gačnem položaju. Za našo občino je delež od 
države za sofi nanciranje v šole, ali v drugo in-
frastrukturo, veliko manjši. Občina Cerklje, ki 
ima srečo, da je v »revnejši« gorenjski regiji, 
dobi za 40 odstotkov večji vložek od države, 
kot mi; pa čeprav je cerkljanska občina po do-
hodku na prvem mestu v Sloveniji. 

Drug neumen nesmisel, kako je to sofi nanci-
ranje narejeno, se kaže, da občine v Kopru, 
Izoli, Piranu za kilometer vzdrževanja cest 
dobijo ravno toliko kot v občini v Kranjski 
gori,…;pa čeprav vemo, da občine v podalp-
skem predelu porabimo trikrat več denarja sa-
mo za zimsko službo. Vendar v ministrstvu za 
fi nance tega niti slišati nočejo. 

Ja, to so tisti primeri neupravičenih izenače-
vanj, ki tudi dušijo občine kot je na primer naša. 
Da ne govorim, da država iz leta v leto zaostru-
je merila pri opremljanju vrtcev, šol in nas celo 
skandinavske dežele ne morejo dohajati po 
predpisanih standardih. Poznan je primer pod-
jetja iz Gornje Radgone v avstrijskem lastni-
štvu, ki zadovoljuje merila v vseh evropskih 
državah oziroma na celini, le v naši prelepi 
Sloveniji ne. 

Pa še tale cvetka, ki kaže, kako ne znamo 
voditi države: V parlamentu se sedaj govori o 
spremembah pri Naturi 2000. Pri nas v Slove-
niji povečujemo površine s 36 na 38 odstotkov, 
naši avstrijski sosedje pa so pokritost Nature 
2000 zmanjšali z 8 na 5 odstotkov površin. To 
kaže, da živimo v naravi, ki je vsaj 7 »lepša« od 
avstrijske, računica pa kaže, da Avstrija samo s 
turizmom (kot 7 krat naravno slabša) zasluži 
veliko več kot nekdaj cela Jugoslavija oziroma 
danes Slovenija. Po drugi strani pa imamo mi v 
občini samo zaradi gradnje OB, ne v NATURI 
(Poslovna cona) vsaj 9 milijonov evrov škode. 
Sprašujem se, kdo je potem tu nor in kako se 
boriti s takšnimi administrativnimi mlini na 
veter in neživljenjskimi oslovstvi?!« 

Se pa danes nasploh tudi v državi srečuje-
mo z velikimi težavami. Tudi te se najbrž 

odražajo v občinah in seveda tudi v občini 
Komenda.

»Žal so v naši občini nastali pogoji, v katerih 
je težko delati in še kaj narediti. Za to v prvi 
vrsti najprej dolžim državo. Namesto, da nam 
bi bila zgled, nam daje povsem drugačno sliko. 
Tako na primer kot država ne spoštujemo so-
dišč, sodišča pa dajejo slabe zglede in smernice 
(!) vsem nam. 

To trdim in utemeljujem z naslednjim: 
Že 7 let traja naš spor zaradi denarnih sred-

stev, ko država oziroma ministrstvo, s katerim 
smo podpisali pogodbo za dodelitev nepovra-
tnih sredstev za infrastrukturo v prvem delu 
poslovne cone, zavlačuje izplačilo. In to kljub 
temu, čeprav je sodišče že dvakrat odločilo (na 
prvi in drugi stopnji), da imamo pravico do te-
ga denarja in da nam država ta denar mora iz-
plačati!

Ali pa drugi primer:
Z ministrstvom za promet, z Darsom in z 

DRSC je občina v začetku leta 2007 podpisala 
pogodbo o soizgradnji obvoznice v Mostah. 
Leta 2008 bi se morali voziti po obvoznici 
preko novega krožnega križišča nad Žejami 
naprej do Vodic. Žal več kot do takratne poje-
dine na račun občine po podpisu pogodbe še ni 
popolnoma nič narejenega. Sprašujem se, kako 
lahko minister za promet, direktor Darsa in 
direktor DRSC podpišejo, potem pa od vsega 
tega na podlagi podpisov že leta in leta ni ne 
duha ne sluha. Takšna država ne more imeti 
ugleda, ne more uspeti… Zato sem prepričan, 
da s takim NIČDELOM takšne države, kot je 
danes, ne bomo spravili v red. In mislim in 
prepričan sem, čeprav je danes to reči bogokle-
tno, zna res priti TROJKA; a prišla bo vsaj par 
let prepozno. Če bi prišla recimo pred dvema 
letoma, bi morda bili rezi mnogo manjši, kot 
pa bodo. In dokler bodo sindikati tako vodili 
državo in postavljali pogoje, kako in koliko 
bomo zaslužili, se tej državi slabo piše.«

Mislite, da se sami ne bomo zmogli »reši-
ti« iz sedanjega stanja?

»Mislim, da tako kot prejšnji tudi tej vladi 
ne bo uspelo, če ne bo delala korenito in z ve-
likimi rezi. To pa si tudi močno želim in tudi 
prepričan sem, da rešitev je. Ena od strank, ki 
je sedaj v vladi, je že pred leti obljubljala, da 
bomo »resetirali državo«. Mislim, da je to res 
edina rešitev. Resetirati je potrebno ministrstvo 
za ministrstvom in odvreči ves balast, ki je 
ostajal za vsako predhodno vlado na položajih. 
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Saj vemo za zgodbe o prijateljih za prijatelje, ki so trenutno na oblasti.

Dokler časa se ta ministrstva ne bodo otresla vseh balastov, ki se jih 
je v vseh teh vladah nabralo, mi na lokalni ravni, v občinah, ne bomo 
mogli zadihati. Med prijatelji ima namreč vsak svoj vrtiček. Zato je 
potem tudi toliko soglasodajalcev. In če domala po čudežu prideš pri 
iskanju rešitve do konca z njimi, nisi več nikomur konkurenčen. Torej: 
le očiščenje je lahko luč na koncu predora. Vemo pa tudi, kako težko je 
sebi žagati vejo, čeprav je tistim na njej veliko laže, kot že sedaj tistim 
pod njo.« 

Se opravičujem, ker sem vas prekinil ob razmišljanju o napa-
kah.

»No, po prvi napaki je kasneje potem sledila velika druga: 
Čeprav je občina poskrbela za prostorski plan in izvedbo lokacijskega 

načrta v gramozni jami do točke, ko je bilo možno graditi (in to je še 
danes) vse potrebno za predelavo, zbiranje in sortiranje komunalnih 
odpadkov, se je zaradi civilne iniciative tudi ta projekt razdrl. Vsi razgo-
vori s sosednjimi občinami o sortiranju tudi njihovih odpadkov v naši 
gramozni jami in v našem MBO so postali nepomembni. In današnja 
slika? Zaradi tega, trdim, vsako leto v občinski blagajni ni vsaj milijon 
evrov več od sedanjih prihodkov. To je za našo občino ogromna številka. 
Kako prav bi nam namreč prišel ta milijon vsako leto za družbene nalož-
be v občini za skupno dobro vseh občank in občanov. Pa smo žal ostali 
brez tega. To je bila torej, trdim, v našem razvoju v samostojni občini 
druga velika napaka.«

In kako je z gramoznico danes? O dogajanjih na tem območju se 
po občini kar precej govori.

»Tam se sedaj dogaja sortiranje odpadkov. Glavni upravljavec in la-
stnik skoraj polovice je Publicus, ki izvaja sortiranje odpadkov kamniške 
in naše občine v gramoznici. Te odpadke trenutno vozi v Kovor in v 
nekaj podjetij, kjer se prodajajo kot surovina. Ob Publicusu pa so še 
štiri podjetja (Biotera, Gratel in dva koncesionarja iz občine; za ceste in 
druga infrastrukturna dela). Trenutno poteka izgradnja infrastrukture po 
sredini gramoznice, že nekaj let pa čakamo na gradbeno dovoljenje 
Upravne enote (UE) zaradi njenih napak pri vračanju zemljišč na podla-
gi denacionalizacijskega postopka bivšim lastnikom. Pripadalo jim je 
zemljišče izven meja gramoznice, UE pa je vrnila tudi zemljišča znotraj 
meja zazidljivosti. Za ureditev tega smo porabili že 5 let in tudi ogromno 
denarja, za kar smo tudi ponovno sprožili postopek proti državi.«

Kako pa je s centrom Komende? Vprašanje o sedanjih »razvali-
nah«, kot jih imenuje bralka, smo dobili tudi v uredništvo.

»Na to vprašanje zelo nerad odgovarjam, ker tudi večini ne bo všeč. 
Takoj na začetku tega mandata, mojega zadnjega, se je ustvarila opozi-
cija, ki je ugotovila, da ima večino in vsi vemo za način, ki se ga je po-
služila: Če župana doslej niso onemogočili, ga bomo pa mi. In uspelo 
jim je. Vsi vemo za Medgeneracijski center, kjer je občina vsaj pol mi-
lijona denarja vrgla v Pšato, na poti pa jim je bil tudi drugi projekt, s 
katerim bi župan dobil preveč pozitivnih točk. Zato so posredovali pri 
banki in spodmaknjen kamen je ustavil gradnjo. To je danes njihov 
»uspeh«. Potem pa so vsi tisti, ki so imeli včasih največ zraven, dvigni-
li roke, se umaknili, in rekli: Mi nismo nič krivi. Banka, ki se je v 
vmesnem obdobju pogovarjala z drugim izvajalcem, zdaj molči. Ne 
vem, zakaj do nadaljevanja gradnje ni prišlo, saj so nam že dvakrat do-
govorjen sestanek na banki odpovedali. Morda bi bilo bolje, da vprašate 
sedaj tiste, ki so zaustavili ta projekt. Mogoče imajo boljše veze, saj jim 
je uspela ena najgrših zadev, kar se jih v občini lahko naredi. Je pa to 
bilo narejeno, da se zaustavi župana na vseh področjih. To lahko zatr-
dim, ker so šli celo tako daleč, da svetniki niso večinsko dali pozitivne-
ga mnenja, celo ko je bilo glasovanje o starosti prijazne občine v okviru 
Svetovne zdravstvene organizacije. Razlog za nasprotovanje je bilo 
plačilo 1000 (tisoč) evrov. Vse, kar reče ali predlaga župan, opozicija 
reče NE. Oškodovani pa smo vsi – vsi občani. Zato: dokler bodo občin-
ski svetniki hodili spraševat, v svoje politične centrale, kako naj deluje-
jo in glasujejo, toliko časa se občinam slabo piše.« 

No, a priznajmo, da niso bile v štirinajstih letih samo napake. 
Občina Komenda je danes prepoznavna tudi po uspehih. 

»Seveda, in hvala bogu, da so zraven tudi pozitivne slike. To je na 
primer zagotovo naša Poslovna cona. Od nje že imamo ogromne milijo-

ne in še jih bomo pridobili in imeli. Največ pa je ta trenutek vredno tisto, 
kar večina občanov najbrž niti ne vidi oziroma ne zasledi. V Poslovni 
coni namreč rastejo objekti podjetij, ki zaupajo v našo občino, v njeno 
gospodarsko pomembnost in v pomembnost te poslovne cone. Trenutno 
namreč v drugem delu le-te delujejo 4 fi rme, vsaj 6 gradbišč pa je ta 
trenutek odprtih. To je za občino velik uspeh, kar pa se seveda ne opazi. 
A čez leta, ko bo ta prostor zapolnjen, kar nam že sedaj zavidajo mnogo 
večje občine, bodo pridobitve velike in delovnih mest ne bo manjkalo 
oziroma zmanjkalo.«

Kar nekaj cvetk sva naštela, za katere upajva, da ne bodo reseti-
rane namesto prej omenjenih potrebnih resetiranj. Pa vendar, 
imava tudi kaj spodbudnega za praznovanje v maju?

»Seveda, občina za občane ni samo zaradi investicij, ampak tudi za-
radi drugačnih zadovoljstev z življenjem v njej. Po številu društev na 
prebivalca smo med vodilnimi v Sloveniji. Delamo pozitivno, uspešno 
in mislim, da tudi eno društvo ne bo ugasnilo. To je tudi prav in to, da 
društva uspešno delajo in to je tudi eden od ciljev, ki ga moramo neneh-
no negovati, je tisto zadovoljstvo, ki šteje v dobro ime nas staroselcev, 
ki nam ga priznavajo in so hvaležni zanj tisti, ki se selijo v našo občino. 
Zato delajmo naprej in hvala vsem, ki delajo in vodijo društva za vse 
uporabnike.

Naj bo zato ob 14. prazniku Občine in čestitkah občankam, občanom 
in vsem prirediteljem moja iskrena želja za veselo in lepo praznovanje. 
Še posebej pa bi rad povabil 4. maja na tek v Komendi (polmaraton), s 
katerim bomo povezali dve občini, v Suhadole na kros, ki bo predvido-
ma 26. maja ob 10. uri, na mednarodno kolesarsko dirko 25. maja, na 
kasaško prireditev zadnjo majsko nedeljo in seveda tudi na vse druge 
prireditve.« 

Hvala gospod župan v imenu bralcev oziroma občanov za pogo-
vor ob bližnjihpraznikih in tudi vam z vašimi doma čim lepše pra-
znovanje.

Andrej Žalar  
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KANALIZACIJA

ljevi domačiji in 
akcijo sklenili z 
druženjem. Mi-
slim, da sta prav 
druženje in pre-
ventiva največji 
pomen vsakole-
tne akcije. Tudi 
letos smo imeli 
na  posameznih 
mestih v občini 
devet velikih zabojni-
kov, ki pa niso bili tako 
polni kot prejšnja leta. 
Po prvih podatkih je v 
akciji sodelovalo okrog 
120 ljudi v skupinah in 
posamično, zbrali pa 
smo okrog 22 ton od-
padkov. To je manj kot  
prejšnja leta, a še vedno 
omembe vredno,« je po 
akciji na sreča nju ude-

ležencev na 
Koželjevi do-
mačiji na Gori 
povedal pred-
sednik TD 
Komenda Vid 
Koritnik.                                         

A. Ž.

V občini Ko-
menda je bila 
v soboto, 13. 
aprila, v orga-
nizaciji turi-
stičnega dru-
štva  redna 
vsakoletna či-
stilna akcija, 
ki so se je po-
leg najmlajših 
udeležili obča-
ni po posame-
znih krajih 

med organiziranimi skupinami pa ribiči iz RD 
Bistrica-Domžale, pododbor Kamnik (32 ribi-
čev), lovci, gasilci iz vseh treh društev v občini, 
Klanški fantje…

»Odkar delam pri turističnem društvu, je to 
moja 13. akcija. Tokrat bi še posebej izpostavil 
in pohvalil vse, ki se zjutraj niso ustrašili dežja, 
in seveda vse sponzorje, ki so pripomogli, da 
smo po akciji pripravili tudi zaključek na Kože-

Še vedno 22 ton odpadkov

Gradnja kanalizacije od Čistilne naprave na 
Glavarjevi cesti do križišča pri kralju v dolžini 
835 m bo omogočala odvajanje kanalizacije na 
CČN v Domžalah za celotno območje Občine 
Komenda in tudi za območje Občine Cerklje na 
gorenjskem. Gradbena dela izvaja na podlagi 
Javnega razpisa družba GARNOL d.o.o. iz 
Kranja. Pogodbena cena izvajanja del znaša 

Gradnja S-kanala do začetka poletja
243.547,57 € + DDV. Nad-
zor nad gradnjo izvaja 
družba Lokainženiring 
d.o.o. iz Škofje loka. Na sa-
mi trasi gradnje kanalizacije 
je kar nekaj zelo zahtevnih 
odsekov: prestavitev oziro-
ma ureditev struge potoka 
Pšata v dolžini 94 metrov z 
izdelavo obojestranske ka-
mnite brežine, prečkanje 
razbemenilnika potoka Pša-
te, ureditev brežine razbre-
menilnika s kamnito brežino 
v dolžini 80 metrov, več križanj z obsto-
ječo infrastrukturo, … Na Glavarjevi 

cesti od mostu preko razbremenilnika Pšate do 
križišča pri Kralju se je zamenjala obstoječa 
kanalizacijska cev premera 200 mm s cevjo 
premera 400 mm. Obsežna in zelo zahtevna 
dela bodo ob objektu obstoječega objekta - hle-
va, kajti s strani Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine je predpisano podvrtavanje v dolžini 85 

m z vgradnjo zaščitne cevi premera 600 mm. 
Zaključek del na sami Glavarjevi cesti in 

ponovna preplastitev ceste sta predvidena pred 
prvomajskimi prazniki, za ostala dela na kana-
lizaciji, razen izdelave podvrtanja, je predvide-
no dokončanje sredi meseca maja, celotna iz-
vedba pa je predvidena v drugi polovici junija.  
Kar nekaj nepredvidene zamude je namreč 
povzročilo slabo vreme.

Občankam in občanom Občine 
Komenda želimo lepo praznovanje ob 

Dnevu upora proti okupatorju 
in 1. maju.  Najlepše želje ob 

praznovanju občinskega praznika.

Lepo povabljeni na prireditve in vsi 
občani tudi na sejo občinskega sveta 

v sredo, 15. maja, ob 17. uri v Breznikov 
dom-Dom krajanov Križ na Križu.

Župan Tomaž Drolec 
z občinsko upravo in

Občinski svet Občine Komenda

OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATOR-

JU IN PRAZNIKU DELA ČESTITAM IN 

ŽELIM PRIJETNO PRAZNOVANJE. 

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM OB 

OBČINSKEM PRAZNIKU ISKRENO ČE-

STITAM Z ŽELJO, DA BI BILI USPEŠNI V 

SLOGI IN PRIZADEVANJIH ZA SKUPNO 

DOBRO. 

MIHA NOVAK 

NAČELNIK UPRAVNE ENOTE 

KAMNIK S SODELAVCI 
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AKTUALNO

Akcija je uspela 
Kljub mrazu in dežju, je prizadevna ekipa 
(Olga Hace, Rajko Rekanovič in Helene 
Drolc) v soboto, 6. aprila, delala od 8. do.12. 
ure na Tržnici na Koželjevi domačiji na Gori 
in uspela zamenjati precej semenskega 
čebulčka za živila. Nabralo se je pa tudi 
nekaj čez 85 EUR prostovoljnih prispevkov. 

Najprej se zahvaljujem požrtvovalnim 
sodelavcem, ki so poklonili svoj čas, delo, 
energijo, dobro voljo… in nam tako vsem 
dali zgled in polet, da je mogoče z malimi 
koraki narediti veliko. 

Živila bodo razdeljena med pomoči po-
trebne, denarna sredstva, ki so bila zbrana, 
bodo položena na naš račun in bodo pristoj-
ni organi UPPG (Odbor za dodeljevanje 
socialne pomoči in Uprava), odločali o tem, 
kako ga porabiti, da bi služil namenu, za 
katerega so ga ljudje dali; namen daroval-
cev je bil, da bi UPPG kupila kakšna živila 
za pomoči potrebne. 

Vsem, ki ste sodelovali, posebno Olgi 
Hace, Rajku Rekanovič in Helene Drolc, se 
posebej toplo zahvaljujem za ves trud in 
čestitam k uspešno izvedenem prototipu, 
kako bi lahko delali še kdaj ob podobni 
priložnosti. Zahvaljujem se tudi Turistične-
mu društvu, ki nam je omogočilo prostor. 
Vse naprošam tudi za naprej. 

Marta Ciraj

Medtem ko so v petek popoldan v Planici ska-
kalci dosegali zavidljive daljave, je Komenda 
gostila tretji EU Kviz v Sloveniji. Organiziral 
ga je Inštitut Hevreka ob pomoči Društva glas-
benih umetnikov. EU kviz sofi nancira Evropski 
parlament, katerega partner za obdobje 2012-
2014 za področje dogodkov je tudi Inštitut.

 Kot pravi srebrni talenti se je kviza udeleži-
lo 22 tekmovalcev iz skoraj vseh društvenih 
sekcij DU. Najbolj je bila zastopana folklorna 
sekcija. 

EU Kviz je bil v velikem prireditvenem šo-
toru Spomladanskega kmetijsko-obrtnega sej-
ma na hipodromu v Komendi, vodil ga je 
Bogdan Urbar, tekmovalci pa so bili starejši od 
svojega društva.

EU KVIZ DU V KOMENDI Srebrni talenti 
Prebili so se skozi 32 vprašanj v desetih 

stopnjah. Po temeljitih pripravah in poglablja-
nju znanja s področja EU (pred dogodkom je 
kratke povzetke pomembnih dogodkov v EU 
za vse tekmovalce pripravil T. Ogorevc), so na 
kvizu pokazali veliko mero poznavanja evrop-
ske unije in evropskega parlamenta. Ne samo 
pri lažjih stopnjah, temveč še posebej pri 
vprašanjih težjih stopenj kviza. Zmagale so 
štiri udeleženke, ki bodo nadaljevale tekmova-
nje na fi nalu v Ljubljani v sredini junija. 

Največ točk pri preverjanju rezultatov so 
dobile Brigita Debeljak, Ivanka Žulič, Pavla 
Resnik in Rozalija Beloševič. Iskrene čestitke 
zmagovalkam.

