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V soboto, 29. junija, smo se skupaj z gasilsko mladino Gasilske zveze 
Kamnik in Gasilske zveze Komenda odpravili na letovanje v Savudrijo. 
Na letovanje smo se odpeljali s tremi avtobusi. Iz GZ Komenda smo 
bili trije mentorji in 17 otrok. V pričakovanju dogodivščin smo se poslo-
vili od staršev in odhiteli proti topli Savudriji. 

Ko smo se razporedili po sobah, smo si ogledali okolico in plažo. 
Čeprav voda ni bila najbolj topla, so jo najbolj pogumni že prvi dan 
preizkusili. Naslednji dnevi so bili dokaj podobni. Vrstili so si zajtrk, 
plaža, malica, kosilo, počitek, plaža, malica, večerja in večerne igre. 

Letovanje gasilske mladine 2013

Sodelovali smo: balinčki-odlično 2. mesto Tom Oblak in Tine Sodnik; 
nogomet 2. mesto Neža Sodnik, Maja Brišnik, Izabela Sršen, Peter Zadrgal 
in Tine Sodnik; pikado; med dvema ognjema. Zadnji večer pa smo imeli 
igre brez meja, kjer so sodelovali vsi otroci, za fi nale pa še krst novih 
mentorjev. Vmes smo se vsi odpravili v Umag, kjer so otroci zavzeli »štan-
te«, potem pa smo si ogledali še akvarij  in se posladkali s sladoledom.

Po tednu dni  živahnega in burnega druženja smo se utrujeni vrnili 
domov. Staršem smo oddali svojo prtljago, mi pa odšli  še na pizzo.

Damjana Bricelj, mentorica PGD Komenda

Tradicionalni jesenski sejem bo letos od 11. do 13. 
oktobra na hipodromu v Komendi. V drugi polovici 
julija je tokrat Gradbena operativa Gorenjske asfal-
tirala novih blizu 4000 kvadratnih metrov razstav-
nega prostora. Od nekdanjih 200 kvadratnih metrov 
pred 18 leti je danes prireditev na dobrih 30.000 
kvadrantih metrih, asfaltiranih pa je blizu 16.000 
kvadratih metrov. 

V Konjeniškem klubu Komenda, ki bo oktobra 
prireditelj že 18. jesenskega sejma kmetijske, goz-
darske, komunalne, gradbene mehanizacije in pri-
dobivanja energije na naraven način ter vrtnarjenja 
za široko potrošnjo ugotavljajo veliko zanimanje 
razstavljavcev za sejemsko prireditev. Zato bo se-
jem ob nekaterih programskih novostih in predsta-
vitvah nedvomno zanimiv tudi za obiskovalce. 
Spomnimo, da si je lanski jesenski sejem s 500 
razstavljavci ogledalo v treh dneh več kot 65 tisoč 
obiskovalcev.

A. Ž.

Priprave na jesenski sejem v Komendi

Za novih blizu 4000 kvadratnih metrov bodo letos jeseni bogatejše sejemske razstavne 
površine v Komendi. 
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V Gabrju na Dolenjskem je bilo 23. državno prvenstvo v cestnem kole-
sarstvu, kjer so nastopili vsi najboljši kolesarji vključno s profesionalci. 
Luka Pibernik iz Suhadol, ki trenira in tekmuje v ekipi Radenska KD 
Življenje, ni veljal za favorita, vendar je s taktično in borbeno vožnjo 
ugnal vso konkurenco. Za njim so se zvrstili Matej Mugerli (Adria 
Mobil), Jure Golčer (Tyrol cycling team), Matej Mogorič (KK Sava 
Kranj). Premoč sta mu morala priznati tudi Kristjan Koren (Cannondale 
pro cycling) in Jani Brakovič (Pro team Astana), ki sta po prvenstvu 

Luka Pibernik državni prvak

odšla na znamenito tritedensko dirko po Franciji, vendar jo slednji zara-
di padca in poškodbe moral končati v šesti etapi, čeprav je imel po lan-
skem 9. mestu višje cilje. 

Devetnajstletni Luka Pibernik, njegov prvi trener je bil Miha Konci-
lija, tako tudi s sedanjim trenerjem Markom Polancem in športnim di-
rektorjem Andrejem Hauptmanom dosega lepe rezultate. Na Luko so 
ponosni tudi v Športnem društvu Suhadole, kjer je začel s kolesarskim 
tekmovanjem. Sporočajo: Iskrene čestitke Luka in še veliko uspehov 
v športni karieri!

Peter Pibernik, A. Ž.

Na trasi vzporednega visokotlačnega plinovoda ob že obstoječem južno 
od Suhadol, med vasema Suhadole in Topole, so od začetka julija pote-
kala arheološka izkopavanja. Končali so jih 20.julija. Arheolog Robert 
Erjavec je sicer precej zadržano povedal, da gre za najdbe iz prazgodo-
vinskega, antičnega (rimskega) in srednjeveškega obdobja. O arheolo-
ških izkopavanjih in najdbah  bomo pisali, ko bodo znane dokončne 
ugotovitve strokovnjakov glede najdb z območja, imenovanega Pri 
Pšati, ki ga imajo arheologi že od prej zabeleženega.   Jože Pavlič, A.Ž.

Suhadole v prazgodovini…

Na svidenje septembra 
Vsem, ki radi prebirate Aplenco, želimo lepo in prijazno poletje. 
Naslednja Aplenca bo izšla konec septembra.

Odgovorni urednik s člani Uredniškega odbora 

Šest kolesarjev iz Komende (vseh skupaj še iz 
Velenja, Gorice, Ljubljane… je bilo 12) se je 
28. junija podalo na »kolesarski tour« v Fran-
cijo oziroma bolj natančno v Provanso. Zani-
miv potopis bomo objavili v septembrski 
Aplenci.

Tokrat pa za pokušino odlomek in slika:
»Osmi dan je pomenil vrhunec kolesarskega 

dogajanja v Provansi – vzpon 1911 metrov vi-
soki Mont Ventoux, vzpon predstavlja tudi ene-
ga napornejših delov trase tekmovanja Tour de 
France. Osem kolesarjev se je že večer prej 
pripravljalo na to veliko preizkušnjo. Nihče ni 
natančno vedel, kakšna pot jih čaka, vsem pa je 
pomenila pomemben izziv in življenjsko preiz-
kušnjo. Večernih pogovorov in usklajevanj, 
ugibanj in negotovosti kar ni bilo konec. Zgo-
daj (a še vedno prepozno, saj je bila vročina 
huda),  so se podali iz kampa, šofer jih je odpe-
ljal do vznožja hriba, od tam so se podali v 21 
km dolg klanec. Zvečer smo z zanimanjem pri-
sluhnili njihovemu pripovedovanju o tem, ka-
kšna množica rekreativcev se je podala na pot, 
koliko je bilo takih, ki so obupali in jim ni 
uspelo priti do vrha. Vsem »našim« je uspelo. Tudi Komendčani (na 
sliki) Pavel Žvelc, Marko Grilc in Franc Zarnik so se uspešno spopadli 
s strmino in naporom, zmagali so v tekmi s hribom in samim seboj…«.

A. Ž.

Komendski Tour de Provence
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ŽUPAN TOMAŽ DROLEC

ŽUPANOVA BESEDAAplenca Glasilo občine Komenda 7/2013

Po osmih letih Občina Komenda, lahko bi 
rekli končno, dobiva tako imenovani Občin-
ski prostorski načrt (OPN). To je pomemben 
razvojni dokument. 

»Da je Prostorski načrt najbolj pomemben 
dokument, ki ga sprejema občina, se lepo sliši. 
Če pa malo bolj pomislim, je vendarle to ena 
sama farsa. Eni gredo še dlje in pravijo celo, da 
ga sprejme župan, čeprav ga samo podpiše in 
tudi občinski svet ima samo to moč, da potrdi 
samo tisto, kar potrdijo številni soglasodajalci. 
Ti pa so običajno, vsaj kar zadeva njihove od-
ločitve, popolnoma razglašeni. Njihove odlo-
čitve so namreč, milo rečeno, smešne. 

Naj navedem samo en primer. Pred sedmimi 
leti smo pri takratni spremembi Prostorskega 
plana predlagali izgradnjo zadrževalnikov na 
Tunjici, Pšati, itd. Vsi predlogi, do zadnjega, so 
bili ocenjeni z negativnim predznakom. Po tem 
pa so se do danes dogodile poplave v Ljubljani. 
Človek nehote pomisli, da imamo dve vrsti ljudi 
v naši domovini; kot da poplave v drugih mestih 
in krajih niso škodovale našim državljanom. No, 
in tako je nesreča Ljubljančanom prinesla gorje, 
vsem ostalim v državi pa radost. Saj nam tokrat 
na pobude o spremembi statusa zemljišč za iz-
gradnjo zadrževalnikov vsi soglasodajalci skupaj 
niso dali niti enega negativnega odgovora.

Tako imamo sedaj odprte poti, da pričnemo 
s pridobitvijo dokumentacije za izgradnjo za-
drževalnikov, kar je sicer naloga države(!), 
vendar vemo, da na to ne gre čakati. Tu se bo-
mo morali obrniti k Bruslju za nepovratni denar 
in upam, da bomo čim bolj uspešni.

Sicer pa s končnim izkupičkom novih pozi-
dav v OPN prav gotovo nismo zadovoljni. Tudi 
po oceni stroke so različni soglasodajalci izlo-
čili preveč pobud v postopku; tako kot v parih 
primerih tudi pri naših svetnicah in svetnikih. 
Zato se nekako ne morem znebiti občutka, da 
se je glasovalo tudi malo po »medsosedskih« 
odnosih. Škoda!