Tone Ogorevc

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KAMNIK Boljši pogoji za delo 
Na dan, ko so na občnem zboru pregledali delo v minulem letu, so odprli tudi nove prostore.

V petek, 15. marca, so se na občnem 
zboru sestali člani Medobčinskega dru-
štva invalidov Kamnik. Kamniško dru-
štvo, ki vključuje tudi invalide iz občine 
Komenda, ima 1167 članov, predseduje 
pa društvu Janez Sedušak. Na občnem 
zboru, ki so se ga udeležili poleg kamni-
škega župana Marjana Šarca tudi ko-
mendski župan Tomaž Drolec in pred-
sednik Zveze delovnih invalidov 
Sloveni je Drago Novak, je predsednik 
Sedušak v poročilu o delu društva pove-
dal, da so v minulem letu skrbeli tudi za 
zdravstvena letovanja oziroma omogo-
čali članom druženja in rekreacijsko 
terapijo. Zadovoljen z izpolnjenimi na-
črti pa je bil tudi celoten zbor članov, 

med njimi jih je iz občine Komenda kar 94, saj so 
v Kamniku invalidi ob tej priliki dobili tudi svoje 
prostore ob zdravstvenem domu. Na več kot 60 
kvadratnih metrih bodo poslej lahko nemoteno, 
neoziraje se na urnike gostovanj drugje, dogovar-
jali in udejstvovali v svojih prostorih.

Prostore so pred občnim zborom simbolično 
odprli predsednik Zveze delovnih invalidov 
Drago Novak, oba župana, Marjan Šarec (Ka-
mnik) in Tomaž Drolec (Komenda) ter predse-
dnik kamniškega medobčinskega društva Janez 
Sedušak. Občina Komenda je v zadnjih štirih 
letih za delo in dejavnost članov v društvu za-
gotovila 12.000 evrov.

A. Žalar
Prostore invalidov so odprli (od leve proti desni) Marjan 
Šarec- Kamnik, Drago Novak - Zveza delovnih invalidov 
Slovenije, Tomaž Drolec-Komenda in Janez Sedušak 
-Medobčinsko društvo invalidov Kamnik.

1. ČIMPREJ SE NAROČITE NA VNOS 
ZBIRNE VLOGE ZA LETO 2013 
Vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki na-
meravajo letos oddati zbirno vlogo za uvelja-
vljanje ukrepov kmetijske politike za leto 
2013 obveščamo, da v kolikor nameravajo, da 
jim vnos opravimo pri Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Ljubljana, Izpostava Kamnik, da se 
čim prej predhodno naročijo za vnos vloge 
na telefon: 8317 533 v času uradnih ur.

Kampanja poteka že od 26. 2.2013 do 
vključno 6.maja2013. 

Ugotavljamo, da se kmetijska gospodar-
stva naročajo v nezadostnem številu glede 
na preostali čas kampanje. Zaradi lažjega 
dela vas naprošamo, da se čim prej naroči-
te vnaprej. 

Glede na število oddanih vlog, praznike in 
vremenske razmere za delo na kmetijah, vas 
naprošamo, da ne zamujate in skupaj z nami 
poskrbite za nemoten vnos vlog. 

NUJNO OBVESTILO VSEM NOSILCEM
KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

Zamudni rok je od 7. maja do vključno 31. 
maja: Ne zamujajte, ker se vam vsak delovni 
dan zamude izplačila zahtevkov znižajo za 1%. 

2. ROK ZA ODDAJO VLOG ZA OHRA-
NJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IZ 
PRORAČUNA OBČINE KOMENDA JE 
LETOS ŽE 31. 7. 2013
Hkrati vas obveščamo, da se Javni razpis za do-
deljevanje proračunskih sredstev za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda 
v letu 2013 za predmete razpisa: urejanje kmetij-
skih zemljišč, urejanje pašnikov, posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev, zaključi že 31.7.2013, 
za kar potrebujete vlagatelji tudi mnenje kmetij-
sko svetovalne službe. Prosimo vas, da pravoča-
sno vložite vlogo za izdajo mnenja na sedežu 
kmetijsko svetovalne službe Izpostave Kamnik. 

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, 
Oddelek za kmetijsko svetovanje, Izpostava 

Kamnik, telefon: 8317533, 8397769 in 
Občina Komenda 

O B V E S T I L O
Obveščamo vas, da je na naslovu Kamniška 
cesta 38, Vodice, z dnem 2.4.2013 začela 
delovati odvetniška pisarna.

Uradne ure pisarne so:
vsak ponedeljek od 16h do 19h in  ●
vsako sredo od 16h do 19h.   ●

Po dogovoru so možni sestanki tudi izven 
uradnih ur.

Priporočamo predhodno naročanje na te-
lefonsko številko 041/962-474 vsak delav-
nik med 8. in 16. uro ali na e-mail: natasa.
cankar@gmail.com.
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se je tekmovanj v ekipi 
udeleževal redno, ko je 
imel čas. 

Na tekmovanju v so-
boto, 20. aprila, se je 
osem najboljših ekip iz 
rednega dela borilo za 
enajstega zmagovalca 
DPŠ odbojkarske lige. 
Pomerile so se ekipe: Il 
pivo, Pokojninska refor-
ma, Teleport, Isto dobr, 
Debitel, Kransterdam, 
Servetkarji in Gorje.Več 
na spletni strani: http://
www.drustvo-dps.si/odbojka/odbojkar-
ska-liga/2012-2013/.  

OBJAVE

Enaindvajset (21!) odbojkarskih ekip Društva 
prijateljev športa (DPŠ) sodeluje že enajsto 
sezono na tekmovanjih odbojkarske lige v 
Športni dvorani v Komendi. V fi nalnem tek-
movanju v soboto, 20. aprila, so bili najboljši 
trije Isto dobr Adergas, Il pivo Ljubljana in 
Debitel Ljubljana.

Tekmovalci v ligi so bili domala iz cele 
Slovenije; od Nove Gorice, Jesenic, Kočevja, 
Kranja, Ljubljane in seveda širšega območja 
Kamnika ter Domžal. Tudi Komenda je bila 
zastopana z dvema ekipama in nekaj Komen-
dčanov je nastopalo tudi za druge ekipe. Liga 
je rekreativna in vsaka ekipa je nastopala v 
postavi na igrišču z najmanj dvema ženskama. 
V ekipi Debitel, ki se je uvrstila na tretje mesto, 
je igral tudi evro poslanec Janez Potočnik, ki 

DRUŠTVO PRIJATELJEV 
ŠPORTA KOMENDA

Zmagovalci Isto dobr Adergas
Na drugo in tretje mesto med 21. ekipami sta se uvrstila 
Il pivo in Debitel, oba Ljubljana

Svet Zavoda KKS KOMOK, Zajčeva cesta 23, Ko-
menda, na podlagi določil 34. in 35. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in 
dopolnitvami), 9. in 10. člena Akta o ustanovitvi za-
voda kabelsko komunikacijski sistem Komenda  - 
Moste – Križ (UO GOK, št. 06/02) ter 6.,7. in 8. člena 
Statuta Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Ko-
menda – Moste – Križ, objavlja javni razpis za 

DIREKTORJA
ZAVODA KABELKSKO KOMUNIKACIJSKI 

SISTEM KOMENDA – MOSTE – KRIŽ
(KOMOK)

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
Izobrazba VI. ekonomsko, družbeno, tehnič-  ●

no;
5 let delovnih izkušenj s področja vodenja:   ●
organizacijske sposobnosti, kar kandidat doka-  ●

zuje s svojim preteklim delom;
izkazovanje znanja uporabe informacijskih   ●

tehnologij;
predložitev programa dela in vizije razvoja za   ●

mandatna obdobja; 
izpolnjevanje ostalih pogojev skladno z zako-  ●

nom.

K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih de-
lovnih izkušenj morajo kandidati priložiti program 
dela Zavoda KOMOK za mandatno obdobje, ter na-
slednja dokazila:

fotokopijo osebnega dokumenta;  ●
fotokopija potrdila o izobrazbi;  ●
izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-  ●

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in o tem, da niso obsojeni na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 
mesecev;
potrdilo krajevno pristojnega sodišča ali izjavo   ●

o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski 
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje 
alineje;
starost do 60 let  ●
direktorsko mesto je prostovoljno, prizna se   ●

mesečna nagrada v višini 100 EUR.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let. Po pre-

teku mandatne dobe je ista oseba lahko znova ime-
novana za direktorja.
Nastop dela po končanem razpisnem postopku.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev ter programom dela in vizijo razvoja zavoda 
pošljite do 15. maja na naslov: Svet zavoda KO-
MOK, Zajčeva cesta 23, Komenda »PRIJAVA NA 
JAVNI RAZPIS – DIREKTOR ZAVODA KO-
MOK – NE ODPIRAJ«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 
15 dneh po opravljeni izbiri. Vse dodatne informaci-
je dobite pri predsedniku Sveta Zavoda KOMOK, g. 
Vidu Koritniku, na tel. 051/688-705.

Številka: 430
Komenda, 26. 4. 2013

Vid Koritnik
Predsednik Sveta zavoda KOMOK

IZBIRO PONUDNIKA ZA ZAGOTAVLJANJE 
VSEBIN ZA LOKALNI TELEVIZIJSKI 

PROGRAM

1. PREDMET PONUDBE
Snemanje, obdelava in priprava posnetkov lokalnih 
dogodkov, prireditev, sej občinskega sveta. Vsebine 
so glede na programsko zasnovo pripravljene kot 
reportaže, oddaje ali celotna poročila dogodkov/pri-
reditev. 

2. POGOJI ZA IZBIRO PONUDNIKA SO:
-da ima vso potrebno opremo za snemanje obdelavo 
in izdajo posnetkov,
-da ima možnost neposrednega prenosa dogodkov 
na internetu ali na lokalnem kabelskem programu,

3. OBVEZNOSTI IZVAJALCA SO:
-da je seznanjen z opremo in sistemi za predvajanje 
vsebin, 
-zagotavlja snemanje Seje občinskega sveta v celoti 
ter priprava za predvajanje na lokalni televiziji,
-priprava ene tedenske oddaje o dogajanju v Občini 
Komenda,

-priprava zasnove oddaje »Pogovor z županom« in 
oddajo mesečno pripravlja,
-priprava in objava Občinskih obvestil v obliki telo-
pov in videostrani na lokalnem kanalu,
-upoštevanje in izvajanje navodil in priporočil osta-
lih organov Zavoda KKS KOMOK,

4. PONUDBA
Ponudba mora vsebovati:
-osnovno predstavitev ponudnika,
-okvirno programsko zasnovo lokalnega kanala,
-navedbo cene

5. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA 
PONUDNIKA: 
-Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je naj-
nižja cena.
-Izbrani ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz 2. 
točke do podpisa pogodbe, ki jo mora podpisati naj-
kasneje v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb. Če iz 
kakršnegakoli razloga ne bi mogel ali želel podpisati 
pogodbe je odškodninsko odgovoren, naročnik pa si 
pridržuje pravico, da pogodbo podpiše z naslednjim 
po vrstnem redu, ki izpolnjuje pogoje.

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri izpolnjeva-
nje pogojev iz 2. točke razpisne dokumentacije in 
izloči ponudnika, ki bi dal neresnične podatke oziro-
ma s takim ponudnikom ne sklene pogodbe oz. lahko 
razveljavi že sklenjeno pogodbo. 

Prosimo, da pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili 
pošljete do 15. maja na naslov: Svet zavoda KO-
MOK, Zajčeva cesta 23, Komenda s pripisom: 
»PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – ZAGOTA-
VLJANJE VSEBIN – NE ODPIRAJ«
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 
15 dneh po opravljeni izbiri. Vse dodatne informaci-
je dobite pri predsedniku Sveta Zavoda KKS KO-
MOK g. Vidu Koritniku, na telefon 051 688 705.
Zavod KKS KOMOK si pridržuje pravico do doda-
tnih pogajanj glede pogojev in zahtev ponudnika 
oziroma, da ne izbere nobene od prispelih ponudb. 

Vid Koritnik
Predsednik sveta zavoda KKS KOMOK

Komenda, 26. 4. 2013

Po tekmi smo »presenetili« tudi sodnika Slavka 
Poglajna z evropskim poslancem Janezom 
Potočnikom
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KULTURA

Beseda MATI nosi v sebi bistvo, globino in 
izvor življenja. Za današnji čas starinska bese-
da, ki jo vsaka generacija teže pravilno upora-
blja v njenih sklonskih oblikah, saj jo izgovar-
jamo manjšalno in ljubkovalno: mami. Ko pa 
se mami v zreli dobi človeka umika v svojo 
poveličano podobo, vse bolj postaja mati: ideal 
lepote, dobrote, ljubezni- sama bit naše istove-
tnosti. Temelj in resnica- življenje samo. Tudi 
narava je mati in domovina je tudi mati. Prva 
daje kruh, druga daje dom. Obe sta potrebni, 
da se otrok razvije v osebnost. Mati narava 
prebudi svoje sokove v marcu, tudi človeška 
Mati Marija goduje v marcu, zato se je mate-
rinski dan umestil v koledar po svoji naravi 
stvari. Tudi dnevu žena, 8. marcu, nič ne od-
vzema, ampak samo nadgrajuje žensko naravo 
in njeno vlogo v družbi. Matere pač ne more 
nič in nihče nadomestiti. Vse sprevržene teori-
je vodijo v propad civilizacije.

Materinski dan na Križu, v nedeljo pred 

Pisalo se je leto 1992, ko so ljubitelji gledališča 
in klene slovenske besede postavili na oder 
gledališko igro Najdenček, ki sta jo po povesti 
Ivana Preglja »Peter Pavel Glavar – Odisej iz 
Komende« za gledališko uprizoritev priredila 
patra Kuzma in Hiti iz Illionisa. Besedilo se je 
ohranilo v NUK, kjer ga je pridobil za javno 
uporabo Gašper Šmid.

Pobudnik za uprizoritev trnove poti od naj-
denčka do duhovnika je bil dr. Marko Žerovnik, 
ki je s spodbudo nedvomno doprinesel k oživi-
tvi vedenja in spomina na Petra Pavla Glavarja 
- duhovnika, prosvetitelja, gospodarstvenika in 
čebelarja, ki je bil naše gore list.

Pobuda, veliko priprav in nešteto vaj pod 
režijskim vodstvom Franca Štebeta in skoraj 
40 sodelavcev od igralcev do potrebnega teh-
ničnega osebja, je 28.6.1992 svoje delo pred-
stavilo javnosti. Zanimanje veliko in razumlji-
vo – saj je igra doživela kar 17 ponovitev. 
Tedanji sodelavci pomnijo, da je bila dvorana 
v Komendi dobesedno nabita – ena od predstav 

Obujeni spomini po skoraj 21 letih
je imela kar 350 obiskoval-
cev.

Dobre ideje vzniknejo 
včasih same od sebe. Tako 
je Franci Martinjak ves čas 
po datumu obletnice premi-
šljeval, da bi bilo lepo in 
morda tudi koristno za gle-
dališko življenje v Komendi 
pripraviti srečanje vseh so-
delujočih pri tem gledali-
škem projektu. Sicer je res, 
da se posamezniki srečujejo 
v vsakdanjem življenju, 
skupno obujanje spominov 
pa je čisto nekaj drugega. 
Oživijo spomini na vse skr-
bi, predvsem pa na lepe 
trenutke skupnega dela, ko 

so s svojim delom Komendi in okolici pripra-
vili nepozabno doživetje. Pa je Franci zapravil 
nekaj za telefon, pa še nekaj živcev zraven. 

Uspelo mu je, da so 15. marca v znanem 
gostišču v Ind. coni, čigar lastnik je bil tudi 
igralec, zbrali vsi, ki so bili ta dan prosti ali pa 
so v zavesti ohranili pripadnost skupnemu de-
lu. Zbralo se jih je 14; dovolj za dobro družbo 
sodelavcev in prijateljev. Največkrat se je sli-
šalo: »Ali se spomniš ?« Pa anekdote in malo 
nostalgije, »tekoče zadeve«, pa prigrizek, ki ga 
je v spomin na stare čase prispeval lastnik go-
stišča; vse to je pripomoglo k vedrini in vedno 
živahnejšim spominom dolgo v večer.

Lahko takšno srečanje obudi tudi misel na 
nadaljnje skupno delo in na poživitev dramske 
dejavnosti, ki je bila v Komendi včasih zelo 
živahna? Trdnih obljub ni bilo, ni pa bila ta 
misel povsem zavržena. 

Upajmo na najboljše!
Tone Ogorevc 

Za materinski dan pesem na Križu
praznikom, je bil posvečen pesmi, glasbi in 
umetniški besedi. Domača dramska skupina je 
s Petro Zupin, glasbeno pedagoginjo, imela 
srečno roko pri izboru glasbenih skupin za naš 
vaški oder. Najprej je navdušila Klapa Stari trg 
iz Lukovice, z navdihujočim dalmatinskim 
melosom in slovenskimi ljudskimi, tako da 
smo sredi snežnega marčevskega neurja zahre-
peneli po mediteranskih sapah. Že drugič smo 
prisluhnili ženskemu učiteljskemu zboru (ta je 
res lahko samo ženski) iz Kamnika, ki ga vodi 
Petra Zupin; mladi ubrani glasovi so zazveneli 
v polnosti in harmoniji večglasja ljudske in 
umetne pesmi, pevke pa so presenetile tudi z 
izvedbo sodobnih popularnih napevov. Na odru 
pa so zablesteli tudi domači mladi glasbeniki 
in pevci, kajti Križ ima talente; to smo navdu-
šeno potrjevali z aplavzom in upanjem, da 
»gredo naprej v naslednji krog« in razvijajo 
svoje darove. Sestri Vida in Ela Zupin sta pre-
senetili z dvoglasnim petjem ljudskih in so-

dobnih pesmi in tako se je ljudska pesem kot 
ptič Feniks spet prebila na plan pri mladih, kar 
se danes sredi modernih žanrov tako prileže 
ušesu. To je bilo dvoglasje po naravnem poslu-
hu, brez istrumentalne spremljave; preizkusili 
sta se tudi s klasiko slovenske popevke Dan 
ljubezni. Čisti zveneči glasovi, odločen nastop 
z nalezljivo energijo. Pravo odkritje je bil har-
monikar Luka Potočnik z venčkom narodnih 
in narodnozabavnih, ki so s poskočnimi ritmi 
razvnele srce. Pravi ljudski talent. Umetniško 
besedo z materinskim motivom sta interpreti-
rali sestri Polona in Neža Zupančič, publiko 
sta nagovarjala Sabina Martinjak in Tilen Sos. 
Metod Zupin pa je vsako obiskovalko pospre-
mil s stiskom roke in nageljčkom.

Nasmejana lica po kulturni sprostitvi so bila 
najlepša zahvala prirediteljem in vsem nasto-
pajočim, za obogatitev življenja na Križu. 

Ivica Ogorevc

Slika izpred 21 let; premiera 28.6.1992

Sto srčnih koncertov
Manca Izmaj-
lova in Be-
njamin Iz-
m a j l o v , 
mednarodno 
uvel javl jen 
zakonski par, 
pevka mezzo-
sopranistka s 
prelepim gla-
som in virtuoz 
violinist, to-
krat iz najve-

čjih svetovnih glasbenih odrov prihajata na 
najmanjše slovenske. Serija 100 srčnih 
koncertov je niz koncertov po malih kul-
turnih domovih, z željo napolniti srce čim 
večjemu številu poslušalcev; v živo. Glasba 
ima izmed vseh umetnosti največjo moč na 
človeška čustva, žal pa je zadnja leta vse 
bolj poslušamo le prek televizije, radijev in 
računalnikov.

Koncert, ki mu boste lahko prisluhnili bo 
v Dvorani kulturnega doma Komenda, v 
soboto, 11. maja, ob 20. uri in bo zaobjemal 
največje uspešnice Mance Izmajlove s pla-
tinastih albumov Slovanska duša in Sloven-
sko srce in druge najlepše svetovne in slo-
venske melodije. Po besedah dosedanjih 
poslušalcev dogodek, ki vam bo napolnil 
srce za dolgo in ga nikakor ne smete zamu-
diti!

Več informacij na www.mancaizmaj-
lova.com, www.benjaminizmajlov.
com. Informacije tudi po telefonu 070 817 
437. Predprodaja vstopnic: Tajništvo občine 
Komenda in prodaja na dan koncerta eno 
uro pred koncertom v Kulturnem domu 
Komenda. Cena vstopnice v predprodaji 8 
€, na dan koncerta 12 €.
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VAŠA PISMA

Ko sem v sredo, 
10. aprila, po 
mobitelu pokli-
cal našega roja-
ka ljubljanskega 
stolnega župni-
ka in prošta pre-
lata Jožefa Lapa, 
da bi ga poprosil 
za pogovor za 
naš občinski list, 
sem se mu 
predstavil: »Tu-
kaj Jože Pavlič 
z Družine .« 
Nekaj časa je 
bilo tiho, nato se 
je na drugi strani 
zaslišal močan 

bas: »Jakonov Joža se reče!« S tem je visok cer-

Slovenski pisatelj Karel Mauser je ob krsti 
nekdanjega ljubljanskega škofa dr. Gregorija 
Rožmana (od leta 1930 do leta 1959; 5. maja 
1945 se je iz Ljubljane umaknil na Koroško, od 
koder je prek Švice leta 1948 odpotoval v ZDA, 
iz katerih je po nalogu papeža Pija XII. kot škof 
do svoje smrti 16. novembra 1959 v Clevelandu 
dušnopastirsko skrbel za slovenske izseljence 
in begunce; pokopali so ga 23. novembra 1959 
v Lemontu pri Chicagu v ZDA) dejal: Odšel je 
domov. Zares je odšel šele pred kratkim, ko so 
njegove posmrtne preostanke iz Lemonta pre-
peljali v Ljubljano in jih slovesno pokopali 13. 
aprila 2013 v stolnici sv. Nikolaja v Ljubljani, 
njegovi nekdanji stolni cerkvi. Po več kot 54 
letih se je vrnil tja, kamor si je želel pred smrtjo 
– biti pokopan v domači zemlji. Pravico do tega 
so mu priznali tudi slovenski politični in drugi 
vrhovi od nekdanjega slovenskega predsednika 
Milana Kučana do predsednika Zveze borcev 
Slovenije dr. Janeza Stanovnika in sedanjega 
slovenskega predsednika Boruta Pahorja. 

Poprej je bil rehabilitiran. Leta 2007 je Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije razveljavi-
lo sodbo Vojaškega sodišča iz leta 1946, ki ga 
je med drugim zaradi domnevnega sodelovanja 
z okupatorjem v njegovi odsotnosti obsodilo 
na 18 let strogega zapora, in sodbo vrnilo 
Okrožnemu sodišču v Ljubljani v ponovno 
sojenje; to sodišče je leta 2009 kazenski posto-
pek zoper škofa Rožmana ustavilo. Od tedaj 
dalje velja za nedolžnega. 

Tako je bilo rešeno še eno moreče vprašanje, 
ki je toliko desetletij viselo kot Damoklejev 
meč nad slovenskim narodom in ga delilo. 

Da so še vedno ljudje, ki jim ni do resnične 
sprave v našem narodu, je pokazala tudi skupi-
na protestnikov pred ljubljansko stolnico na 
dan Rožmanovega pogreba v njej, eden med 

»Obrnimo nov list zgodovine!«
Ob pokopu škofa Gregorija Rožmana v domači zemlji

njimi z napisom Nekega dne me boste poveli-
čevali in sliko maršala Tita, drugi pa z vzklika-
njem Titu: »Tito! Tito!« in z zmerjanjem tistih, 
ki so poskrbeli za Rožmanov prekop in pogreb 
v ljubljanski stolnici: »Fašisti! Izdajalci!« 

Sama pogrebna slovesnost, med katero so ljudje 
popolnoma napolnili stolnico, je minila brez vsa-
kršnega zunanjega povzdigovanja rajnega škofa, 
posebej govor šestega Rožmanovega naslednika 
na sedežu ljubljanskega škofa nadškofa dr. Antona 
Stresa. Ta se je zahvalil »vsem ljudem dobre volje 
– ljudem s področja zgodovinopisja, sodstva in 
politike -, ki so s svojim pogumom in privrženostjo 
resnici, pravici in narodni spravi današnji dogodek 
omogočili«. S pogledom v prihodnost Slovenije je 
zaželel: »Potrebujemo spravo, medsebojno spo-
štovanje v naših različnostih in tesno sodelovanje. 
/…/ Zato želim, da bi bil ta pokop pastirja ljubljan-
ske krajevne Cerkve v njegovi stolnici tako sprejet 
in bi temu tudi služil.« Na to svojo »naravno pra-
vico je čakal v daljni tujini več kot pol stoletja«.

Znano je, da je še na smrtni postelji rojake 
prosil: »Molite zame in za moje preganjalce, 
za katere moram toliko trpeti!« 

Priznaval je tudi, da je lahko kdaj naredil 
kakšen napačen korak. 

Komendčani se bomo škofa dr. Gregorija Rož-
mana posebej spominjali po tem, da je 11. avgusta 
1935 blagoslovil dve Plečnikovi stvaritvi na na-
šem cerkvenem trgu: spomenik žrtvam prve 
svetovne vojne iz naše župnije in pomnik Kristu-
su Kralju na evharistični kongres istega leta v 
Ljubljani, ki so se ga udeležili tudi Komendčani. 

Škofu Rožmanu je bila nazadnje edina prava 
tolažba Kristus. Po njegovem zgledu je nosil 
»križa težo in plačilo«; besede, ki si jih je izbral 
za škofovsko geslo. Nas pa naj vodi prizadeva-
nje in prošnja Bogu: Nikdar več vojne!  

Jožef Pavlič 

»Skupno dobro in čast Bogu!«
Ljubljanski stolni prošt Jožef Lap je praznoval 70. rojstni dan.

kveni dostojanstvenik pokazal eno svojih odlik: 
preprost domač odnos do človeka, neposrednost 
in dobro poznavanje imen domačij, ki danes izgi-
nevajo, pozabljamo nanje, nove hiše imajo le še 
priimke stanovalcev. Vendar, vsaj starejši ljudje 
iz naše župnije, še vedno dobro vedo za Babčove 
iz Nasovč, Babčovega Joža, kot so Jožetu Lapu 
nekoč pravili sovaščani Nasovč. Zadnjega, dva-
najstega otroka, ki se je 9. aprila 1943 rodil očetu 
kmetu Francu Lapu in materi Kristini, rojeni 
Vreček, v Nasovičah št. 1, kot piše v krstnem li-
stu. Tam je zapisano, da ga je 11. 4. 1943 na ime 
Jože krstil tedanji dušni pastir v Komendi p. 
Evstahij Berlec, OFM (župnika Janeza Zabukov-
ca so nemški okupatorji izgnali na Hrvaško) ter 
da sta bila njegova botra Barle France, kmet, in 
Barle Marijana, žena. 

Prav pri tem krstnem kamnu, ki ga prošt Lap 
hrani kot dragocen spomin na svojem lepo 
urejenem kanoniškem vrtu v Ljubljani (poleg 

njega tudi velik lesen križ, ki ga je izdelal in 
postavil tesarski mojster Igor Štebe iz Žej, in 
lesen kip vstalega Jezusa akademskega kiparja 
Moma s Koroškega), je jubilant ravno na 70. 
obletnico svojega krsta obhajal zahvalno dari-
tev Bogu. Komendski župnik Zdravko Žagar 
mu ga je pred leti ponudil, ker ga zaradi nove 
krstilnice in krščevanja v njej ni več potrebo-
val. Jožef Lap ga je hvaležen sprejel, za prevoz 
v Ljubljano ga je z delavci pripravil njegov 
nečak zidarski mojster Franjo Burnik iz Na-
sovč. Zato je proštova prva misel in zahvala v 
govoru pri maši veljala zakramentu sv. krsta, 
pri prošnjah še posebej dobrim staršem, bratom 
in sestram, sorodnikom in dobrotnikom, ki so 
mu pomagali na poti do duhovništva in ga 
spremljali ter podpirali vse do danes. 

Za duhovniški poklic se je po končani Osnov-
ni šoli v Komendi in Nižji gimnaziji Moste leta 
1958 odločil kljub temu, da so ga starši po ože-

Nadzorni odbor
Občino Komenda sta v zadnjih dveh letih sti-
skali dve pomembni zadevi, zaradi katerih je 
vprašljiv njen razvoj tudi v prihodnje. Gospo-
darska kriza, ki je ni nihče pričakoval, je usta-
vila marsikateri projekt v širšem gospodarskem 
okolju in drastično spremenila navade in raz-
mišljanja ljudi. Ob pogledu nekaj let nazaj   se 
zdi logično, da nekaterih potez ne bi smeli po-
vleči. Ne samo glede upravljanja premoženja 
občine, tudi glede upravljanja premoženja 
marsikaterega gospodinjstva, ki se je prezadol-
žilo za, recimo, neumne projekte. Ampak, ta-
krat je bilo denarja na pretek, služba samou-
mevna dobrina, pivski prijatelj za vsakim 
vogalom, iz ust »priznanih« strokovnjakov pa 
napovedi: »Bo šlo le še navzgor!«  In kaj sedaj? 
Najlaže je »glavi družine« očitati pretekle neu-
mnosti, pri tem pa seveda pozabljati vzajemne 
koristi cele družine, življenje na veliki nogi, ob 
žalitvah pa pričakovati, da bo »glava družine« 
našla tudi rešitev iz bede…

A se je v občini zgodilo bistveno drugače? 
Zmanjkalo je denarja. Nekoč bratje  so začeli 
braniti svoj JAZ; in to na najbolj primitiven 
način: z orožjem, ki so ga mogoče skupaj sko-
vali in ga znali uporabljati le sami. Ali je vredno 
zapraviti še tisto, kar je ostalo? Kot pijanska 
družina na zapuščinski razpravi. Rajši dvajset 
let živeti za sodnijo, zapraviti zapuščino, in v 
brezno prepira potegniti še štiri nadaljnje rodo-
ve. In to za svoj prav in slej ko prej za kos ni-
kogaršnje zemlje.

Ta sodnik pa naj bo zdaj Nadzorni odbor 
občine, ki naj bi bil vsemogočni organ? V za-
dnjih letih opravlja nadvse nehvaležno vlogo. 
Zasut je z nadzori že dolgo poznanih dogodkov 
iz obdobij predhodnih občinskih svetov. Čemu 
ga »anonimneži« takrat niso sproti obveščali o, 

Zahvalna daritev prošta Jože-
fa Lapa na nekdanjem kr-
stnem kamnu iz komendske 
župnijske cerkve
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nitvi najstarejšega brata Maksa k Pušavcu v 
Kaplo vas določili za naslednika na kmetiji. 
Namesto tega je odšel v malo semenišče in na 
klasično gimnazijo v daljni Pazin v Istri, leta 
1962 pa je v letu začetka drugega vatikanskega 
koncila vstopil v Bogoslovno semenišče v Lju-
bljani. V mašnika ga je leta 1967 posvetil lju-
bljanski nadškof Jožef Pogačnik. V zadnjem 
letniku bogoslovja je bil nedeljski pomočnik v 
ljubljanski stolnici in v župniji Šmarje-Sap. Leta 
1968 ga je nadškof Pogačnik poslal najprej za 
kaplana vikarja na Kapitelj v Novem mestu, 
kjer je bil leta 1973 imenovan za župnijskega 
upravitelja, leta 1974 za župnika, leta 1977 pa 
za prošta kolegiatnega kapitlja; leta 1993 je bil 
za svoje zasluge odlikovan z naslovom pape-
škega hišnega prelata. Novomeški župniji je 
podaril kar 38 let življenja, dela in prizadevanj v 
duhu smernic drugega vatikanskega koncila. 
Od vrha do tal je zunaj in znotraj obnovil prošti-
jo, župnijsko cerkev sv. Nikolaja, kripto, kaščo, 
ob 500-letnici kolegiatnega kapitlja leta 1993 je 
pripravil vrsto slovesnosti s simpozijem, razsta-
vo v Narodni galeriji in Muzeju Novo mesto. 

Izkazal se je tudi na pastoralnem področju z 
zbiranjem mladih k mladinskemu verouku, te-
čaji za zaročence, srečanji za izobražence, pra-
zničnimi govori na radiu Studio D. Za omenjene 
in mnoge druge zasluge in dejavnosti so ga v 
Novem mestu odlikovali z naslovom častnega 
občana, Naj Novomeščana in mestnim grbom. 
Kako so ga imeli radi v metropoli Dolenjcev in 
kaj vse je tam naredil, je popisal Franci Koncili-
ja v knjigi Ukoreninjen v Dolenjsko. Veliko 
Novomeščanov ga je že videlo, ko se je pripra-
vljala ustanovitev škofi je Novo mesto (leta 
2006), na sedežu prvega škofa v tem mestu. 
Namesto tega so prošta Jožefa Lapa istega leta 
poklicali v Ljubljano in mu zaupali zelo odgo-
vorni nalogi stolnega župnika in prošta, ki ju 
požrtvovalno opravlja še danes. 

Kako ga imajo ljudje radi, ga spoštujejo, v 
Novem mestu pa se ga hvaležno spominjajo, je 
pokazala tudi tokratna zahvalna jubilantova slo-
vesnost. Skromna, kar zadeva njega samega, zato 
pa toliko bolj veličastna s strani velikega števila 
udeležencev, ki jih je nazadnje prav vse, kar je 
tudi ena izmed njegovih odlik, radodarno pogo-

stil. Tudi številne komendske župljane, nekdanje 
sovaščane Nasovčane, ki so mu radi pomagali pri 
obnovah v Novem mestu, kjer je leta 1968 nasle-
dil poznejšega ljubljanskega pomožnega škofa 
Jožefa Kvasa, prav tako našega rojaka, saj je del 
mladosti preživel v Nasovčah, leta 2006 pa se je 
prošt Lap vselil v njegovo nekdanje kanoniško 
stanovanje na Ciril- Metodovem trgu 7 v Ljublja-
ni. Z veseljem je, ko je naš občinski nagrajenec 
slikar in slikopleskar Albin Škrjanc (prebelil mu 
je ljubljansko stanovanje) raztegnil meh harmo-
nike, zapel pesem o lepotah komendske fare, delil 
veliko jubilejno torto, ki mu jo je podaril Igor 
Štebe, nazdravil z odličnim cvičkom s Štefanom 
Dornikom iz Nasovč, organizatorjem pomoči 
nasovških mož pri proštovih gradbenih in obno-
vitvenih delih v Novem mestu in v Ljubljani, in 
sošolcem iz osnovne šole Ivanom Malešem, prav 
tako iz Nasovč. Praznovanje sta povzdignila tudi 
Kvartet Per Mengeške godbe in celotna Vodiška 
godba.

Upajmo, da se bomo rojaku proštu Jožefu 
Lapu dostojno in hvaležno poklonili tudi v 
Komendi in rojstnih Nasovčah!   Jožef Pavlič 

po njihovem, tako spornih dogodkih?! Tako bi 
mu zares olajšali delo in s tem preprečili ka-
kšen razvoj dogodkov! Zakaj kar naenkrat ta-
kšen zgodovinski (ne)spomin »anonimne-
žev«?! Zakaj sedaj želijo ostati anonimni?! 
Čemu se bojijo pokazati pred »vsemogočnim«, 
če je vse res, kar govorijo?! Ali jih je šele sedaj 
nekdo nekaj naučil? Takrat pa so bili tudi oni, 
vključno z »učiteljem«, prepričani, da je tako, 
kot se je delalo, prav! In, priznajmo, predvsem 
na račun tega se je tudi veliko ustvarilo. In to, 
na srečo, v dobro cele družine - občanov. 

Ali bo naslednja posadka Nadzornega odbora leta 
2023 preverjala poslovanje občine v letu 2013?! 

PS: Sicer pa, kdo pa potrjuje večje projekte 
v občini? Ali samo župan, ali morda tudi ka-
kšen »anonimnež«? 

Za Listo TRN Zoran Sodnik

Trgovina-kje smo?
Spoštovani g. Žalar, 

že nekaj zadnjih številk Aplence se sprašu-
jem, ali bo morda vsebovala kakšno informaci-
jo na temo katakomb, ki so ostale sredi našega 
kraja zaradi nedokončane gradnje trgovine s 
pripadajočimi objekti.

Ker župan na to temo ne reče nobene, vi ga pa 
tudi v svojem običajnem mesečnem intervjuju o 
tem nič ne povprašate, vas zaprošam, da to na-
redite. Mislim, da smo krajani upravičeni do 
kakšne novejše informacije na to temo, kje za-
deva stoji, ali se bo sploh premaknila z mrtve 
točke, ali lahko za božjo voljo vendarle pričaku-
jemo v kakšnem letu dni končno kakšno spo-
dobno trgovino v Komendi in če ne, kdo in kdaj 
bo potem saniral ta nedokončani ostanek gra-
dnje. V tem primeru, da je zadeva padla v celoti, 
je škoda vseh veselic in sejmov v Komendi, saj 
s temi razvalinami obiskovalcem samo kažemo, 
da v Komendi nismo sposobni urediti niti takih 
stvari, ki jih ima že vsak manjši kraj.

Vsekakor sem mnenja, da župan ne sme odne-
hati s prizadevanji v to smer ne glede na to, ali 
mu svetniki pri tem pomagajo ali odmagajo, ka-
kor je bilo to pri  (ne)gradnji  medgeneracijskega 
centra. V kolikor pa ni upanja za pozitivni razvoj 
dogodkov, pa se naj to tudi pove, saj nimamo nič 

od tega, da ne vemo in le z upanjem gledamo v 
te prazne stebre, vsakokrat, ko gremo mimo. 

Se zahvaljujem vam in seveda županu že 
vnaprej za predstavitev kakšne novejše infor-
macije na to temo v naslednji Aplenci. 

Lep pozdrav.
Alenka Trop iz Komende

P.S.: Hvala za vprašanje ga.Trop. Posredovali 
smo ga županu. Njegov odgovor pa nas je 
spodbudil na (raziskovalno) pot k tistim, ki so 
tudi naslov za odgovor na vaše vprašanje: Tr-
govina-kje smo? 

Urednik

CENACOLO
Srečanje s skupnostjo CENACOLO iz 
Škocjana pri Novem mestu pripravlja v 
sejni sobi  Občine Komenda na Glavarjevi 
104 v četrtek, 9. Maja, ob 19.45 Ustanova  
Petra Pavla Glavarja. Skupnost CENACO-
LO  deluje od 13. maja 2004. Izvorno sku-
pnost je, kot pravi sama, po Božjem klicu 
ustanovila sestra Elvira (roj. 21.1.1931) v 
juliju, leta 1983.  Cenacolo želi biti zname-
nje upanja v svetu in sprejema izgubljene 
mlade Ijudi, nezadovoljne, zbegane, žalo-
stne, tiste, ki želijo najti samega sebe, vese-
lje in smisel življenja. Danes ima skupnost 
v svetu preko šestinpetdeset hiš (Slovenija, 
Italija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, 
Francija, Avstrija, Irska, Poljska, ZDA, 
Dominikanska republika, Mehika, Brazili-
ja…, zadnja je bila odprta v Liberiji decem-
bra 2012). 

- A.Ž.

TV kanal
Opravičujemo se vsem zainteresiranim oziroma 
bralcem, ker zaradi bolezni  tokrat ne moremo obja-
viti napovedanega pogovora o TV kanalu Komenda.

Uredništvo 

Varstvo otrok 
ZVEZDICE

Nudimo varstvo otrok od 11 mesecev naprej 
in vse tja do prvih šolskih dni.

Za otroke skrbiva dipl. vzgojiteljica in 
absolventka predšolske vzgoje.

Dejavnosti  in igre potekajo v primerno 
urejeni igralnici, za hišo pa nam 

je na voljo otroško igrišče.
Vse podrobne informacije lahko najdete 

na naši spletni strani varstvo otrok zvezdice.
Kontakt: 031 302 563 (Leonora)

Lep pozdrav, Leonora
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Že v mladih letih, v šoli, se ji 
je porodila želja, da bo učite-
ljica, da bo tovarišica. Ko so 
jo 2. aprila obiskale nekdanje 
šolske sodelavke – učiteljice 
in ji zaželele še veliko lepih in 
zdravih let, jih je bilo med 
njimi nekaj, ki jim je, ko so 
bile še v šolskih klopeh, po-

magala pri učenju in znanju, da so se potem 
lahko podale na poti za njo. Ja, njene učenke so 
ji tokrat kot učiteljice zaželele veliko zdravja 
ob 60. rojstnem dnevu. 

Potem jo vprašam, kaj jo je spodbudilo, da 
je postala učiteljica. 

»Ne vem. Mislim, da se mi je zdelo lepo biti 
učiteljica. In res je bilo potem vsa leta, ko sem bila 
v tem poklicu, lepo. Rada sem ga imela in rada 
sem imela deklice in dečke, šolarke in šolarje. 

In sem radoveden naprej, kolikim je dala 
znanje za popotnico iz šolskih klopi. Za trenu-
tek se zamisli, potem pa:

»O, nekaj jih je ta trenutek tukaj, ki nadaljujejo 
mojo pot. Sicer pa jih je bilo v vseh mojih šolskih, 
pedagoških letih gotovo okrog osem sto.«

In potem izvem, da bi se še enkrat odločila 
za takšno pot. Rada jo je imela in rada ima tudi 
čase iz nekdanje Kaple vasi in današnjo občino 
Komendo.

Še veliko zdravih let naj vas spremlja na 
poti Monika Žurbi!

A. Žalar

Monika Žurbi

ZANIMIVOSTI

Ni lahko biti Slovenec te dni, danes. Že zjutraj, 
ko prisluhneš novicam prek radia, televizorja, 
odpreš časopis, internet, »butne« vate veliko 
negativnega, tako imenovane »črne novice«, s 
tem začenjaš delavnik. Novi primeri korupcije, 
začetih preiskav in sodnih postopkov, odpu-
ščanja z dela, neplačevanja … Podoba je, da se 
je pri nas »udomačilo« ravnanje v smislu: Po-
pljuj, skritiziraj, obsodi, odpusti, vrzi na cesto 
… Premierka, urejena tip top od nog do glave, 
z zanjo še spodobno skrajšanim krilom, se nam 
smehlja z ekrana in obljublja boljše čase, mi-
mogrede pa, res škoda za tako fi no damo, prav 
grdo useka po prejšnjih oblastnikih, pri tem pa 
se ne zaveda (ali pa se le?), da se tudi njej lahko 
kaj takšnega pripeti, saj Evropa in državljani 
Slovenije zahtevajo ukrepe. Celo časnikar Dela 
si je te pred kratkim drznil zapisati kot glavno 
novico na prvi strani tega dnevnika.