So pa imeli, to pa moram posebej poudariti, 
soglasodajalci tokrat posluh za naše predloge o 
prostoru za potrebe centralnih dejavnosti. V 
celoti so ugodili oziroma pritrdili našim pre-

Prostorski načrt - 
najbolj pomemben dokument 
Lepo se sliši, čeprav… - Zadrževalniki niso več sporni, na državo 
pa ne gre čakati. – Plinovod je velika gradnja, ki občini ne bo na-
redil škode. Vendar, ko se je gradnja Poslovne cone približala te-
mu območju (Natura 2000), je to občino zaradi 5% vpliva stalo 
premoženje. - Pri čiščenju odpadne vode končni znesek ne bo 
tako velik, kot večina pričakuje.

dlaganim pozidavam za otroško varstvo in 
šolstvo. Ta problem torej v občini v prihodnje 
odpade!«
Če se še malo povrneva k soglasodajalcem, 

ste uporabili izraz, da so le-ti pri svojih odloči-
tvah običajno popolnoma razglašeni. Se to re-
cimo kaže tudi pri sedanji gradnji plinovoda? 

»Tudi! Tudi gradnja plinovoda, ki zagotovo 
poteka po najbolj občutljivem območju v obči-
ni kaže, kako razglašeni smo. Gradnja plino-
voda poteka jugozahodno od Suhadol in pod 
našo Poslovno cono. Plinovod občutljivo ob-
močje dobesedno razpolavlja. Nič posebnega, 
bi rekli, saj cevi tako in tako ležijo pod zemljo. 
Vse lepo in prav pravim tudi sam, ker ocenju-
jem, da nam plinovod ne bo naredil nobene 
škode. Tudi izgradnja na tej trasi sedaj že dveh 
plinovodov, in morda še tretjega, ki ga bolje 
poznamo pod imenom Južni tok, nam ne bo 
naredila nič škode. Me pa vendarle ta gradnja 
po tej trasi spominja na dogajanje, ko smo v 
občini gradili Poslovno cono samo v bližini 
tega območja. To pa je nas stalo premoženja, 
da ne rečem še kaj hujšega. Samo zaradi vpliva 
na 5% površine, ki je zavarovana z NATURO 
2000, znaša namreč škoda za občino blizu 10 
milijonov evrov. Večina te škode se, hvala bo-
gu, še lahko popravi in upam, da država z nami 
ne bo ravnala kot z drugokategorniki; sicer se 
nam res vsem skupaj slabo piše.«

Je res, da je gradnja kanalizacije od čistil-
ne naprave do Cerkelj uspešno končana, da 
pa so se pojavile nekatere drugačne težave?

»Ja, problemi so tudi tam, kjer jih običajno 
najmanj pričakuješ. Kanalizacijska cev je sicer 
zgrajena in povezuje čistilno napravo s Cer-
kljami, a težav kar noče biti konec. Ko smo 
mislili, da je bila gradnja v oziroma ob potoku 
Pšata zelo zahtevna, so se pojavili novi proble-
mi. Izvajalec asfaltiranja jo je namreč zagodel 
(sicer) bolj sebi kot nam. Zaradi nekvalitetnega 
zgornjega ustroja asfalta mora le-tega sedaj 

odstraniti in ponovno asfaltirati gornjo plast. 
Seveda nam je vsem žal za to, vendar takšnega 
cestišča ne moremo prevzeti.

Sicer pa se dela končujejo in gradbišče dobiva 
prvotno podobo. Upam, da bomo čim prej 
opravili tudi tehnični pregled. Takoj po tem pa 
bodo vsi lastniki zemljišč ob zgrajeni kanaliza-
ciji dobili v podpis pogodbe, da se v pol leta 
priključijo na kanalizacijo. Po tem roku pa se bo 
začelo obračunavanje stroška za čiščenje odpa-
dne vode; ne oziraje se, ali bo priključek zgrajen 
ali ne. Hkrati pa se bo prenehalo obračunavati 
strošek, ki se sedaj plačuje kot taksa za obreme-
njevanje voda. Ob tem moram posebej poudari-
ti, da končna številka ne bo tako velika oziroma 
toliko večja, kot večina pričakuje.«

Gospod župan, jutri se začne mesec av-
gust, mesec poletnega oddiha, ko si bo ne 
nazadnje tudi Aplenca do izida konca sep-
tembra, privoščila predah. Želim vam, vsem 
vašim, lepo in prijazno poletje in na svidenje 
spet septembra. 

»Hvala. Tudi sam ta čas želim vsem vam prije-
tno poletje in lep dopust. Vsem šolarjem želim še 
posebej pošten oddih in da bi jih starši seveda 
lepo ubogali. Predvsem pa želim vsem letošnjim 
maturantom, da je njihova odločitev o nadaljnjem 
šolanju oziroma poti v življenje pravilna. Pa se-
veda čim več prijateljstva med novimi sošolci, 
znanci tudi po končanem letošnjem poletju.

V naslednji Aplenci pa upam, da bom lahko 
povedal kaj novega o zadnjem stanju glede tr-
govinskega centra.«

Andrej Žalar
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Prejšnji prostorski 
plan občine se je za-
dnjič spremenil leta 
2004. Sedaj Občina 
Komenda po skoraj 
desetih letih dobiva na 
nov tovrstni dokument. 
Kakšna je sploh vloga 
občine pri opredelje-
vanju prostora? 

»Čeprav lahko več-
krat slišimo ali prebere-

mo, da prostor na lokalni ravni kreirajo lokalne 
skupnosti, to niti približno ne drži. Morda je to 
včasih celo dobro, saj se v zapletenem strokov-
no – birokratskem postopku lahko omejijo 
preveliki lokalni interesi. Pri sprejemanju na-
šega Občinskega prostorskega načrta (OPN) 
tovrstnih večjih prostorskih interesov ni bilo. 
Ocenjujem, da smo vse pobude že v prvi fazi 
objektivno ocenili, izločili neprimerne in so-
glasodajalcem dali realne predloge. Za vsako 
pobudo smo potrebovali šestintrideset pozitiv-
nih mnenj soglasodajalcev (uradno se soglaso-
dajalci imenujejo »nosilci urejanja prostora«) 
in če je za posamezno pobudo bilo le eno od 
teh mnenj negativno, je pobuda odpadla. Seve-
da smo se s soglasodajalci pogajali, a običajno 
je bilo tako, da so se na primer s pobudo stri-
njali vodarji ali naravovarstveniki, niso pa se 
kmetijci in gozdarji ipd.« 

Kaj bi v tem dokumentu označili kot še 
posebno pomembno za nadaljnji razvoj in 
prostorsko ureditev v občini?

»Poudaril bi tri stvari, ki bodo po moji oceni 
na srednji ali daljši rok (če bo denar) pozitivno 
vplivale na razmere v občini. Prvi so prav go-
tovo suhi zadrževalniki poplavnih voda. V 
OPN so predvideni zadrževalniki na Tunjici, 

AKTUALNO

Rešitve prav gotovo niso idealne
Marjana Potočnika, podsekretarja za urejanje prostora Občine Komenda, smo spraševali 
o Občinskem prostorskem načrtu.

Pšati in na Knežjem potoku. Želeli smo ga 
umestiti tudi na Vrtaškem potoku, vendar zanj 
trenutno nimamo soglasja Zavoda RS za var-
stvo narave. Zavod je namreč po skupnem 
ogledu predlagal dodatne analize in študije, ki 
bi sprejem OPN lahko precej zavlekle. Za vse 
zadrževalnike pa so v nadaljevanju predpisane 
še izdelave Podrobnejših občinskih prostorskih 
načrtov – OPPN, ki bodo detajlneje prikazali 
njihove prostorske rešitve in bližnje okolice. 

Na drugo mesto bi uvrstil uspeh pri pobudah, 
ki omogočajo selitve in širitve kmetij. Uspelo 
nam je v sedmih primerih, dva pobudnika pa 
žal nista uspela. Nova območja, namenjena 
objektom kmetijske proizvodnje, so prav goto-
vo nova kakovost za naše kmetovalce (omogo-
čajo jim dodaten razvoj) in za občane, ki jih v 
posameznih primerih kmetijska dejavnost na 
sedanjih lokacijah (upravičeno ali ne) moti. 

Tretja pa je sprememba namembnosti več 
kot hektara zemljišč za šolski rezervat ob 
osnovni šoli in vrtcu v Komendi. Če se bodo v 
občini nadaljevala podobna demografska giba-
nja, kot so se zadnje desetletje, bo to zemljišče, 
kjer je delno že otroško igrišče ob novem vrtcu, 
zelo dobrodošlo.«

Kako dokument opredeljuje nekatere po-
membne razvojne dejavnosti; na primer 
gospodarstvo, sejemska izobraževalna, ko-
munalno-infrastrukturna, poselitvena in 
podobno?

»Na gospodarskem področju ni bistvenih 
novosti. Če odmislim starejše »rezervate« za te 
dejavnosti (od večjih npr. MO 4 Sloga Moste), 
smo v preteklih desetih letih postavili ustrezne 
temelje predvsem v Poslovni coni Žeje pri 
Komendi in v Obrtni coni Potok, v manjšem 
delu pa morda še na območju suhadolske gra-
moznice. Je pa po novem pri OMV servisu na 

Potoku rezerviran prostor za preselitev Kme-
tijske zadruge Cerklje iz centra Komende.

Okrog sejemske dejavnosti bi lahko več po-
vedali v Konjeniškem klubu. Z novim planom 
smo za to dejavnost (variantno) predvideli tudi 
prostor na območju nekdanjih »kurjih hlevov« 
južno od hipodroma. Za zamisel, da bi vsaj 
strateško predvideli selitev sejemskih površin 
na območje med Poslovno cono Žeje pri Ko-
mendi in cesto Moste–Vodice oziroma ob cesto 
Moste–Brnik severno od Žej, ni bilo dovolj 
podpore in je zato opuščena. 