Ukrepi –  za našo občino – so bili tudi osre-
dnja točka 14. seje Sveta Zavoda Medgenera-
cijsko središče Komenda (ZMSK) 17. aprila v 
prostoru na Glavarjevi c. 104 v Komendi, v 
katerem jih je s sten »gledal« neuresničen pro-
jekt Medgeneracijskega središča Komenda. 
Ena izmed članic sveta je vse navzoče (s tem pa 
posredno tudi odgovorne na občinski ravni in 
končno vse komendske občane) izzvala s po-
mislekom, zakaj ta projekt ni bil uresničen v 
načrtovani, potem pa tudi v spremenjeni podo-
bi, kje se v zvezi z njim zatika (uprava občine, 
svetniki …?), da Svet ZMSK še do danes ni 
dobil temeljitega odgovora in obrazložitve s 
strani vrha naše občine. Pod vprašaj je postavi-
la tudi morebitni nepravi način občevanja Sveta 
ZMSK z občinskim vrhom in si želela drugač-
nih  korakov in smernic za delo zavoda.

Ljubeča, dostojna in strokovna oskrba ostarelih
Podpisani, predstavnik za Medgeneracijsko 

središče Komenda zainteresiranih občanov pri 
Svetu ZMSK, je, da ne bi ostajalo le pri besedah 
in načrtovanju, omenil tri primere socialnih 
stisk, s katerimi se srečuje in jih skuša reševati 
zunaj naše občine, vendar tudi on ni do konca 
seje dobil odgovora na to, ali pravilno ravna ali 
ne. S tem hočem povedati, kako težko je včasih 
kljub najboljšim prizadevanjem in iskanjem 
najti zares dober odgovor, pravo rešitev, pot 
naprej. Zato tudi razumem odgovorne v vrhu 
naše občine, da so začasno rekli »Ne!« projektu 
Medgeneracijsko središče Komenda, čeprav je 
velika škoda, da ga nimamo in bi bilo v njem 
dostojno poskrbljeno za starejše ljudi in za pro-
grame solidarnega medgeneracijskega sožitja. 
ZMSK pa kljub temu ne »spi«, o čemer je na 
seji najbolje govorilo »poslovno poročilo za leto 
2012«. Vabilo in združevalo je starejše ljudi na 
zdravih kosilih, jih računalniško »opismenjeva-
lo« na posebnem tečaju, izvedlo nov projekt 
Eksperimenti za vsakogar, pripravljalo delavni-
ce zdrave in uravnotežene prehrane, organiziralo 
šolo kakovostnega starševstva. Pri tem je dobro 
sodelovalo z Medgeneracijskim društvom za 
kakovostno starost (MD) Komenda. Uspela mu 
ni le brezplačna pravna pomoč občanom. 

Zavod in Svet ZMSK si je tudi za leto 2013 
zastavil zahteven načrt dela. Kot prvo razširitev 
pomoči starejšim od 80 let na domu, saj se ta 
pomoč zmanjšuje, eden od razlogov je tudi cena 
ure pomoči v višini 4,54 €. Spraševal se je, kako 
to pomoč zagotoviti tovrstnih uslug resnično 
potrebnim občanom. Zaradi povečujočega se 
števila upokojencev v naši občini in s tem tudi 
starejših in starih ljudi, poziva vse odgovorne v 
naši občini in zunaj nje, naj onemoglim, bol-

nim, umirajočim zagotovijo človekovega do-
stojanstva vredno starost z ljubečo in strokovno 
pomočjo na domu oziroma v domovih za upo-
kojence. V zavedanju, da bomo vsi enkrat stari 
in potrebni takšne ali drugačne pomoči in da 
moramo to pereče vprašanje začeti reševati da-
nes, ne jutri, ko bo za marsikoga prepozno. 

Viktorija Drolec, stara in na novo potrjena 
predsednica Sveta ZMSK, je povedala, da bo 
ZMSK skupaj z MD, s katerim v letošnjem letu 
pripravlja tudi programe  preprečevanja padcev 
v starosti, obvladovanja krvnega tlaka in trezne-
ga življenja, z namenom ozaveščanja občanov 
ob občinskem prazniku pripravil razstavo  foto-
grafi j starejših ljudi in fotografi j, s katerimi bodo 
predstavili programe v sliki in besedi ob prosto-
ru načrtovanega, a ne uresničenega Medgenera-
cijskega središča Komenda. S tem bo najprej 
opozoril na starejše ljudi med nami in našo 
skupno (tudi občinsko) skrb zanje, hkrati pa, da 
»bi bilo dobro iskati rešitve za oživitev projekta 
izgradnje MSK, seveda v drugačni obliki in z 
drugačno vsebino, prilagojeno današnjim raz-
meram«, je v programu dela ZMSK zapisala 
njegova direktorica Mojca Šraj. Kako ravnati v 
obeh primerih, svetujte tudi vi, občani, da bomo 
skupaj našli pravi odgovor, rešitev, saj gre za 
nas vse danes, jutri, pojutrišnjem …

Jožef Pavlič v imenu Sveta Zavoda 
Medgeneracijsko središče Komenda

Za Twirling in mažoretni klub Komenda, v 
katerega je trenutno včlanjenih že preko100 
deklet, ki pod vodstvom trenerke Anite Omer-
zu trenirajo v šestih skupinah, je bilo leto 2012 
zagotovo najuspešnejše leto delovanja do se-
daj. Klub je bil ustanovljen decembra 2009. 
Lani, na 12. odprtem državnem prvenstvu 
MTZS, so posameznice kluba v disciplini 
twirling šport dosegle 2 zlati medalji, 5 srebr-
nih, 6 bronastih ter dve 5 mesti. Twirling sku-
pine pa po eno drugo, tretje, četrto in peto me-
sto! V kategoriji osnove korakanja so najmlajše 
članice dosegle 13 zlatih, 4 srebrne, 8 bronastih 
paličic in 2 priznanji. Na fi nalu mažoretne di-

Po poti lanskih uspehov
scipline pa so kadetinje 
osvojile naslov državnih 
prvakinj, kar jih je potem 
popeljalo na evropsko 
prvenstvo v Francijo, 
kjer so prav tako dosegle 
zavidljive uspehe.

Sicer pa so lani mažo-
retke pripravile kar 22 
večjih nastopov na različ-
nih prireditvah doma in 

po Sloveniji. Postale so tudi svojevrstna masko-
ta tradicionalnih sejmov spomladi in jeseni v 
Komendi. Še posebno obiskani so njihovi na-
stopi pred domačim občinstvom ob koncu leta. 

Za uspehe pa je ob razumevanju staršev in 
vodstva kluba zaslužna vsekakor trenerka 
Anita Omerzu, ki tudi letos z dekleti že žanje 
uspehe v kvalifi kacijah v okviru državnega 
prvenstva dekleta. Sicer pa tudi v letošnjem 
letu načrtujejo številne nastope z novimi vse-
binami in programi.

Na občnem zboru so za novega predsednika 
imenovali Braneta Ulčarja, tajnica pa je še na-
prej Majda Ravnikar.                           A. Žalar

Osem sto ali več
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DRUŠTVA, OBJAVE

»Čist sem not'r padla«, rečem vedno, ko nanese 
beseda na KALČKE. Pred leti mi je bližnja so-
seda Meti že pripovedovala o kalčkih. Ja, da 
rastejo kar brez zemlje, malo se jih zaliva in 
zrastejo kar v kozarcu.  Povabila me je, naj jih 
pridem pogledat, a nisem šla...mislila sem si...

V Komendi ali Mostah najamem prostor 20 
do 30 m² (lahko s souporabo sanitarij) za 
opravljanje mirne pisarniške dejavnosti za 
daljše obdobje. Redno plačilo najemnine. 
031 347 989

Moj pogled na kalčke
itak ja, kar brez zemlje bodo kalčki rastli, pa še 
za pojest bodo dobri...no..in danes, ko sem »čist 
not'r padla«, sem poizkusila že skoraj vse kalč-
ke, kar se jih dobi na trgu. Tudi semena konoplje 
sem že dala v kalilnik in so bili kar »okusni«.

Ja, res je, kalčki rastejo kar brez zemlje in bi 
lahko rekli, da so svet zase. Polni so vitaminov, 
mineralov in vsebujejo mnogo zdravilnih snovi 
in so res dodatek k zdravi prehrani. Kitajci so jih 
gojili že pred 3000 leti, mi pa smo jih v Komen-
di degustirali v Olgini  Zdravi Prehrani, ki pa se 
je žal za letos že končala.               Vanda Jenko

V nemškem mestecu Mönchengladbach se je 
11. marca, odkasalo zadnje uradno srečanje med 
tekmovalci nemškega DTC iz Viesna in sloven-
skimi tekmovalci in Konjeniškega kluba Ko-
menda. Barve domačega, DTC kluba so zasto-
pali; Marko Klose, Holger Hülsheger, Thomas 
Maaßen in Wolfgang Baller. Barve 
K.K.Komenda pa so zastopali; Jerovšek Roman, 
Blaž Jan, Marinšek Viktor in Gorjanc Lojze.

Srečanje je bilo na 1000-metrski stezi na 
tamkajšnjem hipodromu. Pred samim začet-
kom tekmovanja so se slovenski tekmovalci 
spoznali z lastniki in predvsem s konji, katere 
so vozili. Dobili so koristne informacije, kako 
ravnati s konjem med samim ogrevanjem in 
seveda najpomembnejše, kako najbolje odpe-
ljati konja v dirki. Dirka, v kateri so se  pome-
rili tekmovalci obeh klubov, je imela   memo-
rialni (posvečena je bila našemu preminulemu 
prijatelju g. Winfried Holzu) in jubilejni pomen 
ob 40-letnici kluba DTC iz Viersna. 

Tekmovalce, konje in seveda gledalce je 
pričakala zimska idila z mrzlim severnim ve-
trom. Ja, prav ste prebrali, zadnje uradno sre-
čanje med tekmovalci nemškega in slovenske-
ga kluba se je odkasalo v najtežjih vremenskih 
razmerah do sedaj. Narava je poskrbela za 
snežni metež in mrzel severni veter, ki prepiha 
do kosti. Kljub težkim razmeram na sami stezi 

DTC Viersen – K.K. Komenda

so tekmovalci srečno prikasali do cilja in dose-
gli odlične rezultate. 

Zmagal je šestletni kastrat Junior z vozni-
kom Thomasom Maaßen, drugi je bil petletni 
kastrat Wakiza z voznikom Muratom Yüksel, 
tretja pa petletna  Belleza Toskana z voznikom 
Markom Klose, četrti je bil devetletnik Light 
my Life z Romanom Jerovškom, peta je bila 
petletna Rania z Viktorjem Marinškom, šesta 
je bila šestletnica Minous Columbus z Holger-
jem Hülsheger, sedmi je bil osemletnik Good 
Luck Heldia s Stefanie Möller, osma je bila 
sedemletnica Zsa Zsa Victory z Franz-Josefom 
Pellander, deveti je bil devetletnik Wonder 
Hoberg z Andreo Dworatzyk, deseti  je bil 

enajstletnik Tessino z Blaž Janom in dvanajsta 
je skozi cilj prikasala petletnica Alena z Lojze-
tom Gorjancem.

Po končani dirki so tekmovalci in lastniki 
konj izmenjali nekaj pohvalnih besed in nasve-
tov o lastnostih konj. Na zaključku srečanja v 
pokriti tribuni so potem še nazdravili na nove 
zmage in uspehe. Žal pa se je z zaključkom 
srečanja sklenilo tudi odlično sodelovanje z 
nemškim klubom DTC,  ki je zaradi premajh-
nega števila članov moral končati svoje po-
glavje na kasaški sceni v Nemčiji. Čeprav a 
DTC ne deluje več, prijateljstvo med tekmo-
valci ostaja in bo trajalo še naprej.

Darko Hacin

Na letošnjem občnem zboru Konj eniškega kluba 
Komenda je v poročilu o delu  predsednik kluba 
Alojz Lah še posebej poudaril, da so  člani kluba 

KONJENIŠKI KLUB KOMENDA Tudi lani med najboljšimi 
Vozniki in lastniki konj Konjeniškega kluba Komenda so lani dosegli zelo lepe uspehe na tekmova-
njih doma in v tujini.

Občni zbor je tudi tokrat vodil Lojze Gorjanc. Na občnem zboru so podelili tudi priznanja za 
dosežke na tekmovanjih v minulem letu.

na  tekmovalnem področju lani spet potrdili, da 
so najboljši in je zato klub na že kar tradicional-
nem drugem mestu med klubi v Sloveniji.  

»Naši vozniki in lastniki konj so dosegli zelo 
lepe uspehe na tekmovanjih doma in v tujini. 
Organizirali smo tri konjeniške prireditve. Za 
dosežke pa še posebej čestitam  Romanu Je-
rovšku, saj je z lastnim konjem osvojil državni 
naslov. Čestitam tudi vsem drugim našim tek-
movalcem, iskrena hvala za podporo in sode-
lovanje pa tudi predsedniku Kasaške centrale 
Slovenije gospodu Cirilu Smrkolju.«    
Pomembno in uspešno pa je bilo minulo leto 
tudi na sejemskem področju. Klub je namreč 
poleg konjeniških prireditev kot organizator že 

18. leto potrdil tudi sejemsko  dejavnost in 
prepoznavnost.

A. Ž. 

Vsem občankam in občanom 
Občine Komenda čestitamo ob 
dnevu boja 
proti okupatorju ter prazniku 
dela!
 

SD Komenda
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Dandanes far-
macija ponuja 
tabletko tako 
rekoč za vsako 
težavo. Zato je 
uporaba zelišč v 
zdravstvene na-
mene stopila 
nekoliko v 
ozadje. Ni pa 
bilo od nekdaj 
tako. Vsi na-
mreč dobro po-

znamo pregovor »za vsako bolezen roža raste«, 
ki priča o spoštovanju in široki rabi zelišč v 
preteklosti. Med najbolj pogoste načine njiho-
ve uporabe sodijo čaji. 

Na Japonskem, kjer ima pitje čaja bogato 
tradicijo, za nekatere le-to predstavlja prav 
poseben obred. Iz roda v rod se prenašajo šte-
vilni recepti, kako različna zelišča uporabiti pri 
samozdravljenju. Najpogosteje jih uporablja-
mo za lajšanje simptomov prehlada in zdra-

Pred nekaj leti 
sem po pred-
računu kupil 
elektromotor 
za moj elek-
trični motoci-
kel. Dobavitelj 
mi ga je dosta-
vil z zamudo. 
Ugotovil sem, 
da ne deluje, 
zato sem ga 
reklamiral in 

so ga dva meseca popravljali. Ko je bil 
končno popravljen, sem po vgraditvi v mo-
tocikel ugotovil, da se neznansko pregreva 
in z njim ni moč doseči hitrosti, ki so mi jo 
zagotavljali in ki je bila zame ključna. Zato 

Šparglji so ena 
prvih svežih po-
mladnih zelenjav, 
ki je najbolj bo-
gata z vitamini in 
minerali. Vsebu-
jejo vitamine A, 
B, C in E ter veli-
ko folne kisline. 
So močan duere-
tik, znižujejo ho-
lesterol, čistijo 
kri, žolč in jetra. 

Aminokislina asparagin pomaga telesu, da 
lažje okreva po dolgi zimi. Šparglji so nizko 
kalorični, bogati so z vlakninami, idealna hrana 

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

Povračilo kupnine
je bil zame neuporaben. Po telefonu smo se 
dogovorili, da jim elektromotor pošljem 
nazaj, oni pa mi vrnejo kupnino. Motor sem 
vrnil, kupnino pa še kar čakam. Kaj naj 
storim, da bom denar dobil nazaj? (op.p. 
nekoliko skrajšano vprašanje bralca)

Iz vašega vprašanja izhaja, da ste kupili 
blago, ki je imelo stvarne napake. Med drugim 
gre za stvarno napako v primerih, ko stvar nima 
lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za 
katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu 
znana (459. člen Obligacijskega zakonika). 
Kot kaže, ste stvarno napako pri prodajalcu 
uveljavljali, a kljub odpravi ene napake, motor 
še vedno ni zadostil vašim zahtevam, ki so bile 
prodajalcu znane. Kupec lahko v takem prime-
ru od prodajalca zahteva, da odpravi napako na 
blagu ali vrne del plačanega zneska v soraz-

merju z napako ali blago z napako zamenja z 
novim brezhibnim blagom ali vrne plačani 
znesek (37. c. Zakona o varstvu potrošnikov). 
Glede na to, da ste se s prodajalcem le ustno 
dogovorili o vračilu kupnine, predlagam, da ga 
k izpolnitvi še pisno pozovete. Če se ne bo 
odzval, lahko vložite tožbo na vračilo kupnine. 
Če pa vam je zaradi napake na stvari nastala 
kakšna škoda, lahko njeno povračilo od proda-
jalca zahtevate po splošnih pravilih o odško-
dninski odgovornosti. Preden boste vložili 
tožbo, predlagam, da preverite, če je sodno 
uveljavljanje povračila kupnine zaradi teka 
zastaralnih rokov še možno. 

Odvetnica Irena Hacin Kölner
tel. 031 347 989

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

Pomoč z zeliščnimi čaji
vljenje nekaterih blažjih obolenj. Poslužujemo 
pa se jih tudi pri odpravljanju napenjanja, pri 
zvišanem ali nizkem krvnem tlaku, za pomiri-
tev, pri težavah s sečili in prostato ter kadar nas 
muči nespečnost. Za vsako od omenjenih težav 
seveda obstaja svoje zelišče ali zeliščna meša-
nica, s katero si pomagamo. 

V današnjem »instant« svetu, ko so v 
ospredju predvsem cena, okus, dostopnost in 
hitrost priprave pijače, je čaj na veliko podro-
čjih izgubil svojo avtentičnost. Kvalitetna zeli-
šča in druge posušene sestavine vse bolj zame-
njujejo instant fi lterne vrečke, ki so pogosto od 
cenenih proizvajalcev čajev. Šli smo že celo 
tako daleč, da kot čaj pojmujemo različne 
sladke pijače, katerih glavne sestavine so poleg 
vode predvsem sladkor, umetne arome in bar-
vila. Na našo srečo pa ljudje zaradi vse večje 
ozaveščenosti in želje po čim bolj naravnem 
zdravljenju, postopoma ponovno odkrivamo 
pravo vrednost naravnih čajev, ki so jo poznali 
že naši dedki in babice. 

Z zeliščnim čajem si tako lahko, če gre za 

blažje težave, znatno pomagamo brez zdravni-
ške pomoči. Vneto žrelo lahko pomirimo z gr-
granjem žajbljevega čaja, ki ga pripravimo ta-
ko, da čajno žlico žajblja prelijemo s skodelico 
vrele vode, ter mešanico tako pustimo 10 mi-
nut. Po pretečenem času čaj precedimo in ga 
večkrat dnevno grgramo. Tudi kadar nas muči-
jo trebušni krči ali napenjanje nam na pomoč 
lahko priskočijo zeliščni čaji; n.pr.: čaj, ki ga 
skuhamo iz kameličnih cvetov. Kamelice, ki 
spadajo med odlična domača zdravila, v cveto-
vih skrivajo eterična olja, fl avonoide, polisaha-
ride in druge snovi s protivnetnim in antisep-
tičnim delovanjem. Žlico posušenih kameličnih 
cvetov prelijemo s kozarcem vrele vode in po-
čakamo 10 minut. Po precejanju čaj po malem 
uživamo preko celega dneva. Preventivno pa 
lahko veliko naredimo tudi s preživljanjem 
prostega časa v naravi, za kar bo po končani 
zimi vedno več priložnosti.

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

splet: www.prem.si

Spomladanski jedilnik s šparglji ali beluši
za ljudi, ki radi zdravo, dobro jedo in pazijo na 
telesno težo. Zaradi vitamina E so tudi afrodi-
zijak, ne samo zaradi oblike, saj pospešujejo 
proizvodnjo spolnih hormonov. Primerni so za 
vse starostne skupine, vendar naj se jih izogi-
bajo ljudje s putiko. 

Šparglji so najbolj okusni sveži, pa naj si 
bodo divji ali gojeni. V hladilniku jih hranimo 
od dva do tri dni. Ko jih kupujemo, bodimo 
pozorni na njihovo svežino. Kuhamo jih v ra-
hlo osoljeni vodi od pet do osem minut, kadar 
jih uporabimo za solato. Kuhane takoj potopi-
mo v mrzlo vodo, da ostanejo čvrsti in lepe 
barve. Zrezane pripravimo v solati z različnimi 
dodatki s kapljico bučnega olja. Lahko pa iz 
špargljev skuhamo juho. Na olivnem olju po-

dušimo čebulo in česen, dodamo na kocke na-
rezan krompir in šparglje, zalijemo z vodo in 
skuhamo do mehkega. Rahlo osolimo, juho 
pretlačimo in obogatimo z baziliko in sladko 
smetano. Na suhi ponvi rahlo zarumenimo pi-
njole, sezam ali sončnična semena in potrese-
mo po juhi v krožniku.

 Za sladico pripravimo palačinke s šparglje-
vim nadevom. Spečemo palačinke, zmešamo 
skuto, kuhane in narezane šparglje, parmezan, 
peteršilj, ščep muškatnega oreščka in popra. Z 
nadevom napolnimo palačinke, polagamo v 
pekač, po vrhu bogato potresemo s parmeza-
nom in grateniramo v pečici! 

Privoščite si kosilo s šparglji.
NAJ VAM TEKNE! 

NASVETI
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Letos bo že drugič zapored v Komendi v okviru številnih prireditev ob 
občinskem prazniku maratonski tek v dolžini malega maratona (21,1 
km) in teka 10 kilometrov. Organiziralo bo vsa tekmovanja (tudi otroški 
tek) novo ustanovljeno društvo, ki si je zadalo za cilj Tradicionalno te-
kaško prireditev z oznako polmaraton tudi v prihodnje.

Lani so bili nad udeležbo prvega teka izredno presenečeni (slika), 
letos pa pričakujejo še veliko več tekačev. Prijave zbirajo do 29. aprila, 
možne pa so na spletni strani www.maratonkomenda.si.

Tekmovanje bo letos na podlagi čipov razdeljeno v kategorije. Start 
za otroški tek bo ob 9. uri, na 10 in 21.1 kilometra pa ob 10. uri. Tek na 
10 kilometrov bo potekal najprej en krog po hipodromu, nato pa na 
Komendsko Dobravo, Zalog, Klanec in na cilj na hipodromu. 

Start teka na 21,1 km (polmaraton) pa bo na hipodromu in po enem 

4. MAJ 2013 Maraton Komenda
S pobudami in cilji, da postane prireditev tradicionalna v Komendi 4. maja letos že drugič zapored organizi-
rajo maratonski tek v dolžini malega maratona.

krogu na hipodromu na Komendsko Dobravo, Zalog, Glinje, Olševek, 
Cerklje, Pšenična polica, Zalog, Klanec, Komenda, Moste in nazaj v 
Komendo k cilju na hipodromu.

Prireditelj bo tudi tokrat poskrbel za nagrade in tudi za varstvo naj-
mlajših, ko bodo starši tekli na eni ali drugi progi. Informacije: info@
maratonkomenda.si ; 
tel.: 040 170 767 
(Miha).

Že nad lansko 
udeležbo so bili pri-
reditelji presenečeni. 
Letos napovedujejo 
prek 500 tekačev.

A. Ž.
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MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOSTNO STAROST KOMENDA 

Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda, z osnovnim 
poslanstvom vzpostavljanja in krepitve sožitja med mlado, srednjo in 
tretjo generacijo in prizadevanjem za kvalitetno staranje, deluje v občini 
Komenda od leta 2005. Predsednica društva Viktorija Drolec, in člani-
ce ter člani iz tedna v teden skrbijo za izvajanje zanimivih programov.

»V letošnjem letu smo imeli kar osem programov, v katere je bilo 
(nekateri pa še potekajo) vključenih kar dobre 3 odstotke vseh občank 
in občanov; več kot 150 občank in občanov občine Komenda.

Vsak teden se srečuje pet medgeneracijskih skupin, kjer gojimo 
predvsem tako imenovano dobro pogovorno kulturo. Tudi tečaj angle-
škega jezika za starejše je je vsak teden. Računalniško opismenjevanje 
za starejše za kar prostovoljno skrbijo mladi, je obiskovalo okrog petin-
dvajset udeležencev. Vsi so bili izredno zadovoljni. V začetku aprila so 
dobili diplome in se povečini odločili za nadaljevanje jeseni.«

V društvu izvajajo kar nekaj preventivnih programov za to, da tudi 
sami nekaj naredijo, kot prav i predsednica Viki, »za boljše počutje in 
sicer: za preprečevanje padcev v starosti, za trezno življenje, za obvla-
dovanje krvnega tlaka, za zdravo in uravnoteženo prehrano, da se med-
generacijskega sožitja učimo že v svoji primarni družini skušamo utrje-
vati in gojiti z izvajanjem Šole kvalitetnega starševstva, povezovanje 
generacij pa krepimo tudi s spoznavanjem znanosti na poljuben način in 
sicer z delavnicami Eksperimenti za vsakogar.«

Maja (9.5.), ob občinskem prazniku, načrtujejo v okviru Zavoda 
Medgeneracijsko središče na prostem, na Šolski poti v Komendi, izvirno 
in zanimivo predstavitev pod naslovom Sožitje generacij.

Računalniško opismenjevanje starejših
Računalniško opismenjevanje starejših na način druženja z mlado 

generacijo je program, na katerega smo v Medgeneracijskem društvu za 
kakovostno starost zelo ponosni. Zavedamo se namreč, da nam ena 
najbolj demokratičnih pridobitev na našem planetu, dostopnost do inter-
neta, lahko veliko pripomore h kvalitetnejšemu, zanimivejšemu in pe-
strejšemu življenju tudi v tretjem življenjskem obdobju. Samo treba je 
zbrati malo poguma in seveda poiskati poti, kako na najbolj učinkovit 
način priti do osnovnega znanja uporabe računalnika in vseh njegovih 
neomejenih zmožnosti. Če pa je poleg učenja še druženje z mladimi, pa 

V programih kar 3 odstotke občanov

še toliko boljše. No, in vse to so imeli naši starejši udeleženci računalni-
škega opismenjevanja.

Viktorija Drolec, predsednica društva

Povedali so 
V torek, 9. aprila, smo zaključili že drugi tečaj računalništva v Med-

generacijskem društvu. V osnovni šoli v Mostah smo podelili zaključne 
vtise, ki jih ni bilo malo. Ugotovili smo, da so se tečajniki veliko nauči-
li, se prijetno družili in premagali strah. 

Tudi letošnji tečaj je bil uspešen. Vsak teden ga je po 2 uri obiskovalo 
kar 17 tečajnikov. Skupaj s študenti različnih smeri so za računalniki 
odkrili, da je potrebna predvsem volja, potem pa gre. Najlepše pri vsem 
pa je potem gledati zadovoljne in hvaležne obraze tečajnikov, ki vedo, 
da so naredili velik korak, že ko so sprejeli odločitev in se prijavili na 
tečaj. Prav tako je prijetno poslušati študente, ko veselo pripovedujejo, 
kako so učili in se prijetno družili. 

Še vedno ne verjamete, kako nam je bilo lepo? Prepričajte se, prebe-
rite vtise tečajnikov. Drugo leto pa se nam kar pogumno priključite.

Eva Karničnik, vodja programa

V četrtek 4. aprila 2013 smo končali tečaj računalništva. Poučevala  me 
je gospodična Katarina. S potekom tečaja sem zelo zadovoljen, saj sem 
se kar nekaj naučil. Katarina je vse lepo razložila; pa tudi moje želje je 
upoštevala. Je dobra predavateljka. Pa tudi potrpežljiva je bila z menoj, 
čeprav malo težje dojemam stvari. (EMŠO) Katarini in vsem, ki ste od-
govorni za tečaj, se iskreno zahvaljujem.

Jože Žulič

Na računalniški tečaj sem se vpisala zato, ker sem dobila računalnik za 
rojstni dan. Malo najosnovnejših stvari so mi pokazali vnuki, naprej pa 
naj sama raziskujem. Kako naj sama delam, če pa blage veze nimam o 
računalniku. In tako sem se prijavila. Na tečaju sem se naučila veliko 
stvari, za katere vem, da jih bom uporabljala. Še dosti drugega mi je 
Barbara povedala in pokazala. Ampak top a je bil zame velik zalogaj. 
Iskreno se zahvaljujem Barbari za potrpljenje in prijetne ure druženja.    

Majda Zgonec

Računalniško opismenjevanje za starejše
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SREČNO VOŽNJO SREČNO VOŽNJO 
VESELE PRAZNIKE!VESELE 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

Zaključek že druge delavnice za zdravo in uravnoteženo prehrano; prva 
z desne je predsednica  Medgeneracijskega društva za kakovostno 
starost Viktorija Drolec, prva z leve pa vodja delavnice Olga Hace.

Na tečaju smo spoznali, kako urejamo dokumente, iščemo podatke na 
internetu, urejamo slike in shranjujemo datoteke. Z nekaj dodatne vaje 
nam računalniške zagate ne bodo več delale težav.

Danica Štebe

Bilo je zanimivo, poučno. Rabim pa še veliko časa, če želim vsaj delno 
obvladati računalnik. Znam brskati po internetu in poiskati kakšno infor-
macijo. Hvala lepa Evi za potrpežljivost.

Jože Kern

Računalniški tečaj
Zgodil se je ZUJF in prišla je nenadoma – upokojitev. Nisem bila pripra-
vljena, čeprav sem imela že 42 let delovne dobe. Upokojitev sem plani-
rala čez dobro leto. Nove pogodbe o zaposlitvi nisem hotela več skleni-
ti.

Moj zadnji delovni dan je bil dan, ki se mi je za vedno vtisnil v spomin. 
Ne bom pozabila veselja na obrazih mojih dragih, čudovitega šopka rož, 
zdravice in slavnostnega kosila za zaključek mojih delovnih let - veliko 
presenečenje.

 Pa vendar kaj sedaj? Dan ima 24 ur. Do nedavnega se je moj delavnik 
pogosto končal po dvanajstih urah napornega dela, še kakšno soboto. 
Kaj bom počela v prostem času jeseni, pozimi? Sem žena, mama, babica 
petim vnukom in tudi gospodinja. Vendar to sem bila tudi ob službi. 
Kako si bom sedaj zapolnila prosti čas. Delo je zame vrednota in morala 
bom še naprej početi nekaj, kar me bo zadovoljevalo tudi v tej smeri. 
Zato v Ustanovi Petra Pavla Glavarja z veseljem delam kot prostovoljka. 
Rada bi počela tudi nekaj, česar ob službi nisem mogla. Do prestolnice 
je pol ure vožnje, problem parkiranja. In zgodi se skoraj čudež. Jeseni v 
Aplenci preberem oglas: Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost 
organizira tečaj angleščine – hura, po novem letu še tečaj računalništva.

V rokovanju z računalnikom nisem bila začetnica. Želela sem znanje 
nadgraditi in se naučiti še kaj novega. Dobila sem mentorico Ano Jago-
dic. Dejala bom – imela sem srečo. Je prijazna in potrpežljiva. Je prava 
profesorica. Kljub temu, da ima veliko znanja, je raven prilagodila mo-
jemu znanju. Pomembno: ob njenem podajanju snovi sem si naredila 
zapiske, ki so mi doma v pomoč.

In kaj sem osvojila.
Nadgradila sem WORD, se naučila shraniti želeno datoteko,ustvariti 

mapo na namizju, kopiraj, prilepi. Kako shraniš besedilo na namizje in 
kako najdeš, kam shraniš. Gmail, SKYPE. Prenašanje slik iz fotoaparata 
v računalnik. Kako iz interneta posneti glasbo in zapeči na CD. Pošiljanje 
SMS brezplačno.

Ana. Bilo mi je v veliko veselje se učiti, se družiti s teboj. S tvojo po-
močjo se je moj računalnik iz majhnega okenca spremenil v velika odpr-
ta vrata v svet. Hvala!

 Hvala tudi gospe Evi Karničnik, ki vodi tečaj.
In hvala gospe Viki Drolec za organizacijo tečajev in drugih dejavno-

sti, ki potekajo v okviru Medgeneracijskega društva za kakovostno sta-
rost.

Angelca Zver



Aplenca Glasilo občine Komenda 4/2013

1616

Kaj in kako bo potekalo napovedano 5. in 13. 
aprila pod naslovom  Največja slovenska vese-
lica, teden dni kasneje pa Slovenska veselica 
leta, pravzaprav nihče ni kaj veliko vedel. Bolj 
zvedavo kot ne smo lahko le opazovali  nasta-
jajoče veliko ogrodje za športno dvorano, ki ga 
je potem prekrilo šotorsko krilo zares velikega 

Bili smo na dveh veselicah
oziroma dveh ali treh šotorov. 

Pomislekov je bilo kar nekaj; od takšnih, 
kako bodo le napolnili tolikšen  prostor, pa 
zakaj ta veselica tukaj in ne kje drugje, pa kako 
veselica, ko bolj čas  za sneg in zvončke, kot za 
vroče veselično dogajanje, pa kaj, če bo dež, in 
kaj in kaj, če… Skratka, kaj-ev in zakaj-ev ni 
manjkalo.

Potem pa se je zgodilo.5. aprila ob 22. uri je 
bila pod šotori takšna gneča, da  ne bi bilo nič 
narobe, če bi bil zraven še en šotor. Nič kaj dru-
gače, morda  le za spoznanje nekaj manj, je bilo 
potem 13. aprila okrog polnoči. Obakrat bi lahko 
brez sramu govorili o tisočih obiskovalcev in 
obakrat   je bila Komenda Slovenija v malem.

Ja bila je (obakrat) res prava velika veselica. 
A. Žalar

Modrijani

Organizatorja 
Brane in Srečo

Bila je veselica, da se reče



PROGRAM PRIREDITEV OB 14. OBČINSKEM 
PRAZNIKU OBČINE KOMENDA

1. maj
(sreda)

ob 5.00
Kulturno društvo Godba Komenda

Prvomajska budnica 
po vaseh občine 

Komenda 

4. maj
(sobota)

17.00
PGD Moste

Maša v počastitev sv. Florijana, 
zavetnika gasilcev 

Podružnična cerkev v Mostah

20.00
PGD Moste

Gasilska veselica z ansamblom 
Modrijani 

Poslovna cona Komenda

9.00
Športno društvo Maraton Komenda

2. tekaški pol maraton in mini 
maraton Komenda

od 7.00 do 8.45 zbiranje prijav za otroški tek  ●
od 7.00 do 9.30 zbiranje prijav tekmovalcev na 21 in 10 km  ●
9.00 štart otroški tek  ●
10.00 štart pol in mini maraton  ●
13.00 oziroma ob prihodu zadnjega tekača v cilj razglasitev   ●

rezultatov

Hipodrom Komenda 

9. maj
(četrtek)

15.30–17.00
Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče

RAZMIGAJ SE: športne aktivnosti 
z žogo; za mlade 12+

Športna dvorana Komenda

17.00
Društvo upokojencev Komenda

Šahovski turnir v počastitev 
praznika Občine Komenda

Glavarjeva cesta 104

18.00
Zavod Medgeneracijsko središče Komenda 

Sožitje generacij 

Šolska pot v Komendi 

19.45
Ustanova Petra Pavla Glavarja

Predstavitev skupnosti Cenacolo 
iz Škocjana pri Novem mestu 

Glavarjeva cesta 104

10. maj
(petek)

17.00
Društvo upokojencev Komenda

Občinsko prvenstvo v pikadu 
za pokal Občine Komenda 

Balinišče na Podborštu



19.00
Turistično društvo Komenda 

Predstavitev filma o Komendi 

Koželjeva domačija na Gori pri Komendi

11. maj
(sobota)

9.00
OŠ Komenda Moste, Vrtec Mehurčki

MEHURČKOV DAN – DAN DRUŽENJA 
IN GIBANJA VSEH GENERACIJ

Ograjeno igrišče za Športno dvorano Komenda

9.00
Teniški klub Komenda

Teniški turnir moških dvojic

Teniška igrišča na Podborštu

11.00
Teniški klub Komenda

Teniški turnir ženskih dvojic

Teniška igrišča na Podborštu

20.00

Koncert Manca Izmajlova 

Dvorana Kulturnega doma Komenda 

12. maj
(nedelja)

9.00
Teniški klub Komenda

Teniški turnir moški posamezno

Teniška igrišča na Podborštu

11.00
Teniški klub Komenda

Teniški turnir ženske posamezno

Teniška igrišča na Podborštu

14. maj
(torek)

od 18. ure dalje
Namiznoteniški klub Komenda

Turnir v namiznem tenisu
Discipline: 

18.00 - dečki od 2. do 5. razreda  ●
19.00 - deklice od 2. do 5. razreda,   ●
19.00 - enotna kategorija dečki in deklice od 6. do 9. razreda  ●
20.00 – veterani in rekreativci   ●

Telovadnica OŠ v Mostah

15. maj
(sreda)

17.00
Občina Komenda

Slavnostna seja Občinskega sveta 
Občine Komenda

s podelitvijo občinskih in športnih priznanj

Breznikov dom – Dom krajanov Križ



16. maj
(četrtek)

18.00
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Komenda

Pregled koles in spretnostna vožnja 
na poligonu za učence 5. razredov

Pred šolo v Komendi

19.30
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Komenda in Kolesarsko društvo Bexel

Okrogla miza: Varno kolesarjenje

Avla šole v Komendi

17. maj
(petek)

8.30
Društvo upokojencev Komenda

Tradicionalni pohod do partizanske 
bolnice dr. Tineta Zajca na 

Komendski Dobravi

Zbor pri Planinskem domu na Podborštu

9.30
Združenje borcev za vrednote NOB – Krajevna organiza-

cija Komenda in Društvo upokojencev Komenda

Spominska slovesnost pri spomeniku 
NOB na Komendski Dobravi 

Pri spomeniku NOB na Komendski Dobravi

Društvo upokojencev Komenda

Tekmovanja vaških ekip za pokal 
Občine Komenda v balinanju, 

zaključek ob 17. uri

Balinišče na Podborštu

18.00–20.00
Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče

KUHARIJE: mesni in zelenjavni 
ravioli; kuharska delavnica za 
osnovnošolce od 8 do 12 let

MRAVLJIŠČE – Mladinski center Komenda

18. maj
(sobota)

9.00
Šahovski klub Komenda 

Kadetski turnir 

Glavarjeva cesta 104

10.00–12.00
Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče

ČIRE ČARE: odkrivanje travnika 
in njegovih prebivalcev, družabne 

igre in ustvarjalna delavnica; 
za otroke od 4 do 8 let

MRAVLJIŠČE – Mladinski center Komenda

11.00–17.00
Kulturno društvo Čebelica

Ob klekljanju se družimo – 
predstavitev delovanja društva

Lončarjev muzej na Podborštu 

17.00–21.00
Badminton klub Komenda

Badminton turnir

Športna dvorana Komenda 

19.00
PGD Križ

Tradicionalna gasilska veselica 
z ansamblom Okrogli muzikantje 

Breznikov dom – Dom krajanov Križ

20.00–23.00
Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče

FILMOTEKA: kino večer pod 
zvezdami; za mlade 12+

MRAVLJIŠČE – Mladinski center Komenda



19. maj
(nedelja)

9.00
Šahovski klub Komenda

Šahovski turnir 
v počastitev praznika 

Občine Komenda 
(članski turnir)

Glavarjeva cesta 104, sejna soba

10.00–15.00
Nogometni klub Komenda

Nogometni turnir 
najmlajših selekcij U-9

Nogometno igrišče na Hipodromu v Komendi

10.00
Društvo skakalni komite Gora 

Turnir v malem nogometu 

Ograjeno igrišče za Športno dvorano Komenda

14.00
Društvo prijateljev športa

Ženski rekreativni turnir 
v odbojki za pokal Komende

Športna dvorana Komenda

25. maj
(sobota)

9.00–14.00
Kolesarska ekipa Radenska KD Življenje 

in ŠD - Kolesarsko društvo Bexel

7. velika nagrada 
Občine Komenda – 

mednarodno kolesarsko 
tekmovanje

Komenda 

25. maj
Štafeta mladosti

Dan odprtih vrat Društva za 
mladinsko dejavnost Mravljišče
9.00–19.00  ●

KOMENDA SE NA OGLED POSTAVI: likovna kolonija, 
likovne delavnice in likovna razstava; za osnovnošolce, dijake, 
študente in odrasle iz Komende in drugih slovenskih krajev. 

10.00–13.00   ●
ČIRE ČARE: lutkovna predstava, družabne igre, glasba, ples 
in ustvarjalna delavnica; za otroke od 4 do 8 let. 

15.00–19.00  ●
RAZMIGAJ SE: olimpijada v športnih aktivnostih na 
poligonu, igranje badmintona, košarke, nogometa in odbojke; 
za osnovnošolce 9+ in mladino. 

19.00–23.00  ●
CELA ULICA NORI: zaključno druženje z rock glasbeno 
skupino, plesom, paint ballom, velikimi družabnimi igrami in 
kuharskimi umetnijami; za vse udeležence tega dne.