Kar zadeva izobraževanje naj poleg že ome-
njenega dodam še, da bo z realizacijo protipo-
plavnih ukrepov, predvsem zadrževalnika na 
Tunjici, v prihodnosti za ta namen moč uporabi-
ti tudi že odkupljeno zemljišče ob Pšati zahodno 
od šole v Mostah. To zemljišče je namreč zaradi 
poplavne obremenitve danes še manj primerno. 

Komunalno – infrastrukturno področje je bilo 
več ali manj zadovoljivo »pokrito« že v seda-
njih prostorskih dokumentih. Morda bi več po-
zornosti (čeprav niso neposredno povezani z 
našim OPN) namenil državnim projektom. Le-
tos se ob obstoječem gradi visokotlačni plino-
vod med Trojanami in Vodicami, ki se mu bo v 
naslednji letih najbrž pridružil še t. i. »južni 
tok«. Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor 
imajo v predalu osnutke za dva državna pro-
storska načrta: za daljnovod Kamnik – Visoko 
pri Kranju in za železniško povezavo s kamni-
ške proge proti Brniku. Slednjo smo orientacij-
sko imeli vrisano že v dosedanjem planu, v 
novem pa je na zahtevo Zavoda za varstvo na-
rave ni več. Tiri ostajajo le še v tekstualnem 
delu OPN, določitev točne trase pa bo stvar 
nadaljnjih postopkov pri umeščanju proge v 
prostor. Zadnji državni projekt, na katerega pa 

Marjan Potočnik

nadaljevanje na naslednji strani

1. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki 
so določeni z zakonom in s pogodbo o usta-
novitvi zavoda, izpolnjevati naslednje pogo-
je:

ima visoko strokovno ali univerzitetno   ●
izobrazbo,
ima najmanj pet let delovnih izkušenj na   ●

področju dejavnosti socialnega, varstva 
ali druge dejavnosti, ki je povezana s so-
cialno varstveno dejavnostjo,
ima opravljen strokovni izpit za delo na   ●

področju socialnega varstva,
ima opravljen program za vodenje soci-  ●

alno varstvenega zavoda, ki ga določi so-

cialna zbornica v soglasju s Strokovnim 
svetom republike Slovenije za splošno 
izobraževanje,
aktivno obvlada slovenski jezik,  ●
zna delati z računalnikom,  ●
ima izkazane organizacijske, komunika-  ●

cijske in vodstvene sposobnosti,
ima izdelano vizijo razvoja zavoda.  ●

     
2. Mandat direktorja/direktorice traja 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zah-
tevanih pogojev, s podatki o dosedanjem delu, 
kratkim življenjepisom in s programom dela 
in razvoja Medgeneracijskega središča Ko-

menda v naslednjem petletnem obdobju naj 
kandidati pošljejo v 8 dneh od dneva objave 
razpisa na naslov:
ZAVOD MEDGENERACIJSKO SREDI-

ŠČE KOMENDA, 
Glavarjeva 104, 1218 Komenda

»razpis za direktorja/direktorico«

Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog Svet 
zavoda ne bo obravnaval.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 45 
dneh od dneva objave razpisa.

SVET ZAVODA MEDGENERACIJSKO 
SREDIŠČE KOMENDA

ZAVOD MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE KOMENDA
Glavarjeva 104, 1218 Komenda

SVET ZAVODA

Na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l.št.3/07) in 42. in 43. člena Statuta zavoda Medgeneracijskega središča Komenda, 
Svet zavoda razpisuje delovno mesto:

DIREKTORJA/DIREKTORICE
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prav gotovo najtežje čakamo, je gradnja glavne 
ceste Želodnik - Vodice. To cesto nam država 
obljublja že vsaj odkar smo samostojna občina, 
a so obeti kratkoročno bolj slabi. Nekaj upanja 
je, če jo bodo pristojni v Ljubljani uspeli uvrsti-
ti med prednostne v fi nančni prihodnosti prido-
bivanja nepovratnega denarja iz Bruslja.« 

V dosedanjih razpravah je bila dokaj po-
gosta pripomba: To ni zadnji OPN. Torej so 
tudi v tem razvojnem dokumentu kratko-
ročne rešitve?

»Glede na neprestano spreminjanje zakono-
daje (ko smo začeli s postopkom, naj bi se ta 
dokument imenoval Strategija prostorskega 
razvoja občine) sem skoraj prepričan, da nove-
ga OPN pod tem imenom ne bomo več spreje-
mali. So pa v OPN poleg dolgoročnih usmeritev 
prav gotovo tudi novosti, ki občanom koristijo 
že danes. Nekdo, ki je s pobudo (denimo za 
stanovanjsko gradnjo) uspel »prepričati« vse 
soglasodajalce, lahko že danes zaprosi za loka-
cijsko informacijo o pogojih gradnje in po iz-
delavi projektov na Upravni enoti v Kamniku 
pridobi gradbeno dovoljenje. 

Seveda pa lahko takoj začnemo tudi s po-
stopkom spremembe OPN. Sklepi Občinskega 
sveta in pristojnih odborov nas k temu celo za-
vezujejo. Predvsem tu mislim na iskanje rešitev 

za kmetije, ki jim s sedanjim OPN nismo uspe-
li zagotoviti primernega prostora in na suhi za-
drževalnik na Vrtaškem potoku. Neodvisno od 
tega pa ves čas sprejemamo nove pobude, ki 
bodo prav gotovo obravnavane ob eni od nasle-
dnjih sprememb. Vendar pobudnikom ne bi že-
lel dajati lažnega upanja: vse pobude žal niso 
sprejemljive. Velik del pobud, ki »občinsko si-
to« zdržijo, potem izločijo soglasodajalci.« 

Sedanji dokument se je pripravljal in 
sprejemal osem let. Ali to lahko pomeni 
vzorec tudi za prihodnje spremembe? 

»Čas je pri sprejemanju prostorskih doku-
mentov nedvomno problem. S postopkom 
smo začeli leta 2005, ko je država vsem slo-
venskim občinam predpisala izdelavo novega 
planskega dokumenta. Nekje sem povedal, da 
so Američani potrebovali osem let, da so po 
prvem vesoljskem poletu s človeško posadko 
človeka spravili še na Mesec. V Sloveniji pa 
prav toliko časa porabimo za OPN manjše 
občine, kot je naša?! Ob tem, da smo OPN 
(kljub vzporednemu postopku »celovite pre-
soje na okolje«, ki ni obvezen za vse občine), 
dokončali med prvo četrtino slovenskih občin. 
Vzrok je najbrž predvsem v zapletenih biro-
kratskih postopkih in nedorečeni ter veliko-
krat nejasni zakonodaji, velik problem pa je 
neodzivnost soglasodajalcev v zakonskih ro-

nadaljevanje s prejšnje strani

OBVESTILO STARŠEM GLEDE ODDAJE VLOG ZA 
ZNIŽANO PLAČILO VRTCA ZA LETO 2013 – ZA 

OTROKE VKLJUČENE V VRTEC S 1.9.2013

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l.RS, št. 62/10 in 40/11)  predvideva, da je 
od 1.1.2012 za določitev višine plačila vrtca pristojen Center za socialno delo.

Vsi starši, katerih otroci bodo vključeni v vrtec s 1.9.2013, in ki želijo uveljavljati pravico do 
znižanega plačila vrtca za leto 2013, morajo izpolniti obrazec »Vloga za uveljavljanje pra-
vic iz javnih sredstev« in ga oddati na pristojnem Centru za socialno delo, vendar ne prej 
kot en mesec pred pridobitvijo pravice, torej v avgustu 2013. 

Obrazec je na voljo v knjigarnah in na spletni strani Občine Komenda www.komenda.si .
Občina Komenda

kih (da ne bo pomote – ne vseh).
Za primer tale resnična zgodba: konec junija 

letos so me klicali z Agencije RS za okolje in 
želeli postaviti nekaj vprašanj v zvezi z vlogo, 
ki smo jim jo poslali za pripravo enega od 
OPPN-jev. Gospe, ki me je klicala, sem pove-
dal, da so zamudili tridesetdnevni zakonski 
rok, a me je prepričevala, da so vlogo prejeli 
pred tremi tedni in da imajo še teden dni časa. 
Prosil sem jo, naj poleg dneva in meseca po-
gleda še na letnico prejema vloge. Gospa je 
nekoliko pomolčala, se opravičila in poslovila. 
Po mojem namigu je namreč ugotovila, da so 
vlogo dobili junija lani. Pa to žal še zdaleč ni 
osamljen ali najhujši primer.

Glede na napisano lahko le upam, da bodo 
spremembe OPN v bodoče potekale hitreje; sploh, 
če bomo prednostno reševali posamezne pobude 
in bo usklajevanj s soglasodajalci manj.« 

In kakšna je sicer vaša sedanja ocena 
prostorskih rešitev za razvoj občine v tem 
dokumentu. 

»Rešitve prav gotovo niso idealne. So pa po 
mojem mnenju v tem trenutku rešitve najboljše 
med našimi željami in pogoji, ki so jih v postop-
ku in v neštetih usklajevanjih določali soglaso-
dajalci - pristojni nosilci urejanja prostora.« 

Hvala za pogovor. 
Andrej Žalar

O B J A V A
Javni razpisi za dodeljevanje proračun-
skih sredstev za Ohranjanje in razvoj 

kmetijstva in podeželja v Občini 
Komenda v letu 2013,

ki so bili objavljeni na spletni strani 
Občine Komenda

25.1.2013

se PODALJŠUJEJO 
do 30.9.2013.

Datum podaljšanja velja za VSE ukrepe.

Občinska uprava

Meseca marca so imeli veterani vojne za Slo-
venijo iz občine Kamnik in občine Komenda 
letno programsko konferenco, na kateri so 
razpravljali o delu v preteklem letu in o leto-
šnjem programu.

Program v minulem letu so uspeli uresničiti 
ob podpori občine in s prispevki donatorjev, še 
posebej Calcita. Lani so imeli zbor občanov v 
Komendi, sodelovali so pri praznovanju občin-
skega praznika v Kamniku, imeli so prvenstvo 
v streljanju z malokalibrsko puško v Špitaliču, 
bili so na praznovanju dneva državnosti v Or-
možu, nabavili pa so z lastnimi sredstvi-pri-
spevki tudi majice in vetrovke. Območno 
združenje veteranov vojne za Slovenijo je 
ustanovilo tudi Koordinacijski odbor domo-
ljubnih organizacij v občini Kamnik, ki bo 
skrbel za izvajanje skupnih programov in akcij 

Programski zbor veteranov vojne za Slovenijo
v občinah Kamnik in Komenda.

V razpravi o načrtovanih letošnjih dejavno-
stih so poudarili premajhno  predstavljanje 
vsebin iz obdobja generala Maistra, upora 
proti fašističnim in nacističnim silam med 
drugo vojno in v osamosvojitveni vojni leta 
1991. Res je tudi, da se večina aktivnosti ob-
močnega združenja veteranov vojne za Slove-
nijo Kamnik-Komenda dogaja na območju 
občine Kamnik, kar je razumljivo, saj je 90 
odstotkov članov iz občine Kamnik. 

Da se združenje vsebinsko bolj vključi v 
poudarek dogajanj v osamosvojitveni vojni v 
občini Komenda bo zato nedvomno priložnost 
med postavitvijo obeležaja v spomin vsem 
Komendčanom, ki so sodelovali v pripravah  
na osamosvojitveno vojno. Pobudo za spomin-
sko obeležje, ki naj bi ga postavili pri občinski 

stavbi v Komendi, so podprli vsi odbori, ki so 
obravnavali gradivo za 25. julij sklicano sejo 
občinskega sveta Komenda.  

Združenje vabi vse občane občine Komenda, 
ki imajo status veterana, da se vključijo v delo-
vanje združenja. Pisarna združenja na Glavnem 
trgu 24 v Kamniku je odprta vsak četrtek med 
16. in 18. uro (telefon 040 323 056 - Edo Jer-
man in e-mail zvonko.cvek.siol.net).     – A. Ž.
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Pred dnevi je minilo 100 dni vlade Alenke Bra-
tušek, kar je pravšnji trenutek za oceno doseda-
njega dela in analizo smeri, ki si jo je zastavila 
vlada. Če se je še spomladi zdelo, da bo sedanja 
vlada nadaljevala delo prejšnje, z zadnjimi pre-
dlogi kaže svoj pravi obraz. Po naravi sem opti-
mist in ne želim naše prihodnosti slikati črno, 
vendar sem kljub temu zaskrbljen nad smerjo, ki 
jo nakazuje nova vlada. Moja zaskrbljenost izvi-
ra iz zadnjih predlogov novih davčnih obreme-
nitev in predloga rebalansa za leto 2013.

Tisti, ki me poznajo, vedo, da razmišljam s 
svojo glavo, prav tako zavračam politikantstvo, 
zato sem oceno vlade izdelal na podlagi strokov-

nih predlogov slovenskih ekonomistov in gospodarstvenikov. Ne želim 
namreč, da mi kdorkoli očita, da je moja ocena subjektivna in posledica 
mojega opozicijskega statusa. Slovenski ekonomisti in gospodarstveniki 

GOSPODARSTVO, POLITIKA

USPEŠNA PODJETJA V POSLOVNI CONI KOMENDA

Poslovna cona vse bolj dobiva svojo končno podobo, 
saj je pred nekaj tedni svoj objekt predalo uporabi 
podjetje IMP PUMPS, trenutno pa, med drugimi, 
gradijo svoje nove poslovne prostore podjetja Plam-
tex, Ogrinc, Biotera, Bobnar in G3 Spirits.

Sama prodaja komunalno popolnoma opremljenih ze-
mljišč je v tem trenutku zastala, tudi zaradi oteženih gospo-
darskih pogojev in težav pri pridobitvi fi nančnih virov, zato 
se je uprava, skupaj z nadzornim svetom in občino odločila, 

da zniža ceno zemljišč na 93 EUR/m2. Na voljo je namreč še 17 HA zazidlji-
vih zemljišč, v trenutno zagotovo najbolje opremljeni poslovni coni v Slove-
niji, ki leži na samem stičišču mednarodnih prometnih povezav. 

Ugled in poslovno odličnost bo coni zagotavljalo z znanjem podprto 
okolje, katerega nosilci so domače in mednarodno uspešna podjetja. Da 
dosežemo še večjo vpletenost v lokalno okolje, smo se odločili, da vas 
v vsaki številki Aplence predstavimo eno od njih. 

Podjetje RLS merilna tehnika je v polovični lasti Janeza Novaka in 
angleškega podjetja Renishaw International in proizvaja rotacijske in 
linearne senzorje pomika in zasuka. Prvi na svetu so razvili rešitev za 
magnetni rotacijski dajalnik.

Podjetje je večinoma usmerjeno na tuje trge – Ameriko, Azijo, vedno 
večja avtomatizacija poslovnih procesov pa jim omogoča dolgoročno 
uspešen razvoj družbe. Direktor in lastnik Janez Novak pa je v krat-
kem pogovoru odgovoril še na nekaj zastavljenih vprašanj:
Zakaj ste se odločili za prihod v PC Komenda?

»Odločitev za prihod v PC Komenda je bila glede na ponudbo na trgu 
najustreznejša. Na našo odločitev so vplivali kriteriji,  kot so: oddalje-
nost do Ljubljane in letališča, komunalna opremljenost ter infrastruktu-
ra okolice. Hkrati smo želeli biti bližje naravi, saj so bili tudi naši stari 
prostori integrirani v podobno okolje, ki nam je po utripu blizu.«
Je bil nakup zemlje in postavitev objekta pravilna poslovna odločitev?

»Vsekakor je bila pravilna in poslovno modra odločitev.«
Kako bi opisali podjetje in kje vidite njegovo mesto čez nekaj let?

»V podjetju RLS Merilna tehnika d.o.o. že skoraj 25 let razvijamo, 
proizvajamo in tržimo magnetne senzorje pomika in zasuka. Naš celoten 
tim odlikuje inovativnost in želja po odkrivanju naprednih rešitev za 
uporabo v zahtevnih delovnih pogojih, v avtomobilski, letalski, tiskarski 
industriji, tehnologiji obnovljivih virov energije, logistiki in medicini. V 
zadnjih letih smo izrazito vlagali v razvoj novega jedra izdelkov ter v 
nove prostore in opremo. Posebnost našega področja dela je razvoj iz-
delkov po naročilu, kjer poskušamo najti najboljšo rešitev za kupčeve 
zahteve. Prav ta fl eksibilnost nam je pripomogla, da smo v teh letih 
lahko zaposlili 70 ljudi. Ker je dodana vrednost na zaposlenega večja od 

Podjetje RLS merilna tehnika
povprečja v panogi in ker se povpraševanje 
po naših izdelkih stalno povečuje, se med 
uspešnejšimi vidimo tudi v naslednjem ob-
dobju, tudi zato ker bomo v prihodnosti 
zgradili še drugo stavbo za proizvodnjo teh-
nološko zahtevnih izdelkov.«
Koliko prodate doma in koliko v tujini?

»Delež prodaje naših izdelkov je več kot 
90-odstotno usmerjen na tuji trg, kjer so zahte-
ve po standardih kakovosti še posebej visoke. 
Kar nekaj potenciala vidimo tudi na domačem 
trgu, ki je zaradi bližine še posebej zanimiv.«
Kako gospodarska kriza vpliva na vaše 
poslovanje? 

»Gospodarska kriza vpliva na več načinov, je tudi priložnost, da dela-
mo bolje kot konkurenca, po drugi strani pa nas sili tudi k širjenju trga. 
To je tudi čas, ko je izbira kadrov dobra, kar sicer s stališča iskalcev 
zaposlitve ne zveni dobro. Težava je, da so storitve bank postale dražje 
in je treba vsako investicijo zelo dobro ekonomsko upravičiti.«
Kje vidite prednosti in kje slabosti poslovne cone?

»Poslovna cona ima za nas samo prednosti, saj s svojo infrastrukturo 
in lego nudi ugodne pogoje za naš razvoj.«
Bi našo poslovno cono priporočili potencialnim investitorjem?

»Da, jo že priporočam.«
Kaj je po vašem mnenju potrebno storiti, da bomo v Slovenijo pri-
vabili tudi tuje investitorje?

»Če bomo imeli dober izdelek in storitev, bodo partnerji prišli sami. 
Težava slovenskega podjetništva je v tem, da vsi čakajo, da bo država 
kaj naredila za njih, namesto da bi sami oblikovali svoj delovni proces 
na način, ki bo pritegnil tuje kupce in investitorje.«
Kako pa je vaše podjetje s svojo dejavnostjo vključeno v domače 
poslovno okolje (mo-
rebitna prodaja in 
možnost zaposlitve lo-
kalnih prebivalcev)?