MRAVLJIŠČE – Mladinski center Komenda

26. maj
(nedelja)

14.30
Konjeniški klub Komenda

Kasaška prireditev
Hipodrom Komenda
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NAPOVEDNIK
dogajanj aprila, maja, junija

POKAL KOMENDE – Orientacijski klub Komenda organizira v soboto, 27. 
aprila, ob 17. uri na Komendski Dobravi orientacijski tek za Pokal Komen-
de. 
PRVOMAJSKI KRES – Društvo SAK vabi na prvomajsko kresovanje v to-
rek, 30. aprila, ob 19. uri pri Brunarici društva na Klancu.
PRVOMAJSKA BUDNICA  - Godba Komenda bo igrala prvomajsko budni-
co 1. maja v vseh vaseh v Občini Komenda. 
S KOZJAKA NA ŠPIK - Pohodniška sekcija DU Komenda v sodelovanju z 
DU Motnik in Kamnik organizira 4.  maja (petek) pohod s Kozjaka na Špik in 
Lipovec. Odhod izpred trgovine z zelenjavo v Mostah ob 7.00. Prijave Tone 
Špehonja na tel.: 01-8341-529 in vaški poverjeniki.
NA KOLO 5. MAJA - Kolesarska sekcija DU Komenda organizira 5. maja 
kolesarjenje po poti Suhadole-Koseze-Polje, Mengeš, Radomlje-Kamnik. Od-
hod ob 8.30 izpred cerkve v Suhadolah.
CENACOLO  - Ustanova Petra Pavla Glavarja pripravlja v četrtek, 9. maja, 
ob 19.45 v sejni sobi Občine Komenda na Glavarjevi 104 srečanje s skupno-
stjo CENACOLO iz Škocjana pri Novem mestu. 
SPOMINSKA SVEČANOST  - DU Komenda in ZB Komenda organizirata 
17. maja pohod na Komendsko Dobravo (spominska svečanost). Zbirno mesto 
na parkirišču pred Planinskim domom ob 8.30.
OBMOČNA REVIJA - Mešani pevski zbor DU Komenda bo 18. maja ob 16. 
uri nastopil na Območni reviji pevskih zborov v Mošnjah pri Podvinu.
GRAJSKA PRAVLJICA - Izletniška sekcija DU Komenda vabi člane nad 70 
let na izlet z ogledom hidroelektrarne Fala in grajske pravljice ob Dravi . 
Izlet bo 23. Maja, odhod iz Komende pa ob 7. uri. Prijave sprejema Marija 
Špehonja na tel.:  031-405303 in vaški poverjeniki.
NA POT S KOLESARJI – Kolesarji kolesarske sekcije DU Komenda bodo 
ponovno sedli na kolesa 23.  maja pri Koritniku v Mostah ob 7.50. Prevozili 
bodo pot Moste-Križ-Gmajnica-Komendska Dobrava-Pšata – Cerklje – Komen-
da. 30. maja, prav tako ob 7.50 pri Koritniku, pa s kolesom  v Volčji potok- 
Dob-Moravče
ŠOLSKA VESELICA - Šolski sklad  OŠ Komenda Moste prireja v soboto, 1. 
junija 2013, ob 8. uri pred šolo v Mostah tradicionalno  Šolsko veselico 
ŠPORT, ZDRAVJE IN ZABAVA. Vabimo vse občane na veselo druženje.



Aplenca Glasilo občine Komenda 4/2013

2222

Vsako leto od februarja do sredine marca so po občinah  oziroma gasil-
skih zvezah v Sloveniji redni letni občni zbori gasilskih društev, na ka-
terih ocenjujejo delo in sprejemajo načrte za naprej. Letošnji občini 
zbori pa so bili, kot pravimo, volilni. Po končanem mandatu so povsod 

Nova gasilska vodstva v Občini Komenda

Gasilska zveza Komenda
Sedijo (od leve proti desni): KONCILIJA ROMAN, HLADE JANEZ-po-
veljnik, POGLAJEN MIHAELA, SUŠNIK JOŽEF-predsednik, KROVI-
NOVIĆ MOJCA, KONCILIJA MARJAN, HLADE  IVAN 
Stojijo (od leve proti desni): VIDMAR UROŠ, VRHOVNIK GREGOR, 
SUŠNIK UROŠ, TANCEK SLAVKO, SMREKAR ANTON, KOSIRNIK 
ROMAN, POGLAJEN STANISLAV, VERHOVNIK, VERHOVNIK FRANC, 
GERKMAN FRANC

Prostovoljno gasilsko društvo Komenda
Sedijo (od leve proti desni): VERONIKA BERGANT, NATAŠA ŽIBERT, 
SIMONA SPRUK, ANTON SMREKAR-predsednik, ANICA HORVAT, 
MIHAELA POGLAJEN, DAMJANA BRICELJ
Stojijo (od leve proti desni): BOŠTJAN DACAR, ALEŠ LONČAR, STA-
NISLAV POGLAJEN-poveljnik, IZTOK MENCIGAR, MATJAŽ MENCI-
GAR, FRANC GRKMAN, VINKO BRICELJ, FRANC VERHOVNIK, 
ALEŠ MENCIGAR, LEON JUHANT.

Prostovoljno gasilsko društvo Križ
Sedijo (od leve proti desni): VRHOVNIK ROK, SUŠNIK UROŠ-povelj-
nik, KROVINOVIĆ MOJCA, VRHOVNIK GREGOR -predsednik, PRE-
ZELJ MARTINA, HLADE JANEZ, GROŠELJ ŠTEFAN
Stojijo (od leve proti desni): KADIVEC PRIMOŽ, LUKANEC ANDREJ, 
KOSEC TOMAŽ, SUŠNIK MILAN, KROPIVŠEK SAMO, CEBEK MI-
RAN, NOVAK DRAGO, HLADE IVAN, PETEK JOŽEF, NOVAK ROBERT, 
NOVAK SIMON, SUŠNIK JOŽEF

Prostovoljno gasilsko društvo Moste
Sedijo (od leve proti desni): POLJŠAK BORUT, ROMAN KONCILIJA 
poveljnik, KUŠAR ANDREJA, VIDMAR UROŠ-predsednik, TANCEK 
MATEJ, PLEVEL VILKO, KONCILIJA MARJAN
Stojijo (od leve proti desni): OREHEK FLORJAN, KAVČIČ STANKO, 
GREGOR ŠPENKO, TANCEK SLAVKO, MALEŠ BLAŽ, KOSIRNIK 
ROMAN, PODLIPNIK PETER

volili in izvolili nova vodstva. Tako je bilo tudi v Občini Komenda v 
vseh treh društvih in v gasilski zvezi Komenda. Danes  objavljamo nova 
vodstva v gasilskih društvih Komenda, Križ in Moste in v Gasilski 
zvezi Komenda.                                                                             – A. Ž.
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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
April 2013

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

NA PREŽI

Želimo vam vesele 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

OSAT – Smeti in odpadkov 
je bilo letos manj, čeprav so 
jih še vedno zbrali na dan 
čistilne akcije 13. aprila v 
občini 22 ton. OSAT pa si 
je tokrat prislužil tisti, ki je 
srno zavil v polivinil, potem 
pa odložil v gozd nekaj 
metrov stran od ceste.

ČEBELA – V letošnji tradicio-
nalni čistilni akciji, ki v občini 
trajajo vsako leto že več kot dese-
tletje, so, poleg številnih članov 
društev, šolarjev in najmlajših, 
podprli pa so jo tudi sponzorji, 
tudi tokrat sodelovali člani Ribi-
ške družine Bistrica Domžale iz 
Pododbora Kamnik. 32 jih je bilo, 
ki jim za »zvestobo« na akcijah v 
občini Komenda podeljujemo 
ČEBELO. ČEBELA za april 2013

OSAT za April 2013

LAH TEHNIK d.o.o.,  Klanec 13, Komenda, Marko LahLAH TEHNIK d.o.o.,  Klanec 13, Komenda, Marko Lah

  

* prodaja kmetijske mehanizacije * gume za oseb-* prodaja kmetijske mehanizacije * gume za oseb-
ne avtomobile * platišča * snežne lopatene avtomobile * platišča * snežne lopate
* prodaja goriva * prodaja motornih olj * prodaja * prodaja goriva * prodaja motornih olj * prodaja 
plina * mini market bife Lah * avtopralnica (odprta  plina * mini market bife Lah * avtopralnica (odprta  
vsak dan od 8. do 19. ure) *vsak dan od 8. do 19. ure) *

pripri

KOMENDA PARTNERKOMENDA PARTNER
BENCINSKI SERVIS IN BIFE od 6.00 do 22.00BENCINSKI SERVIS IN BIFE od 6.00 do 22.00

Vesele praznike
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ŠPORTNO DRUŠTVO SUHADOLE

Leto 2012 se je v slovensko kolesarstvo zapi-
salo z zlatimi črkami. Uspehi, ki so jih dosegli 
slovenski kolesarji, so bili zares izjemni. Še 
posebej pa moramo omeniti, da je Luka Piber-
nik iz Suhadol postal državni prvak v cestni 
vožnji, izvrsten uspeh pa je dosegel na svetov-
nem prvenstvu v nizozemskem Valkenburgu, 
kjer je bil peti. 

Luka Pibernik je svoje prve kolesarske kilo-
metre in izkušnje nabiral prav na dirkah v Ko-
mendi in v tem primeru gre velika zahvala 
Občini Komenda in vsem pokroviteljem, ki ste 
nam v teh letih pomagali pri organizaciji dirke 
v Komendi, saj je tudi z vašo pomočjo Luka 
lahko dosegel takšne uspehe. Prav Lukovi 
uspehi in uspehi ostalih mladih članov, ki pre-
bivajo v Občini Komenda, pa nam dajejo do-
datnega zagona, da kljub kriznim časom nada-
ljujemo s tradicijo kolesarske dirke v Komendi. 
Omeniti moramo, da poleg Luke Pibernika v 
Kolesarskem društvu Rog tekmujejo zelo 
uspešni mladi kolesarji iz občine Komenda, ki 
bodo tudi nastopili na prireditvi v Komendi: 

OBVESTILO
Obveščamo vas, da bo v soboto, 25. maja 
2013, od 9.00 do 14.30 zaradi kolesarske 
dirke

7. VELIKA NAGRADA 
OBČINE KOMENDA ZA 

LIDLOV POKAL
Zaprta cesta na območju:
Zajčeva cesta (križišče z Glavarjevo) 

– Glavarjeva cesta – Klanec – križišče za 
Breg – Breg (križišče za Potok) - Komen-
da v skupni dolžini  3.300 metrov. Vmes bo 
med posameznimi starti tudi pet sprostitev 
prometa.

Nastopajo najboljši slovenski mladi ko-
lesarji in kolesarke.

Hvala za razumevanje in vljudno vabljeni 
na ogled prireditve. 

Informacije: 051 666 707

KOLESARSKA PRIREDITEV 7. VN OBČINE KOMENDA
Tadej Pogačar, Jaka Paulič 
ter Urh in Svit Groznik.

Kolesarsko društvo Rog 
bo tako v sodelovanju s 
Kolesarskim društvom 
Bexel iz Komende v letu 
2013 že tradicionalno 
sedmo leto zapored orga-
niziralo 7. VN OBČINE 
KOMENDA, na kateri 
bodo nastopili najboljši 
slovenski mladi kolesarji 
in kolesarke. Dirka bo 25. 
maja 2013 v sklopu prire-
ditev občinskega praznika 
in sicer prvi štart rekrea-

tivnih kolesarjev in dirke za občinsko prven-
stvo bo ob 9.00, nato pa se bo nadaljevalo vse 
do 14. ure, ko je predvidena slavnostna razgla-
sitev najboljših v vsaki kategoriji. Na startu  
bodo prav gotovo najboljši slovenski mladi 
kolesarji in tudi kolesarji iz tujine - s Hrvaške, 
Italije in Avstrije. 

Kolesarska prireditev 7.VN OBČINE KO-
MENDA bo mednarodnega 
značaja, prav tako pa bo 
štela za pokal Slovenije v 
kategoriji dečkov A B in C 
ter tudi Mlajših mladincev. 
Poleg tega bomo letos prvič 
pripravili še dirko za Pokal 
Slovenije za rekreativne ko-
lesarje, kjer pričakujemo 
prek 200 kolesarjev in kole-
sark iz vse Slovenije. 

Dolžine tekmovalnih prog 
pa bodo različne glede na 
kategorijo tekmovalcev 
(med 10km pa do 50km).

Dirka je prijavljena v uradni koledar dirk pri 
Kolesarski zvezi Slovenije in koledarjih sose-
dnjih pokrajin (Koroška, Furlanija Julijska 
krajina, Hrvaška ). Posebnost trase je, da bodo 
kolesarji krožili po 3,3 km dolgi razgibani 
progi s startom pred občino v Komendi in ci-
ljem na vrhu klanca pred cerkvijo, nato bodo 
kolesarji zavili levo po klancu navzgor proti 
cerkvi in nadaljevali naravnost proti Klancu. 
Tu bodo zavili levo navzdol proti Bregu ter 
navzdol nazaj proti Komendi. Trasa proge je 
zelo zahtevna in bo dirka zelo zanimiva, saj je 
veliko vzpona, kar bo kolesarjem povzročalo 
nemalo težav. 

Za zaključek prireditve pa bomo v  sodelo-
vanju s sponzorji in donatorji mladim kolesar-
jem in kolesarkam pripravili lepe nagrade in 
nekaj zabave.

Veliko število kolesarjev, navdušeni gledal-
ci, zanimiva trasa in boji za zmage so razlogi, 
ki nas navdajajo z upanjem, da bo prireditev še 
bolj zanimiva in uspešna. 

Miha Koncilija

Športno društvo Suhadole organizira odprto 
občinsko prvenstvo občine Komenda v 
krosu za vse starostne kategorije. Tekmova-
nje bo predvidoma v nedeljo, 26. maja 2013 
ob 10. uri s startom in ciljem na trgu pred 

Odprto občinsko prvenstvo
cerkvijo v Suhadolah. 

Prijave eno uro pred tekmovanjem  na 
startnem mestu. Dodatne informacije na 
www.suhadole.com ali na GSM: 041 605 
771. Vabi UO ŠD Suhadole

SKAVTI
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V CANKARJEVEM DOMU
Imeli smo glasbeni kulturni dan. Šli smo v 
Cankarjev dom. Ogledali smo si simfonično 
predstavo. Cela predstava mi je bila zelo všeč. 
Najbolj všeč mi je bilo, ko je hotela vila Apo-
lonija oživeti paličico. Tudi Cankarjev dom je 
bil zelo lep.

Urh Koritnik, 2. c

V simfoničnem orkestru igrajo godala, trobila, 
tolkala, pihala, brenkala in instrument s tipka-
mi. Najbolj všeč mi je bilo, ko je vila Apoloni-
ja glasbeniku odvezala čevelj. Všeč mi je bilo 
tudi, kako je dirigirala. Smešno je bilo, ko jo je 
poklicala vila Sladkorčica. 

Boštjan Maleš, 2. c

Ko sem prišla v šolo, smo pojedli malico in 
takoj nato odšli na avtobus. Odpeljali smo se v 
Cankarjev dom na ogled predstave Izgubljena 
paličica vile Apolonije. Predstava je govorila o 
vili Apoloniji, ki ji je vila Sladkorčica skrila 
čarobno paličico. Toda tistega dne je bil na 
gradu ples in vsaka vila je morala imeti svojo 
paličico, saj so paličice kar same pele in po 
plesu je bila tekma z njimi. Ko je Apolonija 
končno našla paličico, je bila ta nema. Babica 
ji je svetovala, naj zaigra orkester, da se ji pali-
čica z glasbo spet napolni. Na list ji je napisala 
naslove skladb. Ko so vse zaigrali, je šla lahko 
na ples. Od inštrumentov mi je bila najbolj 
všeč violina.

Anka Grum, 3. b

Danes smo šli v Cankarjev dom. Gledali smo 
Izgubljeno paličico vile Apolinije. Meni je bila 
predstava všeč. Govorila je o vili, ki je izgubila 
svojo paličico. Njena paličica ni bila kar tako, 
brez nje ne bi mogla na tekmovanje vilinskih 
paličic. Na srečo se je vse dobro končalo. Všeč 
mi je bila tudi zato, ker je orkester tako lepo 
igral. Oglašala se je tudi babica Megablisk. 
Sprva sem mislila, da je kaj narobe z lučmi, 
toda ne. Ta dan je bil najboljši dan. In ko smo 
čakali na avtobus je bilo še boljše.

Lana Grkman, 3. c

LOŠKI MUZEJ
Najprej smo šli z avtobusom v Škofjo Loko. 
Povzpeli smo se do gradu. Šli smo do hiše, v 
kateri je črna kuhinja. Vsak od nas je dobil testo, 
ki smo ga oblikovali v hlebček. Gospodinja je 
hlebčke dala v peč. Medtem smo si ogledali fi lm 
o peki kruha. Po ogledu je bil kruh že pečen. Še 
toplega smo jedli. Sledil je ogled gradu. Opazo-
vali smo dvižni most, staro kmečko orodje, ar-
heološke najdbe, staro orožje. Najbolj mi je bila 
všeč peka kruha in okus toplega hlebčka.

Ali veš:
Žanjica s srpom žanje pšenico. Nekoč so 

mlatili žito s cepci tako, da so udarjali z njimi 
po klasju. Omlateno žito so v pajklu vrteli, da 
so ločili žitno seme in pleve smeti. S sitom so 
odstranili preostale smeti z odprtino, v kateri 
so mesili kruh. Tudi nečke so imeli za mešenje 
kruha. V peharju je kruh vzhajal. Z loparjem so 
hlebce zložili v peč.

Domen Žurbi, 4. a

V NARODNI GALERIJI
V torek, 9. 4. 2013, smo bili v galeriji. Videli 
smo veliko slik in kipov. Škrat Gal nam je pri-
pravil slikarsko stojalo, paleto, slikarsko pla-
tno, barve, čopiče … Pripravil nam je tudi 
skrinjo z raznimi skrivnostnimi predmeti. Vse 
v galeriji mi je bilo všeč.

Petra Koderman, 2. a

Odšli smo v Narodno galerijo v Ljubljano. 
Tam smo si ogledali veliko slik. Najbolj mi je 
bila všeč slika Prešernove Julije in njenega 
bratca, ko sta bila še majhna. Zanimiva je bila 
tudi slika viteza, ki je rešil princeso pred zma-
jem. Veseli smo bili, ker nam je Gal pustil ve-
liko presenečenj. Žalostni smo bili le, ker ga 
nismo videli. Kljub temu, da nismo videli Gala, 
smo se vseeno imeli zelo lepo.

Teja Letnar, 2. a

V galeriji sem videla veliko lepih slik: Pomla-
dansko sonce, Lovec, Nevihta, Sveti Jurij. Vo-
dička Tjaša nam je povedala dosti zanimivega 
o slikah. Skupaj smo iskali določene slike in 
ugotavljali, kaj je v vrečkah. Škrat Gal se je 
skrival na vrhu vodnjaka. Komaj čakam, da 
grem še kdaj v galerijo.

 Mojca Gmajner, 2. b

Obiskali smo Narodno galerijo v Ljubljani. Ob 
spremstvu vodičke smo izvedeli marsikaj o 
slikah in portretih. Izvedeli smo, da v galeriji 
prebiva škrat. Škratu je ime Gal. Iskali smo ga, 
a ga nismo našli, ker ni resničen.

Jaka Blaž, 2. b

Neusmiljeno čez drn in strn

Klan Čufti s čustvi Komenda 1 je letos pripra-
vil res noro hud orientacijski projekt Čez drn 
in strn. Blato in voda, znoj in kri, prav vse to, 
razen zadnjega, je zaznamovalo tokratno tek-
movanje, sicer pa tudi ime marsikaj pove. Gre 
za malo težje in precej precizno tekmovanje. 
Točke so bile razvrščene po »sklopih«, vsak pa 
je vseboval 6 do 7 točk, ki pa so bile velikosti 

kinder jajčkov in seveda 
skrbno skrite. Najti so mo-
rali prav vsakega, saj je 
vsak vseboval azimut in 
razdaljo do naslednjega ter 
namig, kako ga najti. Vsak 
sklop je imel tudi po eno 
živo točko, na katerih se je 
pelo, kurilo, oživljalo in 
počelo še marsikaj drugega 
skavtskega.

Tekmovanja so se udele-
žile štiri ekipe: Radovljica 
1, Novo mesto 1, Homec 1 
in pa tako imenovani Ba-
kreni (Lju-
bljana 4, 5, 
Žiri 1). Mokro 
in hladno jutro 
smo začeli z 

molitvijo, se med seboj malce 
spoznali, nato pa je vsaka ekipa 
dobila svoj začetni azimut, zraven 
pa še namig in razdaljo, ki so jih 
popeljala do prve točke njihovega 
»sklopa«. Tam so imeli kratko, 
vendar ne preveč lahko nalogo, 
pravilen odgovor pa je vseboval 

azimut do naslednje točke in pa seveda namig. 
To je bil res težak preizkus orientacijskega in 
pa tudi skavtskega znanja ter logičnega razmi-
šljanja in dobrega opazovanja, saj so bile raz-
dalje med točkami dolge tudi po več kot kilo-
meter! V vsakem primeru pa brez namiga 
enostavno ni šlo, saj so bili »jajčki« prav ne-
marno skriti; na primer v štoru, sredi travnika 
zabiti v tla, pod kamni v izviru ali pa zakamu-
fl irani v smrekove vejice, kje drugje kot na 
smreki. Da bi stvar še malce začinili, smo jih 
na pot vedno poslali BREZ zemljevida! Okoli-
co in pot do točk so si morali dodobra zapo-
mniti, saj so šele po vsakem najdenem sklopu 
nazaj na izhodišču dobili v roke karto in vanjo 

S ŠOLSKIH KLOPI, SKAVTI
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vrisali točke, mi pa smo preverili, kako natanč-
ni so bili pri tem, saj jim je to lahko prineslo 
kar zajetno število točk.