»Gostili smo nekaj 
mladih navdušencev za 
elektrotehniško smer z 
lokalne osnovne šole, 
za takšne projekte smo 
odprti še naprej, sicer pa 
z zgledom poskušamo širiti zavest o odgovornem ravnanju do okolja in 
posameznika.«                                        Pogovarjal se je Matic Romšak

IZ POSLANSKE PISARNE 

Matej Tonin

Kam plujemo po prvih 100 dneh nove vlade?
izpostavljajo, da Slovenija za gospodarsko okrevanje potrebuje vsaj štiri 
ukrepe: 1. sanacijo bančnega sistema, 2. razbremenitev gospodarstva in 
državljanov, 3. nove investicije in 4. boljše upravljanje državnega premo-
ženja. V nadaljevanju se bom sprehodil, čez vse štiri ukrepe. Za sanacijo 
bančnega sistema je ključno čimprejšnje polno operativno delovanje 
Družbe za upravljanje terjatev bank (slaba banka). Čeprav je predsednica 
vlade prve prenose slabih terjatev na slabo banko napovedala že za junij, 
se to ni zgodilo. Problem je v tem, da nova vlada slabe terjatve želi prena-
šati selektivno. Po domače povedano selektivno prenašanje slabih terjatev 
pomeni, da vlada nekaterim podjetjem namerava pomagati in njihove 
dolgove reprogramirati, druga podjetja pa prepustiti slabi banki. Prvi 
ukrep, sanacija bančnega sistema, zamuja. V zvezi z drugim ukrepom, to 
je davčna razbremenitev, je naša vlada sprejela nekaj zakonov, ki so 
zmanjševali obremenitev podjetij. Nova vlada je zmanjševanje davčnih 
obremenitev ustavila in napovedala celo nove davke. Najbolj negativno sta 
odmevala dvig DDV in napoved novega davka na nepremičnine, ki za 
podeželje pomeni novo nacionalizacijo in razprodajo težko prigaranega 

Matic Romšak

Janez Novak, direktor in 
lastnik

nadaljevanje na naslednji strani
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Mladost in 
modrost, upanje 
za našo domovino

Naš poslanec Matej Tonin je najbolj zaznamoval sedanji parlamentarni 
mandat, kar mu priznavajo vse opcije. V intervjuju za Delo med drugim 
pravi, da NSi zanima prihodnost in ne konfl ikti, da pri ljudeh ne ustvar-
ja lažnih pričakovanj. Meni, da ima sedanja koalicija prav zaradi tega 
veliko težav. Delo prejšnje vlade je označevala za zgrešeno, zdaj pa 
počne hujše, bolj uničujoče stvari. Razdeljenost politike je močna, ne-
kateri povsod vidijo teorijo zarote, ne pa za državo pomembnih stvari. 

»V 90-članskem parlamentu imamo nekaj primerkov, ki puščajo slab 
vtis, o njih se veliko poroča«, pravi MT,(kar je sicer prav op.p.), in po-
splošeno, so vsi poslanci v istem košu. Drugič, poslanci stare šole, ki so 
v DZ že več zaporednih mandatov, izredno dobro se počutijo, ko tekmu-
jejo svoje politične nasprotnike postaviti v čim bolj neprijeten položaj. 
To ljudje razumejo kot neprestano prepiranje, namesto da bi tekmovali 
za boljše rešitve. 

MT pri odločitvah, da bi presegel takšno prakso, za kar je bil močno 
kritiziran, ne taktizira, poskuša uporabljati zdravo kmečko pamet. Žalo-
stno ugotavlja, da se je politika pripravljena na smrt skregati za 15.000 
evrov na leto, ureditev statusa nekdanjih predsednikov RS, in tako biti 
del časa nezmožna sprejeti reforme, vredne milijone. Javno je podprl  
Boruta Pahorja, ker je bil zanj boljši kandidat kot Danilo Türk, kar ni 
niti skrival niti taktiziral. Glede proslave, ki se je je udeležil pa pravi: 
»Tudi če moja mati na praznovanje rojstnega dne povabi nekoga, s ka-
terim se ne strinjam in mislim, da tja ne spada, kljub temu praznujem 
njen rojstni dan. Praznovali smo rojstni dan Slovenije, ki pravzaprav 
pomeni prelom s starim režimom. Problem je, da sedanji volilni sistem 
poslance sili v to, če naredijo drugače, si ogrozijo možnosti, da jih bo 
stranka ponovno kandidirala v zanje izvoljivem okraju. Država je tako 
talec interesov posameznikov«. Op.p.: Prav tako lokalne skupnosti. Naj 
že pride čas, ko bo možno delati za ljudi in z ljudmi, za skupno dobro 
vseh, po zdravi kmečki pameti.

Danica Zmrzlikar, N.Si Komenda

Kmetijska 
zemljišča 

so nacionalno 
bogastvo. 
Se tega zavedamo?
 O hrani se na splošno ne govori veliko. 
Najpogosteje poslušamo, kako se draži ali 
pa je tema številnih afer, katerih vzroki se 
večinoma skrivajo v želji po čim višjih 
dobičkih, tudi na račun zdravja ljudi. O 
hrani torej ne govorimo, dokler je ne 
začne primanjkovati ali dokler ne postane 
oporečna za uživanje. Dojemamo jo kot 

končni produkt na trgovskih policah ali gostinskih mizah, pozabljamo 
pa, da je hrano potrebno najprej pridelati. In osnova za pridelavo katere 
koli hrane so kakovostna kmetijska zemljišča. 

Obseg kmetijskih zemljišč se v Sloveniji vztrajno zmanjšuje
Kljub prizadevanju Ministrstva za kmetijstvo in stroke je Slovenija 

po obsegu kmetijskih obdelovalnih površin na repu držav
članic Evropske unije, saj je uvrščena šele na 24. mesto. Glede na ce-

lotno površino države uporabljamo le še slabih 9 % obdelovalnih površin 
in 24 % kmetijskih površin. Evropsko povprečje znaša 27 % obdeloval-
nih oziroma 45 % skupnih kmetijskih površin. Ključen je podatek, da v 
Sloveniji uporabljamo le še 2.545 m2 kmetijskih zemljišč na prebivalca 
in, kar je še huje, od tega le še 884 m2 obdelovalnih površin. Po grobi 
oceni je v našem geoklimatskem pasu za zagotavljanje samooskrbe po-
trebnih približno 3.000 m2 obdelovalnih kmetijskih zemljišč na prebival-
ca. Posledica tega so nizke stopnje samooskrbe, predvsem pri pridelavi 
kultur, ki so namenjene neposredno za hrano ljudi. Tako na primer pride-
lamo le približno polovico potrebnih žit in le tretjino zelenjave. Narašča-
joči problem je tudi samooskrba s semeni, ki ob zemljiščih predstavljajo 
drugo nujno proizvodno surovino za pridelavo hrane.

Trajno varovana kmetijska zemljišča
Ravno zaradi teh podatkov in pa bistvenega znižanja odškodnin zaradi 

spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč v letu 2012, smo se v koa-
liciji odločili, da gremo jeseni v spremembo Zakona o kmetijskih zemlji-
ščih s ciljem čimprejšnje zaščite kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem 
namenske rabe. Z rešitvami se bo določila kvota oziroma površina trajno 
varovanih kmetijskih zemljišč in kriteriji, na podlagi česar bodo morale 
občine v svojih prostorskih aktih, na podlagi usklajevanja z vsemi nosilci 
urejanja prostora, določiti območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč. 

Strinjam se tudi s pogledom Ministrstva za kmetijstvo, da bi lahko v 
smislu dodatnega spodbujanja proizvodnje produktov z višjo dodano 
vrednostjo izkoristili tudi ekološko kmetijstvo kot prednostni način 
kmetovanja na vodovarstvenih območjih, pri čemer bi tudi pozitivno 
vplivali na varovanje podtalnice. Ne nazadnje je hrana, pridelana na 
domačem trgu, kakor vemo, najbolj zdrava za uporabnike, kar pa vseka-
kor ni zanemarljivo dejstvo.

Zakaj je to pomembno? Naraščajoča cena energije ima zelo velik 
vpliv na globalizacijo svetovne prehrambne ekonomije, ki temelji na 
transportu, ta pa bo vedno dražji. Ob vse pogostejših izrednih vremen-
skih dogodkih, ki zmanjšujejo pridelek se lahko hitro pokaže nemoč 
globalnih trgov. Za nas, ki uvozimo dve tretjini vse hrane, ki jo pojemo, 
je to še posebej pomembno. Dolgoročno je torej nujna preusmeritev k 
čim bolj lokalnemu zagotavljanju hrane. Naravnost nedopustno je, da 
smo Slovenci, za katere je že Valentin Vodnik ugotavljal, da je naša ze-
mlja zdrava in za pridne nje lega najprava, odvisni od uvožene hrane. In 
to iz preprostega razloga, ker imamo na najboljših kmetijskih zemljiščih 
namesto poljščin raje parkirišča in trgovine, v katerih potem kupujemo 
hrano, ki so jo pridelali na tisoče kilometrov stran. 

Brane Golubović, poslanec
Vabim vse, da mi svoje pobude in vprašanja posredujete po e-naslo-

vu: brane-golubovic@dz-rs.si ali me pokličete na 031 735 563

Brane Golubović 

IZ POSLANSKE PISARNE premoženja. Vsi ekonomisti vam bodo znali povedati, da zviševanje dav-
kov pomeni zmanjšano potrošnjo, kar pomeni tudi manjše prilive v držav-
ni proračun. Trenutna vlada bi lahko na podlagi izkušenj drugih evropskih 
držav vedela, da dvigovanje davkov ni pot, ki bi vodila k okrevanju gospo-
darstva. Nič boljše ne kaže tudi pri tretjem ukrepu, to je pri novih investi-
cijah. Sedanji gospodarski minister Stepišnik je kot opozicijski poslanec 
ves čas poudarjal, da so za zagon gospodarstva potrebne nove investicije. 
S predlaganim rebalansom (popravkom) proračuna za leto 2013 je vlada 
Alenke Bratušek porezala še zadnje investicije, saj rebalans predvideva 
zmanjšanje sredstev na investicijah za več kot 100 milijonov evrov. Kako 
si nova vlada predstavlja boljše in učinkovitejše upravljanje državnega 
premoženja, ki predstavlja četrti ukrep, je pokazala v primeru razrešitve 
nadzornega sveta NLB. Naša vlada je v nadzorni svet NLB imenovala iz-
kušene strokovnjake, med katerimi je bilo veliko tujcev, ki imajo izkušnje 
s sanacijo bančnega sistema, nova vlada jih je hladnokrvno razrešila, brez 
da bi jim očitala kakršnokoli napako in v nadzorni svet NLB imenovala 
svoje ljudi, ki se po referencah nikakor ne morejo premerjati z razrešenimi 
nadzorniki. Kot sem uvodoma napisal, ne želim strašiti ljudi oziroma zlo-
namerno in pesimistično slikati naše prihodnosti, vendar prvih 100 dni 
nove vlade ne obeta gospodarskega okrevanja, ki ga Slovenija tako krvavo 
potrebuje.

Zavedam se, da vsak odgovoren politik ne more zgolj povedati, kaj je 
narobe, ampak mora predlagati tudi možne rešitve. Pri uravnoteženju 
naših javnih fi nanc bi sam zagotovo nadaljeval z zmanjševanjem javne-
ga sektorja in vsekakor ne z novimi davki. Več sredstev bi namenil za 
investicije v turizmu, ki bi moral postati naša paradna gospodarska pa-
noga. V današnjem članku imam premalo prostora za vse moje predloge, 
zato več naslednjič. Želim vam lepe in prijetne poletne dni.

Matej Tonin, poslanec

nadaljevanje s prejšnje strani
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FESTIVAL

No, ja – Folklorna skupina DU Komenda je 
bila povabljena kot edina predstavnica iz Slo-
venije na 3. Mednarodni festival folklore in 
narodnih viž odraslih skupin, ki je bil v okviru 
1. Mednarodnega pevskega festivala in 2. 
Mednarodnega festivala veteranskih folklornih 
skupin pod skupnim imenom »Sonce«. Znanci 
in prijatelji so se srečali na mednarodnem fe-
stivalu folklore BiH v Bosanski otoki, kjer je 
beseda dala besedo, priznanju kvalitete naše 
skupine udeležencev iz Makedonije pa je letos 
sledilo povabilo na gostovanje.

Kdaj pa naši folkloristi niso pripravljeni na 
ples posebej še tam, kjer lahko pokažejo tuji 
publiki narodno bogastvo plesne kulture in 
običajev? Pogum velja, pa so pričeli s trdim 
delom za lastna sredstva (včasih tudi po 2 na-
stopa dnevno) in zbrali toliko lastnih sredstev, 
dobesedno zasluženih z znojem, da so (tudi s 
pomočjo sponzorjev in delno lastne fi nančne 
udeležbe) sprejeli povabilo Makedoncev.

Prišel je dan odhoda v državo, kjer se sreču-
je več kultur, mnogo raznovrstne arhitekture 
(od turške, bizantinske do staroselske in mo-
derne), več verstev – od islama, vzhodne kr-
ščanske cerkve, Rimo-katoliške cerkve, ki vse 
sobivajo brez večjih trenj ali nasprotovanj. Tu 
je na jugu bivše Jugoslavije nekakšna talilnica 
vsega naštetega, še posebej zanimiva za vse, ki 
še ne poznajo gostoljubnosti državljanov Ma-
kedonije in njihovih raznolikih običajev. Vo-
žnja z avtobusom na tako dolge razdalje je 
včasih dolgočasna in utrujajoča, a je bila za 
naše folkloriste samo utrujajoča. Dolgočasja 
niso poznali. Včasih tudi zaradi mejnih for-
malnosti, ki so nam že skoraj tuje. Bilo je obilo 

Folkloristi zastopali Slovenijo na »Soncu«
dobre volje, malo dre-
manja, malo spanja, pa 
je hitro minilo 19 ur, 
ko so po dolgih kilo-
metrih vožnje prispeli 
v Ohrid. 

V hotelu so si privo-
ščili kratek počitek po 
kosilu, nato pa so si 
ogledali center starega 
Ohrida in tržnico. Po 
večerji pa je umetniška 
vodja Mojca menila, 
da bi bilo dobro malo 
pretegniti še vedno trde 
noge in je »predpisala« 
zdravilno kuro – kratke 
vaje pred jutrišnjim 
nastopom. Vaje sta si 

ogledala tudi oba šoferja, ki sta varno pripelja-
la potnike v Ohrid. Nehote mi prihaja v spomin 
humoristična serija »Kamijondžije« in uvodna 
pesem »Dva vozača, malo jača, sede izza 
upravljača«. Prijetna primerjava naših vedno 
razpoloženih šoferjev.

Naslednji dan so se z ladjico popeljali do 
samostana sv. Nauma, ki je posvečen prosveti-
telju najjužnejših Slovanov, cerkvenemu učite-
lju in utemeljitelju pismenosti v teh deželah. 
Obiskali so tudi izliv reke Crni Drim, ki se iz-
liva v to jezero. Pozno kosilo – kratek počitek, 
nato pa zvečer prvi nastop v turističnem naselju 
sv. Štefan, kjer so se predstavile vse skupine s 
plesi, z glasbo in s petjem. Seveda so glasbeni-
ki poskrbeli za veseli intermezzo z vložkom 
valčkov in polk. Plesišče se je napolnilo do 
zadnjega kotička. Mojcin komentar: »Slovenci 
so na žuru najbolj »zažgali«!

Naslednji dan je bil posvečen podrobnemu 
ogledu Ohrida – cerkve sv. Sofi je z veliča-
stnim rimskim amfi teatrom v ozadju, cerkve 
sv. Jovana in pogledu na veličastno srednje-
veško trdnjavo na vrhu hriba. Sicer pa je 
Ohrid kot celota muzej na prostem, pod zašči-
to UNESC-a.

Prava paša za oči in 
ušesa je bil večerni na-
stop v centru Ohrida, 
koder se je vila dolga 
kolona vseh udeležen-
cev v narodnih nošah, 
ki se je občasno usta-
vljala za kratke nastope 
(3min). Naši so se 
predstavili v dveh kore-
ografi jah gorenjskih 
plesov, nad katerimi so 
bili domačini in tujci 
navdušeni, saj se naše 
noše in koreografi ja 
povsem razlikujejo od 
noš ostalih udeležencev. 
Mojca zapiše: »Komen-
tarji zelo pozitivni – 
eden od teh – neverjetno, 

kako zelo aktivni tile upokojenci«.
Koncert je bil na trgu Sv. Klimenta Ohridske-

ga. Oder ne najboljši (glasbeniki so morali 
igrati pred odrom). Navdušili so Svatovski go-
renjski plesi, posebej ples z jerbasom in majoli-
ko. »Ocenjujem, da je bil celoten ansambel - 
tako glasbeniki kot plesalci – nadvse dostojen 
predstavnik države Slovenije in njene plesne in 
glasbene kulture,« zapiše Mojca. Utrujeni od 
nastopov niso šli na počitek takoj, čeprav je ča-
kalo naslednjega dne dolgo potovanje domov.

V dneh gostovanja so spoznali plesno in 
glasbeno ljudsko izročilo predstavnikov Esto-
nije, Bolgarije,Turčije, Črne gore, Belorusije, 
Romunije, Bosne in Hercegovine in seveda 
domačinov. Sporazumevanje – kakor kdo – 
malo angleščine, malo srbščine, pa malo tega in 
malo onega – pa čeprav so včasih po pogovoru 
»bolele roke«. Nič hudega – spoznali so nove 
znance, morda celo prijatelje in ob slovesu so 
tiho pomislili – morda se še kdaj srečajo.

Tone Ogorevc
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ZANIMIVOSTI

V sredo, 3. julija, se je v vrh ene izmed viso-
kih Štefančičevih jablan v Suhadolah »nase-
lil« velik roj čebel. Lojze Biščak iz Suhadol, 
ki čebelari že okrog trideset let in ima okrog 
deset panjev, je roj ogrebel. Da bodo nove 
stanovalke v panju res prinašale obilico 
sladkega nektarja, so Lojze in sosedje potem 
prihod novih stanovalcev v čebelnjak zalili z 
odličnim refoškom iz Bertokov.

Jožef Pavlič 

Čebelji roj v Suhadolah

Prvo srečanje, kot rečeno, je obudilo trenutke in 
dogajanja v preteklosti, poudarilo, da so bili to 
časi, ko se je delalo udarniško, ko je klub prirejal 
dirke, veselice, tombole… Čeprav se je od takrat 
marsikaj spremenilo pa je nekaj še ostalo. Klub 
je danes še vedno med najboljšimi v Sloveniji, 
za to pa je vsekakor, so poudarjali na srečanju, 
najbolj zaslužen takratni in sedanji, še vedno iz-
redno vitalen predsednik Lojze Lah, ki je pred 
dobrim mesecem potrdil 75 let. Spomini s sreča-
nja bodo obogatili tudi kroniko, ki bo zaokrožila 
šestdeset let delovanja in dogajanj v klubu, v 
nekdanji Komendi in današnji občini Komenda. 