Vendar pa ta čuden način vrisovanja in raz-
poreditev točk po sklopih le ni tako brezsmi-
selnen. Točke so bile razporejene po ozvezdjih, 
to pa so morali tekmovalci čim prej ugotoviti. 
Prvim je to uspelo Novomeščanom, ki so zato 
za nagrado prejeli še pravo zvezdno karto.

To pa tudi še ni vse! Poseben dvig adrenalina 
so doživeli Bakreni, ki so na svojem zadnjem 
ozvezdju morali bežati pred ne preveč prijazno 
divjo svinjo. Seveda so se v tabor vsi vrnili živi 
in nepoškodovani, a kljub vsemu dodobra za-
dihani.

Po kosilu je sledila še razglasitev in podeli-
tev nagrad. Letošnji zmagovalci so bili homški 
klanovci, prvo mesto so za las zgrešili Bakreni, 
tretje mesto pa je pripadlo Novemu mestu. Po 
uradnem zaključku pa so se še vedno razgreti 
Bakreni šli ohladit v tamkajšnji potok in jim 
moramo izreči še pohvale za pomoč pri po-
spravljanju členarja.

Ti je žal, da si ostal doma?! Ni panike, drugo 
leto se boš spet imel priložnost pognati čez drn 
in strn! ;)

Sašo Slabajna, Super-vokalno-
inštrumentalistični volk

POKLIC: UČITELJ 
RAZREDNEGA POUKA
Že od nekdaj me zanima poklic učitelja, zato 
sem se odločil, da bom prvo delovno prakso 
preživel v razredu.

Delovno prakso sem imel pri Aljoši Kolar, 
ki uči 3. a razred v naši šoli. Prvo uro smo 
imeli matematiko. Ko sem stopil v razred, sem 
kar malo 'zmrznil', saj nisem poznal skoraj ni-
kogar. Potem sem sčasoma 'odmrznil' in si od-
dahnil. Z učiteljem sva najprej preverila, če 
znajo poštevanko. Rezultati so bili kar dobri, 
najnižji dosežek je bilo šest pravilnih računov 
od desetih. Sledilo je pregledovanje domače 
naloge. Večinoma so jo imeli narejeno. Nato so 
morali rešiti vajo v delovnem zvezku. Učitelj 
mi je dovolil, da sem hodil okrog in gledal, če 
vsi delajo vaje. Naenkrat je prišlo nepričako-
vano sporočilo. Gimnazijci iz Kamnika so 
učencem sestavili zgodbico in jo odigrali. 
Najlepše je bilo videti otroke nasmejanih lic po 
predstavi. Sledila je šolska malica – sirove 
štručke, kakav in banane – ter krajši odmor. 
Učenci so se že pripravili na likovni pouk. 
Vzeli so časopis in pogrnili mize. Pripravili so 
še ostale potrebščine. Zdaj je prišel del ure, ki 
sem jo vodil sam. Na začetku sem imel malo 
treme, a sem se kmalu navadil. Naredili smo 
barvne snežinke, snežake in snežne lestence. 
Med uro nisem imel kaj dosti časa, saj so 
otroci drug za drugim prihajali k meni in me 
spraševali. Na začetku je bilo kar malo napor-
no, a kmalu sem v vprašanjih prav užival. Bil 
je zelo dober, odličen občutek. Pravi mojstri so 

Pomlad je zares tu, sonce naš žgečka po nosu, 
vse brsti in cveti, tudi dobra volja – bodimo 
hvaležni za te ljubke majhne radosti.

Naši Čufti s čufti so si vmes dali duška na 
zimovanju oziroma kar pomladovanju (foto 
utrinke si lahko kajpada pogledate na naši 

bili, ker so naredili toliko lepih in hkrati zaple-
tenih izdelkov. Bil sem presenečen, saj je imel 
razred toliko idej, kot jih nima niti deveti ra-
zred. Ura se je počasi iztekala. Učenci so pri-
čeli s pospravljanjem in izdelkov je bilo več in 
več. Bili so res zanimivi. 

Učenci so počasi 'kapljali' domov. Le nekaj 
jih je še ostalo, da so mi pomagali pospraviti. 
Ko so še ti odšli, sva se z učiteljem še malo 
pogovorila o poklicu, o šolanju in o njem kot 
delavcu. Na koncu sva pogledala še preizkuse 
za spoznavanje narave. Moj čas delovne prakse 
se je bližal koncu. Še poslovil in zahvalil sem 
se in odšel domov. Vsi učenci so se mi vtisnili 
v spomin.

Zdaj se še enkrat zahvaljujem vsem učencem 
in učitelju Aljoši Kolar, ki mi je predstavil ta 
čudovit poklic, pa tudi Danici Kuhar, ki se je 
spomnila na učitelja, pri katerem sem imel de-
lovno prakso. Z njo sem samo še potrdil svojo 
željo, da bom postal učitelj.

Blaž Zupančič, 8. b

NARAVOSLOVNI DAN: 
KAJENJE
V četrtek, 10. 4. 2013, smo imeli 6. razredi 
naravoslovni dan. Tema tistega dne je bila ka-
jenje. Spoznali smo številne lastnosti in slabosti 
pa tudi posledice kajenja.

Dan smo pričeli s tremi urami predavanj. 
Izvedeli smo veliko novega, npr. koliko je vseh 
različnih snovi v cigareti (ki jih, verjemite, ni 
prav malo), pa tudi katere so dobre lastnosti 
kajenja, čeprav nismo našli nobene prepričlji-

ve. V drugem predavanju smo izvedeli, zakaj 
je tobačna industrija tako uspešna ter še bolj 
podrobno spoznali snovi v cigareti. Pri zadnjem 
predavanju pa smo se ukvarjali s tem, kaj bi 
bilo, če bi ukinili tobačno industrijo, kakšne bi 
bile posledice.

Naš naravoslovni dan pa še zdaleč ni šel h 
koncu, saj so sledile še delavnice, v katere smo 
se razdelili že prejšnji teden. Po odmoru smo 
se hitro razvrstili v zdravstveno, biološko, li-
kovno, literarno in raziskovalno skupino, v 
kateri sem bila tudi sama.

Vsaka skupina je v zadnji uri ostalim pred-
stavila svoje delo. Likovna delavnica je poka-
zala plakate, ki so jih naredili proti kajenju, 
literarna je prebrala pesmi, ki so jih napisali. 
Zdravstvena delavnica nam je zaigrala, kako 
zdravniki odvisnike poskušajo odvaditi od 
kajenja. Biološka delavnica pa nam je pred-
stavila power-point predstavitev o kajenju. 
Naša raziskovalna skupina je predstavila re-
zultate anket, ki smo jih razdelili stotim 
učencem ter 21 učiteljem naše šole. Rezultati 
so pokazali, da skoraj polovica staršev kadi, 
pri učiteljih pa to ni težava. Ugotovili smo 
tudi, da je večina staršev, ko so jih otroci 
prosili, nehala kaditi poleg njih. Ankete so 
jasno pokazale, da se učitelji s tem strinjajo in 
vejo, da kajenje škoduje tako njim samim kot 
tudi otrokom.

Mislim, da smo se na tem naravoslovnem 
dnevu naučili vsaj nekaj novega in dobili ra-
zlog več, da se ne prepustimo odvisnosti. Od-
ločitev pa je seveda v naših rokah.

Zala Erent, 6. a

spletni strani http://komenda1.skavt.net/) in 
pripravili neusmiljen projekt, celoten steg, 
Ognjeviti delfi n, pa se je lotil izdelave butaric 
za cvetno nedeljo in tokrat so se izcimile precej 
zanimive oblike.

Bi-Pi!
Andreja Grkman, Optimistična orka
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Ko je človeku uspelo udomačiti volka oziroma 
divjega psa, mu je ta postal nepogrešljiv čuvaj 
čred in premoženja, hkrati pa tudi zvest poma-
gač pri lovu. Skozi tisočletja je človek s križa-
njem vzgojil številne pasemske skupine in še 
več pasem. Danes imamo pse razdeljene v 10 
pasemskih skupin, Kinološka zveza Slovenije 
pa uradno priznava 488 pasem psov.

V tem potrošniškem svetu se marsikdo odlo-
či za nabavo psa, saj nam je to bitje res vdano, 
lahko bi rekli, da nam je pravi prijatelj, pa tudi 
zvest spremljevalec ter družabnik na sprehodih 
v naravo. 

Vendar mora biti lastnik svojega štirinožne-
ga prijatelja odgovoren za njegovo početje. Ko 
se podajate na sprehod, ne spuščajte psov s 
povodcev, če prej niste obiskovali z vašim 
psov vsaj osnovnega tečaja poslušnosti in pes 
ni osvojil ter utrdil teh vaj, še posebej mora 
biti zanesljiv v odpoklicu. Vodniki lahko nau-
čite psa tudi, da so vodljivi brez povodca, v 
nasprotnem primeru, ko je pes spuščen in ga ne 
obvladate, boste morali odgovarjati za morebi-

Psi, naši ljubljenčki v naravi
tno škodo in nepotrebno vznemirjanje ljudi in 
divjadi.

Ne dajte psu priložnosti, da pride v stik z 
divjadjo. Če pa se to že zgodi, morate psa takoj 
odpoklicati. Če tega ne boste storili in mu boste 
spregledali ali tolerirali takšno obnašanje, ga 
po vsej verjetnosti tega ne boste več odvadili 
ali pa zelo težko in verjetno šele s pomočjo 
strokovnjaka. Težave bodo nastopile, ker psa 
ne boste več obvladali in bo postal nadloga za 
divjad, ki jo bo po nepotrebnem vznemirjal in 
izčrpaval, da bo podležena raznim nevarnostim 
ali celo plenilskemu nagonu vašega psa. Pes, 
ki brez nadzora divja po lovišču in goni divjad, 
si kmalu najde družbo podobnih pasjih prega-
njalcev, ki nato skupaj preganjajo divjad in taki 
tropi na žalost divjadi kaj hitro postanejo ple-
nilsko uspešni. Zaradi vznemirjanja psov tudi 
številna divjad, še posebej srne, konča pod 
kolesi avtomobilov, kar je lahko nevarno tudi 
za udeležence v prometu, gre lahko za veliko 
materialno škodo in celo smrt človeka. Taki psi 
gonijo divjad v vsakem vremenu in letnem ča-

su, še posebej nevarni in usodni so v času, ko 
divjad nosi mladiče, torej je visoko breja, in ob 
njihovem poleganju. Takrat so breje samice 
nemočne in se niti z begom ne morejo ubraniti 
štirinožnih preganjalcev. To se najbolj dogaja v 
maju in juniju. Lastniki psov se morate zave-
dati posledic, ki jih povzročajo nenadzorovani, 
neobvladljivi ali prosto klateči se psi. Divjad v 
lovišču potrebuje red in mir. 

V lovski družini imamo 4 lovske čuvaje z 
vsemi pooblastili od ministra za kmetijstvo in 
okolje. Ti čuvaji so uradne osebe, zato se ne 
čudite, če vas ustavijo in povprašajo, kaj poč-
nete. Pse, ki bodo prosto divjali po lovišču, 
bomo odlovili žive ter jih oddali v zavetišče, 
kar ne bo poceni za lastnika. Ne mislimo gro-
ziti, samo opozarjamo. Ne bodimo nasprotniki, 
saj imamo eno in skupno naravo, zato bodimo 
prijatelji, ki se srečujemo v naravi in skrbimo, 
da narava ostane vsaj taka, kot je, če je že ne 
moremo izboljšati.

Lojze Krek, 
gospodar Lovske družine Komenda

Leseni peleti predstavljajo relativno nov vir 
ogrevanja, stroškovno učinkovit in klimatsko 
nevtralen vir energije so se v Evropi in svetu že 
uveljavili kot visokokakovosten energent. V 
Sloveniji se zanimanje zanje zaradi cenovne 
ugodnosti in »EKO » subvencij z vsako kurilno 
sezono bolj krepi.

Pelete lahko defi niramo kot lesene paličice 
(stisnjene samo iz čistega lesa oziroma žagovi-
ne) s premerom 6, 8, 10 in 12 mm. Imajo zelo 
majhno vsebnost vlage 6 -10 % in majhno 
prostorninsko količino pepela (~0,5 %). 
Zaradi teh značilnosti in visoke vsebnosti 
energije so peleti odlično gorivo. Njihova 
kurilna vrednost je 4,9 kWh/kg, tako pred-
stavljajo enega izmed najbolj čistih goriv za 

Lesna biomasa
Shranimo jo na suho, v čist in zračen prostor

ogrevanje, ki so na voljo, saj izgorevajo CO2 
nevtralno. To pomeni, da se v zrak sprosti 
samo toliko CO2, kolikor se ga je vezalo pri 
naravnem procesu fotosinteze. Seveda ne 
sme biti dodanih nikakršnih zunanjih prime-
si, kot so veziva ali barve, zato se peleti ne 
smejo izdelovati iz recikliranega lesa. 

No, vse napisano ni nič novega, a vendar 
sem na spletu naletel na razlago, da peleti bi 
v skladišč izločajoi ogljikov monoksid, ki je 
smrtno nevaren za ljudi. Ogljikov monoksid 
je brez barve, vonja in okusa in zelo strupen. 
V običajnih pogojih je redkejši od zraka, 
vendar se zadržuje pri tleh. Združuje se s 
hemoglobinom, kar povzroča ogljikohemo-
globin, to pa zavira transport kisika do tkiv. 

Navidezno varno in »eko« gorivo tako skri-
va morda še svojo temnejšo stran. Znani so 
tudi smrtni primeri po svetu, večino v skla-
diščih kjer delajo in hranijo pelete, v tran-
sportnih ladijah ter pristaniščih. Poraja se 
torej vprašanje, kako varna je uporaba pele-
tov doma, saj je tovrstno ogrevanje pri nas 
vedno bolj in bolj popularno. Vprašanje pa 
je ali pelete res hranimo v dobro zračenih 
prostorih ali so v neprodušnih kleteh, kjer 
smo imeli nekoč drva, premog, ...

Za ogrevanje 200 kvadratnih metrov veli-
ke hiše potrebujemo (letno) približno šest 
ton peletov, odvisno od tega, kako dobro 
izolirana je hiša in od temperature v njej. Pri 
skladiščenju peletov je najpomembnejše, da 

Obveščamo vas, da je Regionalna razvojna 
agencija Ljubljanske urbane regije (RRA 
LUR), v okviru projekta Enotne Regijske 
štipendijske sheme (ERŠS), 29. 03. 2013 
objavila na spletni strani www.rralur.
si  Javni poziv delodajalcem za vključitev v 
Regijsko štipendijsko shemo Ljubljanske ur-
bane regije 2013/2014.

VKLJUČITEV V PROJEKT, KI SE IZVA-
JA ŽE OD LETA 2007, DELODAJALCEM 
OMOGOČA 50% SOFINANCIRANJE KA-
DROVSKEGA ŠTIPENDIRANJA IZ 
EVROPSKIH SREDSTEV, KAR JE DO DA-
NES IZKORISTILO ŽE 62 DELODAJAL-
CEV IZ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE.

Osnovni cilj štipendijske sheme, ki se iz-
vaja poenoteno po vsej Sloveniji z nosilci 

PRILOŽNOST ZA DELODAJALCE! 
EVROPSKA SREDSTVA ZA KADROVSKE ŠTIPENDIJE

REGIONALNIMI RAZVOJNIMI AGENCI-
JAMI,  je spodbujanje kadrovskega štipendira-
nja ter povezovanje gospodarskih potreb in iz-
obraževalne sfere. Štipendije se tako 
podeljujejo za konkretna delovna mesta – in 
sicer prioritetno za razvojne potrebe in per-
spektivne poklice v regiji. 

Vsi zainteresirani delodajalci s sedežem ali 
poslovno enoto v Ljubljanski urbani regiji se 
prijavite na Javni poziv z dokumentacijo, ki je 
dostopna na spletni strani RRA LUR  www.
rralur.si.

V KOLIKOR BOSTE V PRIHODNJE IMELI 
POTREBE PO NOVIH KADRIH, VAS VLJU-
DNO VABIMO, DA SE VKLJUČITE V REGIJ-
SKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO ZA LETO 
2013/2014. PRIJAVITE SE TAKO, DA ODDA-

TE VLOGO NA JAVNI POZIV. ROK ZA 
ODDAJO VLOG NA RRA LUR PO POŠTI 
ALI OSEBNO JE 28.06.2013.

DODATNE INFORMACIJE:mag. Liljana 
Drevenšek (vodja projekta), e-mail:   liljana.
drevensek@ljubljana.si , Meta Koprivšek 
Tomažič (področni svetovalec), e-mail:  me-
ta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si , sple-
tna stran www.rralur.si tel.: 01 306 19 05

Projekt Regijska štipendijska shema Lju-
bljanske urbane regije je sofi nanciran iz 
sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropske-
ga socialnega sklada.

Meta Koprivšek Tomažič
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Če je kdo, ki zna postaviti stare reke na glavo, 
so to gotovo članice in člani Pikado sekcije 
DU Komenda. Bil je petek, 5. aprila, ko je DU 

Petek ni vedno slab začetek
Kokrica organiziralo 
Pokrajinsko prvenstvo 
Gorenjske regije v pi-
kadu – posamično in 
ekipno. Naši »pikador-
ji« so zbrali znanje, do-
bro voljo in si poravnali 
roke ter zbistrili pogled. 
Uspeh ni izostal. 

V ženski ekipi so so-
delovale Ivanka Žulič, 
Pavla Hrovat, Dani Mis-
ja in Rozalija Beloševič. 

»Močnejši spol« pa so zastopali Alfonz Hrovat, 
Drago Žinič, Jože Žirovnik in Marjan Kosirnik. 
Po 4 urah igranja so bili rezultati naslednji:

EKO tek

Ekipa DU Komenda je osvojila prvo mesto 
v regiji, prejela prehodni pokal in medalje. 
Hura, pa imamo spet pokrajinske prvake. So-
delovalo 29 ekip. 

V tekmovanju ekip so ženske zasedle 8. 
mesto, med 52 igralkami (13 ekip) pa je bila 
najboljša Pavla Hrovat, ki je bila druga.

Izmed 16 moških ekip (64 igralcev) pa so se 
od naših izkazali z 2. mestom Drago Žinič in s 
3. mestom Jože Žirovnik.

Iskrene čestitke vsem »pikadorjem« in želja, 
da bi prehodni pokal obdržali ter nas letos prav 
tako izvrstno zastopali na državnem prvenstvu. 
Zmogli bodo; volje, znanja in potrpežljivosti 
jim ne manjka.

Tone Ogorevc

sveta, ob bok 
n a j b o l j š i h 
( Š v e d s k e , 
Francije, Av-
strije…) in na 
sam svetovni 
vrh pa so se 
tokrat postavili 
mladi iz Slove-
nije, iz Ko-
mende: Moni-
ka Ravnikar - 2 
krat 4., Kim 
Kremžar Pančur – 9., Marjeta Lipužič – 16. in 
Aljoša Pogačar – 44. Za uspeh pa sta s trdimi 
in dolgotrajnimi treningi zaslužna tudi trener 
Nejc Zorman in pomočnik Blaž Kölner. Da se 
je Slovenija prebila v svetovno elito v osnov-
nošolski in srednješolski orientaciji pa sta pri-
pomogli še  Petra Tušar (3.) in Manca Cvek 
(4.) z idrijske gimnazije. 

Mladim orientacijstom in ekipi Čestitamo!
A. Žalar

SVETOVNO ŠOLSKO PRVENSTVO V ORIENTACIJI Komenda med svetovno elito
S svetovnega orientacijskega prvenstva na Portugal-

skem so se v nedeljo, 21. aprila, z zavidljivimi uspehi vrnili Monika,  Kim, Marjeta in Aljoša.

je prostor suh in da v zalogovniku ne sme 
biti električne napeljave. Preden vstopimo v 
prostor, v katerem shranjujemo pelete, ga 
moramo prezračevati najmanj petnajst mi-
nut, poleg tega ne sme biti napolnjen do 
stropa. Preden izpraznjeni zalogovnik spet 
napolnimo, je treba odstraniti ves nastali 
prah, pozorni pa moramo biti tudi na to, da 
je prahu v gorivu čim manj, kar še zlasti 
velja, če nam ga dostavljajo v razsutem sta-
nju, torej s cisterno. Tudi 15-kilogramske 
vreče shranjujemo v suhem prostoru, ki naj 
ne bo hkrati odlagališče za različno kramo. 
Vanj ne spadajo leseni odpadki, lepenka, 
papir in druge vnetljive stvari. Zagotovimo 
stalno kroženje zraka s preprostimi odprti-

Svojci, prijatelji in znanci so v nedeljo okrog 
21. ure burno pozdravili pri Gorjanu na Gori 
ekipo mladih orientacijstov s trenerjema in 
spremljevalci, ki so dosegli zavidljive uspehe 
na svetovnem orientacijskem prvenstvu za 
srednješolce in osnovnošolce od 15. do 20. 
aprila v Monte Gordu na Portugalskem. 