Ivan Kosec, je bil tokrat tudi pobudnik, da je 
Lojze Lah 26. aprila povabil nekdanje lastnike 

Konjeniški klub Komenda je skupaj z Zvezo 
društev kasaške centrale Slovenije 30. junija or-
ganiziral drugo letošnjo kasaško dirko na hipo-
dromu v Komendi. Blizu 2000 gledalcev je 
spremljalo tekmovanja v nedeljskem popoldnevu 

Povabljeni v galerijo
Občina Komenda je med tistimi občinami 

v Sloveniji, ki se lahko ponosno pohvali, da 
ima ob okrog 5700 občanih 60 društev. In 
lepa večina teh društev in klubov je z delom 
in aktivnostmi prav tako v ponos občini. Ob 
tem pa smo pri njihovem delu in uspehih 
pogosto priča pretirani skromnosti.

Naj zato velja povabilo: Ob šolski poti, kjer 
je že od majske pomladi prostor za predstavitve 
z razstavno galerijo, ste ob dosežkih in zanimi-
vostih dobrodošli. Za predstavitev za začetek 
sporočite v Uredništvo Aplence - urednistvo.
gok@komenda.si ali 031 638 699. 

Bile so tombole, veselice in delalo se je udarniško
Konec aprila so se v planinskem domu na Podborštu prvič po več desetletjih spet zbrali nekdanji 
kasači in lastniki konj, ki so še danes člani Konjeniškega kluba Komenda. Poklical jih je na srečanje 
predsednik Lojze Lah, pobudnik pa je bil skupaj z njim Ivan Kosec.

konj in kasače v klubu na pr-
vo srečanje. »Član kluba sem 
45 let. Vsa ta leta do danes 
sem veliko tekmoval in dose-
gal različne uspehe v Nemčiji, 
Madžarski, Avstriji, v Trstu 
po nekdanji Jugoslaviji... Si-
cer pa sem se od mladih nog 
ukvarjal s konji. Tudi šolsko 
torbo sem pustil za cesto, da 
sem šel lahko s konji. In Laki 
Fons je bil najboljši med 
dvoletniki; do danes ga še ni 
nihče premagal.« 

Ivan Dolenc - »Lojze Lah me je sprejel med 
kasače. Tekmoval sem v Gornji Radgoni. Ne-
kako pred tridesetimi leti pa sem se »poslovil« 
od kasaštva in se vpisal med gasilce. Še vedno 
pa sem član Konjeniškega kluba Komenda.« 

Peter Zmrzlikar – »Član Konjeniškega 
kluba sem postal še pred tem, ko je Lojze Lah 
postal predsednik kluba. Tekmoval sem, bil pa 
sem tudi sodnik in nekaj časa tudi blagajnik. 
Ob osamosvojitvi Slovenije pa sem šel še k 
planincem.«

Jože Hartman je v klub prišel, ker je imel 
doma konje. »Veliko sem tekmoval. Nehal pa 
sem, ko je bil konj star 15 let. Tekmoval sem v 
Komendi pa tudi po Srbiji in bil sem zadnji pa 

tudi prvi. Še vedno pa sem član kluba.«
Jože Korbar – »Klub je med najboljšimi v 

Sloveniji, za kar je zaslužen predsednik Lojze. 
Tekmoval sem v Ljutomeru, na Bledu, v Lju-
bljani, Šentjerneju.« 

Zdene Cibašek – »Moj oče je bil med ustano-
vitelji Konjeniškega kluba Komenda. Doma smo 
imeli mizarstvo in ko sem imel 15, 16 let, so bile 
dirke, veselice. S kasačem sem dirkal 1964 in 
kasaške konje imam še danes; že prek 35 let.«

Miran Cotman – »V klub sem prišel, ker 
smo imeli doma manjšo kmetijo in konja. 
Moja najlepša leta so bila, ko smo konje dali 
na tovornjake in se odpeljali na tekmovanja . 
Tekmoval sem šest let in moj konj je bil takrat 
6. do 7. v Jugoslaviji. Spominjam se tombol, 
vse smo delali udarniško. Danes še vedno malo 
treniram, sem pa tudi pri kasaškem odboru.« 

A. ŽalarDirka pobratenih občin
in pozdravilo Taro Star in njenega lastnika ter 
voznika Milana Žana, zmagovalca pokala pobra-
tenih občin Komenda in Križevci. V imenu obči-
ne Komenda je čestital zmagovalcu, in zaželel 
tudi v prihodnje pobratenju med občinama na-

daljnje sodelovanje, predsednik Konjeniškega 
kluba in častni občan občine Komenda Lojze 
Lah. Slovesen kasaški dogodek v Komendi pa je 
nazadnje sklenila prava paša za oči številnih gle-
dalcev, spektakularna dirka kmečkih dvovpreg.                 

- A. Ž.
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Majda Ravnikar
Twirling mažoretni klub Komenda je v zadnjem letu 

zabeležil vrsto uspehov in prihodnji mesec dekleta 
potujejo na svetovno in evropsko prvenstvo. Čému, 
glede na to, da v klubu sodelujete že od vsega začetka, 
pripisujete ta veliki uspeh v sorazmerno kratkem de-
lovanju kluba?

»Ko se ozremo nazaj v leto 2009, ko smo bili v dilemi ali pričeti z 
delovanjem novega kluba ali nadaljevati poslanstvo prvega, in ko pre-
gledujemo dosežke kluba,ugotavljamo, da smo z delom in dosežki kluba 
več kot zadovoljni. Z vztrajnim delom smo v slabih štirih letih delovanja 
dosegli ogromen napredek. To dokazujejo dobri rezultati in tudi rast 
društva. V tem šolskem letu je število deklet, ki v klubu redno trenirajo, 
doseglo številko 100! 

Uspehov pa ne bi bilo 
brez veliko vloženega 
truda, dela in odrekanja 
pridnih članic Twirling 
in mažoretnega kluba 
Komenda, podpore star-
šev, spremljevalk, ki ne-
sebično pomagajo na 
tekmovanjih in nastopih 

in brez usklajenega delovanja vodstva kluba s trenerko Anito Omerzu. 
Anita je motor in gonilna sila kluba. Le delo daje sadove, uspešnost in 
napredek! Sledimo pa sloganu: En klub, eno srce - Twirling in mažoretni 
klub Komenda.«

Kako se pripravljate v klubu na veliki »pohod«, ki v twirling in 
mažoretni dejavnosti in merjenja kakovosti pomeni dobesedno 
prestižni vrh uspešnosti?

»S pripravami za udeležbo na Svetovnem pokalu v Amsterdamu so 
dekleta pričela julija. Treningi so dvakrat na dan po uro in pol oziroma 
dve uri. 

Treningi za Evropsko mažoretno prvenstvo pa se bodo pričeli 12. 
avgusta. Dekleta bodo trenirala dvakrat na dan po dve uri. Junija pa smo 
za obe tekmovalni skupini imeli tudi 5-dnevne intenzivne priprave v 
Zambratiji.

Ob trudu in energiji Anita prenaša znanje na svoje »učenke«. Seveda 
pa je v športu, plesu in ostalih tekmovalnih aktivnostih potrebna tudi 
»športna sreča«. Upamo in želimo, da bo vse potekalo po načrtih in 
bodo na koncu lepi trenutki med najlepšimi spomini.«

Poleg koreografsko umetniške kakovosti, kar odličnosti predstav, 
kar je povezano s trdim delom, pa je pot na Nizozemsko, na svetov-
ni pokal, in na Češko, na Evropsko mažoretno prvenstvo, tudi pre-
cejšen denarni zalogaj. 

»Udeležba deklet na Svetovnem pokalu v twirling športu v Amsterda-
mu, ki ga organizira krovna organizacija twirling športa – W.B.T.F. 
(Svetovna zveza twirlinga) in na Evropskem mažoretnem prvenstvu na 
Češkem, je povezana z visokimi fi nančnimi stroški (prevozni stroški, 
nočitve, prehrana, štartnine, plačilo treningov, plačilo športne dvorane, 
mažoretne uniforme, druga potrebna oprema…). Ocenjujemo, da bodo 
stroški udeležbe na Svetovnem pokalu v Amsterdamu znašali približno 
12.000 €, stroški udeležbe na Evropskem mažoretnem prvenstvu na 
Češkem pa dobrih 7.000 €; skupaj približno 19.000 €! V klubu se trudi-
mo, da bi čim bolj razbremenili starše in zbrali čim več sponzorskih 
oziroma donatorskih sredstev. 

Zato še enkrat poziv: če želite prispevati k udeležbi deklet na obeh 
tekmovanjih, sredstva lahko nakažete na račun Twirling in mažore-
tnega kluba Komenda, TRR 03103-1000641574, odprt pri SKB Banki, 
PE Kamnik. 

Veseli bomo vsakega prispevka! Za vaš fi nančni prispevek se vam 
dekleta TMKK lahko oddolžijo z nastopom na kateri izmed vaših prire-

Na tekmovanja za Svetovni pokal in Evropsko prvenstvo
Pred svetovnim pokalom v twirling športu v Amsterdamu in Evropskim mažoretnim prvenstvom na 
Češkem (oboje avgusta) smo se pogovarjali s tajnico Twirling mažoretnega kluba Komenda Majdo 
Ravnikar in trenerko ter koreografinjo Anito Omerzu.

ditev, klub pa z objavo vašega imena na raznih prireditvah. Za vsak 
prispevek, v imenu deklet in kluba, že v naprej najlepša hvala.«

Iskrene čestitke za vse dosedanje uspehe in dosežke. Na obeh ve-
likih nastopih v tujini pa tudi naša skupna velika želja: Sežite S 
palicami do Sonca.