Na prvenstvu je sodelovalo 20 držav z vsega 

V soboto, 1. junija 2013, bo UO Šolskega 
sklada OŠ Komenda Moste kot uvod v šolsko 
veselico organiziral veliki DOBRODELNI 
EKO TEK. Že sedmo leto po vrsti bomo tekli 
po šolski poti od šole v Komendi do enote šole 
v Mostah. Tek ni tekmovalnega značaja, zato 
so zmagovalci vsi, ki se nam pridružijo in pre-
tečejo ali prehodijo pot do cilja.

Naš namen je, k dogodku privabiti čim večje 
število ljudi – občanov in predstavnikov podje-
tij, ki bodo s simbolno štartnino, morda tudi z 
donacijo pripravljeni prispevati sredstva za 
zmanjševanje socialnih stisk naših učencev. 
Častna pokroviteljica prireditve bo varuhinja 
človekovih pravic ga. Vlasta Nussdorfer.

Prijave sprejemamo na spletni strani solski-
sklad.oskomendamoste@gmail.com 

Pridružite se nam v dobrem zase in za druge! 

UO Šolskega sklada OŠ Komenda Moste

nami pri tleh in pod stropom (luknje z roze-
tami fi 150).

Kemična reakcija z nastajanjem ogljiko-
vega monoksida iz lesenih peletov naj bi bil 
proces avtooksidacije, predvsem oksidacija 
maščobnih kislin, ki se nahajajo v lesu. Ne 
želim delati panike, vendar naj poudarim 
podoben primer – fotovoltaika. Šele ko so 
se zgodile prve smrtne žrtve po svetu in so 
na problem opozorili prvi posredovalci-ga-
silci, se je o tem začela razprava. Zavedam 
se, da sem izbral dokaj drastično primerjavo, 
a vendar. Zadevo bomo nedvomno spremlja-
li še naprej – z znanjem na pomoč!! Vir: In-
ternet. 

Poveljnik PGD Moste
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ŠPORT

To smo naredili 22. marca na rednem občnem 
zboru Športnega društva Suhadole. Večina za-
stavljenih ciljev je bilo realiziranih. Športno 
rekreativna dejavnost poteka v naravi, zato je 
bilo nekaj delovnih akcij in poskrbljeno, da je 
bila pripravljena proga za kros in gorsko kole-
sarstvo ter naravno drsališče. Pretekla zima je 
bila preskopa za ureditev smučarsko tekaške 
proge, zato je bil tečaj hoje in tek na smučeh na 
Soriški Planini. Drsališče je bilo primerno za 
drsanje poldrugi mesec in hokejisti so pridno 
igrali hokej. Pomembna pridobitev je razsve-
tljava, ki jo je prispevala občina Komenda. 
Tako je bilo hokejsko igrišče obiskano tudi v 
večernih urah. V maju je bilo organizirano ob-

Marca 2013 je imel Teniški klub Komenda re-
dni letni občni zbor, ki je bil letos tudi volilni. 
Pred razrešitvijo organov društva sta poročili 
podala dosedanji predsednik in blagajničarka. 
Ugotovljeno je bilo, da je bilo dosedanje delo 
v klubu dobro, kakršno je tudi »stanje« kluba. 
Novi predsednik za naslednji 2- letni mandat je 
tako postal Igor Štebe. V svojem uvodnem 
govoru je predstavil program, ki je nadaljeva-
nje zastavljenega dela iz preteklosti z večjim 
poudarkom na delu z mladino oziroma s ciljem 
v klub privabiti najmlajše. V ta namen smo že 
v jesenskem času 2012 med svojimi člani pri-
dobili novega trenerja, ki je v zimskem času 

TENIŠKI KLUB KOMENDA

Nova sezona, novo vodstvo
pričel s treningi na OŠ Marije Vere na Dupli-
ci. 

Klub bo ob zaključku šole organiziral 8. za-
poredni tedenski tečaj za otroke od 1. – 5. ra-
zreda osnovne šole, člani kluba bodo sodelo-
vali v ligi pod kamniškimi planinami, preko 
poletne sezone bo organiziranih več klubskih 
turnirjev dvojic in posamezno. Prav tako bo 
potekala klubska liga posameznikov in dvojic. 
Prvi turnirji bodo že v okviru občinskega pra-
znika Občine Komenda, 11. in 12. 5. 2013. 
Prijave se bodo zbirale na klubskem E – naslo-
vu in na oglasni deski kluba na Podborštu. Vsi 
vljudno vabljeni!

Člani občnega zbora so sprejeli višino čla-
narine za leto 2013, ki zadnja leta ostaja ne-
spremenjena in znaša 120,00 € za družine, 
100,00 € za člane, 60,00 € za dijake in študente 
ter 30,00 € za osnovnošolce. Pričetek sezone, 
glede na vremenske pogoje, pričakujemo okoli 
1. maja. Vsi, ki bi se želeli včlaniti na novo, ste 
vljudno vabljeni, da se nam pridružite v klub-
skih prostorih, kjer vam bomo predstavili tudi 
ostale podrobnosti. 

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na klub-
skem E – naslovu tenisklub.komenda@gmail.
com in lep teniški pozdrav!

Primož Podbelšek

Občni zbor ŠD Suhadole
Vsako leto potegnemo črto, pregledamo in ocenimo delo ter na-
redimo program za naprej. 

činsko prvenstvo v krosu za vse starostne kate-
gorije in bila je množična udeležba predšolskih 
otrok, ki so si v spremstvu staršev nabirali prve 
izkušnje na tekmovanjih. Kolesarji so se poda-
li na enodnevni kolesarski izlet na GEOS (ge-
ometrično središče Slovenije). Konec novem-
bra je bilo organizirano tradicionalno odprto 
prvenstvo občine Komenda v gorskem kole-
sarstvu (Mlinčki Race), ki je bilo že šestnajsto 
po vrsti. 

Motivacije in delovnega elana članom ne 
manjka, zato se bo športna aktivnost nadalje-
vala. Vabljeni na športne prireditve v Suhado-
lah.

Peter Pibernik 

Koga moti slabo vreme pri poštenem delu, vemo vsi. Da pa slabo vreme 
ne moti nepridipravov pri njihovem »delu«, pove poročilo Policijske 
postaje za najbolj deževen mesezadnjih nekaj let – marec.

Le kdo od sosedov bi gledal okoli hiše soseda, če pač menijo, da je 
udobneje na toplem. Pa to ni očitek, je le razmišljanje o mislih in mora-
li nepridipravov, ki so si v marcu omislili kar 4 vlome. Že 1. marca je 
bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo v Žejah, 8. marca je bil na udaru 
poslovni objekt v Mostah, 23. marca so nepoklicano vstopili v hišo na 
Gmajnici; pa tudi Križ ni bil izjema; tokrat so lumpi vlomili 31. marca 
v stanovanjsko hišo na samo veliko noč.

Pravijo, da vremena Kranjcem bodo se zjasnila, si je mislil tat, ki je 
17. marca  v Mostah ukradel motorno kolo. K temu sodi še brezplačen 
rezervoar bencina na račun črpalke. Ker ukradene registrske tablice 
največkrat pristanejo na vozilih, kamor ne sodijo, si jih je 5. marca odvil 
z vozila nepridiprav v Mostah.

Pri Mobitelu obstaja paket »povezani«, pa si je nekdo mislil, zakaj bi se 
tudi jaz ne povezal, in je 23. marca v Komendi ukradel kar dva mobilna 
telefona; dobro je imeti rezervo pa čeprav na tuj račun. Zaenkrat samo 
Bog ve, zakaj je lump, ki je 29. marca ukradel električni kabel v Poslovni 
coni v Žejah uporabil to drago kovino. Jo je prodal kot odpadni material, 
ali pa mu je doma zmanjkalo električnega materiala. Če ga bo uporabil za 
lastno potrebo, sta dve možnosti; ali ga bo stresel električni tok, prav go-
tovo pa ga bo stresla prijava kaznivega dejanja in izrečena kazen. 

Kršitve javnega reda in miru sta skoraj mesečni nadaljevanki v naši obči-

Slabo vreme ne moti
ni. Pretep pred gostinskim lokalom je precej pogost pojav. Eden se je zgodil 
2. marca, pretep na javni prireditvi v Komendi (sejem) spada v vsakoletne 
folklorne dele »zabave«; tako so si mislili povzročitelji 23. marca. Povsem 
drugje pa bi bilo dobro poiskati vzroke za pretep med znancema 27. marca 
v Komendi. Tudi medsosedski spori niso redkost. 8. marca so se sprli sosed-
je v Komendski Dobravi. Epilogi sledijo na pristojnem organu.

Parkiranje vozil je za nekatere umetnost, ki je ne obvladajo povsem, 
za oškodovance strošek in nepotrebna pota. Ta mesec sta se zgodili dve 
taki poškodbi: 1. marca na parkirišču v Mostah, 22. marca pa na parki-
rišču v Komendi. Da je Slovenija prekomerno svetlobno onesnažena, 
vedo skoraj vsi, ki jim je kaj mar do čiste narave. Ni pa Gmajnica toliko 
preveč osvetljena, da bi bilo potrebno podirati oziroma poškodovati 
drogove javne razsvetljave, kar si je nekdo omislil 14. marca.

Prejšnji mesec sem zapisal, da ni potrebno menjavati zimskih gum 
točno ob zakonsko določenem roku, a je morda ta misel prišla prav 
marsikomu ob spremenljivem vremenu  (tudi ta mesec obljubljajo še 
nekaj »beline« po dolinah) pazite na lastno varnost in na vozne razmere. 
Ob redko lepem vremenu se pojavljajo tudi že prvi motoristi na cesti. 
Tudi na njihovo varnost moramo paziti tisti, ki se vozimo v avtomobilih. 
Ni pa mogoče vplivati na drveče pošasti, ki brezvestno divjajo tudi tam, 
kjer je to najmanj primerno. 

Nečesa pa sem vendar vesel; veliko, da ne rečemo zelo veliko, je ob 
cestah rekreativnih hodcev in tekačev. Skoraj težko pa bi našel koga, ki 
bi ne bil v mraku ali ponoči dobro »osvetljen«.                Tone Ogorevc 

Aplenca se smeje
Pacient je vstopil v ordinacijo in rekel 
zdravniku: »Moj prijatelj je imel spolno 
razmerje z neznano žensko in zdaj se boji, 
da se je okužil s kakšno spolno boleznijo.«

»Hm, najbolje bo, da slečete hlače in mi 
pokažete vašega prijatelja.« 

***

»Gospod doktor, bo moja operacija zelo 
draga?« 

»Nič ne skrbite, to skrb lahko prepustite 
vašim dedičem!« 

***

»Doktor, trenutno nimam denarja, da bi 
vam plačal zdravljenje. Vam bom pa v 
oporoki zapisal vse premoženje. Ste za 
to?« 

»Seveda sem! No, sedaj mi pa vrnite re-
cept, ki sem vam ga napisal, da vam bom 
predpisal nekaj drugega.«

KRONIKA
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ŠAH

Na Občnem zboru Šahovske zveze Slovenije 
6. aprila 2013 je Šahovski klub Komenda 
prejel diplomo in pokal za osvojeno 1. mesto 
v točkovanju za najuspešnejši šahovski klub 
v letu 2012. 

To je največji uspeh ŠK Komenda v dolgole-
tnem delovanju kluba in plod dolgoletnega dela 
z mladimi igralci. Kot stimulacijo za nadaljeva-
nje uspešnega dela kluba, pa nam občina s 
strani sofi nanciranja športa namenja bistveno 
manj denarja za delo z mladino v letu 2013.

ŠAHOVSKI KLUB KOMENDA Najboljši v Sloveniji leta 2012

Gantar, Blaž Debevec, Gregor Ogradi, Nenad 
Tomašev, Igor Juhant) je osvojila 3. mesto. Ekipa 
ŠK Komenda Pogi (v postavi: Sebastijan Mar-
koja, Laura Unuk, Samo Kralj, Tilen Lučovnik, 
Manca Kralj, Andrej Kobold, Tone Trebušak, 
Teja Vidic) je osvojila 4. mesto. II. LIGA, ekipa 
ŠK Komenda Suma (v postavi: Franc Poglajen, 
Novica Novakovič, Maj Markošek, Jan Unuk, 
Jan Šubelj, Staš Ahtik, Jan Marn, Filip Trplan, 
Ana Pibernik, Mark Šketa) je osvojila 7. mesto.

7. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV 
MLADIH – Tekmovanje je bilo v Ljubljani 

marca 2013. V skupini dečkov smo osvojili 1. 
mesto Jan Šubelj, 11. mesto Filip Trplan, 13. 
mesto Jan Marn. V skupini deklic je Ana Pi-
bernik osvojila 10. mesto.

3. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV 
NAJMLAJŠIH v Ljubljani je bil 26. marca 
2013. Osvojili smo 1. mesto Jan Šubelj, 6. 
mesto Jan Marn, 8. mesto Matej Mlakar, 10. 
mesto Ana Pibernik, 11. mesto Katarina Maz-
zini, 16. mesto Gal Založnik. 

11. MLADINSKI ŠAHOVSKI TURNIR 
IG 2013 na Igu 30. Marca 2013. Osvojili smo 3. 

11. mladinski turnir Ig 2013, skupina dečki do 
9 let

Diploma Šahovske zveze Slovenije – najboljši 
za leto 2012 

Ljubljanska liga 2013 – ekipa ŠK Komenda 
Popotnik 

Posamezno DP osnovnošolcev do 9 let 2013 
- Ana Pibernik in Franc Šubelj

Posamezno DP osnovnošolcev do 9 let 2013 
– zmagovalci

Posamezno DP osnovnošolcev do 9 let 2013 
– zmagovalec Jan Šubelj

Priznanje ŠZS za najboljši klub v letu 2012 je 
sprejel Franc Poglajen (desno)

FIDE TURNIR je bil v Ljubljani od 9. 1. do 
20. 3. 2013. Osvojili smo kar prva tri mesta. 
Zmagal je Igor Juhant, sledita pa Teja Vidic 
in Laura Unuk. Osvojili smo še 8. mesto David 
Miličevič, 9. mesto Maj Markošek, 11. mesto 
Novica Novakovič, 21. mesto Julian Novako-
vič, 22. mesto Jan Unuk, 25. mesto Jan Marn, 
27. mesto Jan Šubelj, 28. mesto Gal Založnik, 
32. mesto Robert Unuk, 34. mesto Ivan Črnič, 
36. mesto Mark Šketa, 39. mesto Filip Trplan.

66. LJUBLJANSKA ŠAHOVSKA LIGA 
2013 - Tekmovanje z gostovanji je bilo od 10. 1. 
do 21. 3. 2013. SUPER LIGA, ekipa ŠK Ko-
menda Popotnik (v postavi: Hribar Bojan, Jan 

22. marca 2013. Naši člani so osvojili 1. mesto 
Laura Unuk, 5. mesto Maj Markošek, 7. me-
sto Jan Marn, 17. mesto Gregor Žunič, 23. 
mesto Črt Božič, 29. mesto Jan Unuk, 32. me-
sto Filip Trplan, 39. mesto Katarina Mazzini, 
41. mesto Gal Založnik, 45. mesto Tim Kova-
čič, 46. mesto Klara Vidmar.

POSAMIČNO OSNOVNOŠOLSKO 
DRŽAVNO PRVENSTVO ZA DEČKE IN 
DEKLICE DO 9 LET v Ljubljani je bilo 23. 

mesto Sebastijan Markoja, 6. mesto Teja Vidic, 
11. mesto Caterina Leonardi, 21. mesto Julian 
Novakovič, 30. mesto Jan Šubelj, 41. mesto 
Gregor Žunič, 43. mesto Staš Ahtik, 46. mesto 
Maj Markošek, 85. mesto Katerina Mazzini, 89. 
mesto Matej Mlakar, 97. mesto Jan Marn.

8. TURNIR SREDNJEŠOLCEV v Ljubljani 
2. aprila 2013. Zmagala je Caterina Leonardi.

8. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV 
MLADIH - Tekmovanje je bilo v Ljubljani 5. 
aprila 2013. Naši člani so osvojili: 3. mesto 
Laura Unuk, 4. mesto Maj Markošek, 6. mesto 
Mark Šketa, 14. mesto Jan Šubelj, 15. mesto 
Gregor Žunič, 17. mesto Jan Unuk, 20. mesto 
Jan Marn, 34. mesto Gal Založnik, 35. mesto 
Filip Trplan, 36. mesto Črt Božič, 41. mesto 
Katarina Mazzini, 46. mesto Matej Mlakar, 49. 
mesto Ana Pibernik, 55. mesto Tim Kovačič.

66. LJUBLJANSKA ŠAHOVSKA LIGA 
2013 – ZAKLJUČNI TURNIR v Ljubljani 4. 
aprila 2013. Zmagala je ekipa ŠK Komenda 

Popotnik (v postavi: Bojan Hribar, Jan Gantar, 
Blaž Debevec, Igor Juhant). Ekipa ŠK Komen-
da Pogi (v postavi: Tilen Lučovnik, Julian No-
vakovič, Novica Novakovič, Sebastijan Mar-
koja) je osvojila 10. mesto.     Franc Poglajen
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Odšli so…

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

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Aplenca-Glasilo občine Komenda, Leto 22, številka 5, bo izšla 24. maja  2013* Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 9. maja 2013. 
Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.si 
Informacije tudi na GSM 031 638 699

ZAHVALE

Tvoje dolgo življenje je bilo 
ena sama molitev,
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 te-
ta

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

P. S. – Zahvalo ponovno objavljamo zaradi napake v prvi objavi 
marca. Svojcem se opravičujemo.

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

ZAHVALA 

V 87. letu starosti se je od nas 
poslovil mož, oče, dedek, brat 
in stric

FRANC SELAN 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za izrečeno sožalje, za sveče  in rože, posebno župniku za lep obred, 
in vsem, ki so ga spremili na njegovi zadnji poti.

Hvala vsem! 

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal,
a nate spomin 
bo vedno ostal

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je za vedno za-
pustil naš dragi mož, oče, dedek in 
pradedek

ANTON PLEVEL
iz Most pri Komendi

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose-
dom, prijateljem, znancem, Ribiški družini Bistrica Domžale, Aero-
drom – Brnik, gasilcem, pogrebni službi Jerič in gospodu župniku za 
lepo opravljen obred.  

Hvala za vso podarjeno cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste našega očeta tako številno pospremili na zadnji 

poti. 
Žalujoči: žena Slavka, sin Andrej, hčerka Mira z družino, vnuki 

Damjan, Barbara, Matic, Žiga in pravnukinja Naja.
Moste, Dvorje, april 2013

Zemeljski plaz podrl 
drevesa
Na cesto Tunjice – Mlaka je 4. aprila zaradi sproženega zemeljskega 
plazu v obsegu  okrog 100 krat 20 metrov padlo več dreves. Po obvesti-
lu krajanov, da je cesta neprevozna, je 12 gasilcev PGD Komenda v 
dveh urah odstranilo drevje in odprlo cesto. 

– A.Ž. – slika: S. Poglajen

Franc Selan, rojen  29. 9. 1925, Suhadole 6, star 87 let
Anton Plevel, rojen 8. 8. 1934,  Moste 81, star 78 let
Dominik Bogataj, rojen 5. 8. 1920, Komenda, Čebuljeva ulica 7, 
star 92 let
Srečko Kern, rojen 10. 6. 1961, Potok pri Komendi 6, star 51 let

* če bo 23. maja redna seja občinskega sveta, bo Aplenca izšla 31. maja.
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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

Delovni čas: delavnik od 8.00 do 19.00, sobota od 8.00 do 17.00 

Pomlad v centru: primule * mačehe * semena * substrati * gnojila za vrt 
in dom * cvetličarna * čebulice * sobne rastline * lonci * drevnina

Slika v križanki: Figa – raste in rodi tudi na Gorenjskem
Vrtni center Gašperlin, Moste pri Komendi, telefon: 01 834 35 87 

www.vrtnicenter.si

Nagrade:
1. nagrada: Figa 
2. nagrada: Trajna vrtna orhideja 
3. nagrada: Šisandra plezalka

Rešeno križanko (lahko napišete 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 Nagradna križanka. 

NAGRAJENCI Nagradne 
križanke Salon lepote Biser, 
Jana Kodrin s.p., Suhadole 3, 
1218 Komenda. Telefon: 
040/693-163 v Aplenci Gla-
silu občine Komenda, števil-
ka 3/2013:

1. nagrada – Nega obraza – 
JERNEJA BRATUŠA, Nor-
šinci 1E, 9240 Ljutomer 

2. nagrada – Pedikura – ALENKA TROP, Zadružna ul. 19 B, 1218 Ko-
menda 
3. nagrada – Manikura – LUCIJA MIKLIČ CVEK, Žeje pri Komendi 
15 B, 1218 Komenda

Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi prejetega potrdila in 
osebnega dokumenta uveljavljajo v SALON LEPOTE BISER - JANA 
KODRIN S.P., Suhadole, 1218 Komenda. 



BREZSKRBNO NA DOPUST

Alarmni sistem je popolnoma 
brezžičen in govori slovensko.

Videonadzor 
temelji na 
najnovejši 
tehnologiji, 
ki omogoča 
kvalitetno sliko 
in ugodno ceno.

Pomlad prinaša VARNOST za vas in vašo družino že za 1€!

že za 1€