»Najlepša hvala za čestitke in lepe želje. Osebno pa me, bolj kot vsi 
»uradni dosežki«, veseli, da se dekleta z veseljem srečujejo, družijo na 
treningih, tekmovanjih in gojijo prijateljske vezi. Odrekanja, trdo delo 
in vztrajnost jim bodo prav gotovo pomagala v življenju pri doseganju 
tudi drugih ciljev.«

Anita Omerzu
Ste trenerka in praviloma pri vseh vsebinskih slikah 

tudi vsebinska avtorica (koreografi nja) nastopov. Ka-
kšna je pot od ideje do nastopa na parketu, na odru?

»Ja, res je. Sem koreografi nja vseh nastopov Twirling in 
mažoretnega kluba Komenda in lahko se pohvalim, da vse 
koreografi je naredim samostojno; brez tujih strokovnja-

kov, kar je danes redkost. Ideje nastanejo včasih, ko slišim glasbo, včasih 
med tekom ali sprehodom, včasih si zamislim kakšno dobro kombinaci-
jo,… Potem pa je potrebno uskladiti glasbo, formacije, gibe in palico … 
dekleta naučiti in potem še natrenirati, spiliti…«

In pot do rezultata oziroma uspeha, da nastopite na evropskem in 
na svetovnem prvenstvu? 

»Za dobre uvrstitve je na prvem mestu zagotovo dobra koreografi ja; 
predvsem dobro izvedena koreografi ja. Za tem pa se skriva veliko teh-
ničnega znanja, za kar je potrebno veliko treningov. Brez truda in srčno-
sti deklet ter podpore staršev, ki prilagajajo svoje družinsko življenje 
treningom, ne bi šlo. Seveda pa so še kako pomembni posluh, razume-
vanje in velika podpora vodstva kluba, ki stremi k napredku in dela v 
dobro vseh otrok v klubu. Tako smo vsi: En klub, eno srce – Twirling in 
mažoretni klub Komenda.«

Na predstavi junija v Komendi S palico do sonca ste razvneli ob-
činstvo z aplavzom s koreografi jo Sneguljčica. 

»Sneguljčica je twirling točka. Skupina GROUP JUNIOR jo bo za-
plesala na Svetovnem pokalu v twirling športu, ki ga organizira Svetov-
na zveza twirlinga v začetku avgusta. V petek, 6. avgusta 2013, jo bomo 
v športni dvorani v Almere pri Amsterdamu predstavile svetovni javno-
sti in upam, da bo odziv enak ali vsaj podoben odzivu v športni dvorani 
v Komendi. Držite pesti! Dekleta, spremljevalke in jaz bomo naredile 
vse, da bomo najbolje predstavljale Slovenijo in Komendo.

Drugo prvenstvo, ki se ga bodo članice TMKK udeležile, je Evropsko 
mažoretno prvenstvo. Na Češko potuje ekipa KADETINJE A, ki bodo 
zadnjega avgusta in prvega septembra zaplesale fi gurativo in parado, 
ponosno pa bomo predstavile tudi naše nove uniforme.« 

Verjamem, da sta tako izbor kot vsebinski nastop ob vseh izved-
benih podrobnostih in usklajenostih pomembna za uspeh. Želim 
vam, da ga dosežete.

»Hvala. Intenzivne priprave že potekajo. Dekleta so motivirana in 
zelo pridna na treningih. Vem, da bodo dale vse od sebe in imajo vso 
mojo podporo. Za obe ekipi bo to krstni nastop; za GROUP JUNIOR 
prvi nastop na Svetovnem pokalu, za KADETINJE A pa prvi nastop na 
Evropskem mažoretnem prvenstvu.«

Andrej Žalar 
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Ja, tudi to poletje smo skupaj z Lauro, Amadejo, Polono, Nežo, Blažem, 
Tanjo in s še eno Polono pripravili različne dejavnosti za vse zabave, 
ustvarjanja in športnih aktivnosti željne šolarje. V tednu od 8. do 12. 
julija 2013 so se med 10. in 14. uro zgodili tematsko obarvani dnevi, 
polni mladostne energije, ustvarjalnih idej, zabavnih trenutkov, prisrčnih 
nasmehov in novih prijateljskih vezi.

Prvi dan sta nas obiskali kavbojka Moli in njena kobila Strela. S 
kvizom sta nas odpeljali v življenje divjega zahoda, ki ne obstaja brez 
rodea in indijancev. Lotili smo se pletenja pajkove mreže na obroču in 
izdelali čudovite lovilce sanj. Kot dobro izurjeni kavbojci in indijanci 
smo spekli krompir in hrenovke in poskrbeli za dodatno energijo, ki 
smo jo še kako zelo potrebovali za štafetne in vodne igre na prostem.

Torkovo druženje je bilo v duhu glasbe, glasbenikov in glasbil, ki 
smo jih sami izdelali iz odpadne embalaže. Kot pravi glasbeni mojstro-
valci smo iz njih skušali izvabiti tihe in glasne tone, ki so v hitrem in 
počasnem ritmu ustvarili zanimivo orkestrsko skladbo. Pridružile so se 
še melodije iz otroških glasilk in nastal je pravi glasbeni koncert. V ku-
hinji smo se poigrali s špageti in mesnimi kroglicami, z njimi sestavili 
notno črtovje in ustvarili harmonijo slastnih okusov. 

Sredino sončno jutro smo se dobili eno uro prej kot ostale dni. S 
polnimi nahrbtniki smo se z avtobusom odpeljali v Kamnik, kjer smo 
svoja pričakovanja po zabavnem in predvsem mokrem druženju uresni-
čili na bazenu. Sproščeno in osvežujoče kopanje, tekmovanje v plavanju, 
potapljanje in tunkanje prijateljev, pljuskanje vode in skakanje v vodo 
… to je bilo veselje na kubik in še malo čez. Kot pikico na i pa smo 
dodali še kokice, sočno lubenico in pisane tatooje. 
Četrtkovo vreme je bilo bolj oblačno in ne prevroče, ravno pravšnje 

za vrtičkarje. Barvanje in okraševanje cvetličnih lončkov je bilo hitro in 
uspešno izvedeno in že je bil čas za pripravo slastne pizze. Paradižnik, 
origano, olive, gobice, koruza, šunka, sir … vsak si jo je izdelal sam in 
pečene so prav mamljivo zadišale. Kakšno pa imate vi najrajši? 

V petek se nam je spet pridružila kobila Strela in z njo še nekatere 
druge živali, ki so nam krajšale čas: slonček Benjamin, muca Mimi, ti-
grica Lili in gosenica Neži ... Po uvodnem spoznavanju smo se z veliko 
vnemo in kančkom umetniškega navdiha lotili risanja izbrane živali v 
gibanju. Pravo veselje je bilo gledati, kaj vse je nastajalo izpod spretnih 

Zabavno ustvarjalne počitnice
»Še malo, pa se bo začelo … čas za akcijo, tisto pravo … počitniško … HURA, POČITNICE!« si še
rečem in polna pričakovanj že odvihram v MRAVLJIŠČE – Mladinski center Komenda. 

prstov mladih umetnikov. Poznavanje živali smo preizkusili tudi z reše-
vanjem ugank, za konec celotedenskega druženja pa smo s pomočjo 
različnih zabavnih nalog iskali in uspešno odkrili skriti zaklad.

»In kaj je bilo v njem?« Tega pa za sedaj še ne povem, saj kdor ni bil 
julija z nami, ima v avgustu novo priložnost, da to odkrije in se nam 
pridruži v nepozabnem počitniškem dogajanju. 

Suzana Zgonec, predsednica DMD Mravljišče

Še nekaj vtisov otrok
»Zelo mi je bilo všeč risanje živali v gibanju. Rad sem kuhal in lahko 
sem sam rezal hrenovke. Zabavno je bilo skakanje v bazen.« 

Žiga Zarnik, 7 let

»Bilo je fi no, zelo smo se zabavali, imeli smo najboljše mentorice. 
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli na bazen. Na delavnice pridem spet 
avgusta!« 

Ajda Kočar, 8 let

»Všeč mi je bilo, ko sem pomagala kuhati, ko sem plavala na bazenu in 
smo se igrali vodne igre. Polona mi je na ramo narisala lep srček.« 

Doris Jerman, 8 let

»Okraševali smo lončke za rože, risali z ogljem in kredami. Bilo mi je 
zelo všeč, ko smo šli v Kamnik na bazen. Vsak dan smo tudi kaj dobre-
ga pojedli in se igrali z vodnimi balončki. V Mravljišče bom še prišla, 
saj so tam vedno tudi moje prijateljice.« 

Laura Kočar, 9 let

»Najbolj sem uživala v sredo na bazenu kopališča v Kamniku, ko sem 
tunkala prijateljici Lejo in Evo. Zanimivo je bilo risanje živali z barvni-
mi kredami in kvizi so mi bili tudi všeč.« 

Teja Zarnik, 11 let

»Na delavnicah sem bil zelo rad, pomagal sem tudi v kuhinji. Zelo mi je 
bilo všeč, da smo šli plavat na bazen in smo si s fl omastri risali po telesu. 
Zabavne so bile vodne in štafetne igre in iskanje zaklada.«

Dorijan Peršin, 11 let 
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Dolga in naporna sezona Firecombata se je začela že v zimskem obdobju z 
rednimi treningi v domačem fi tnesu. Obe ekipi se zahvaljujeta Maticu Zu-
panu za pripravo treningov, s katerimi smo se fi zično pripravili. Ko pa se je 
malo otoplilo, smo takoj pohiteli na poligon, ki ga imamo v podjetju Niko 
Transport (sestavljen je iz stolpa, rova, ranjenca, ki ga predstavlja 80 kilo-
gramska lutka). Tako smo fi zični pripravljenosti dodali še tehniko. Mere 
poligona so narejene po predpisih organizatorjev FC Slovenija. Skupinsko 
treniramo 2 do 3 krat tedensko, prav tako pa sam še vsak tekmovalec.

Po napornih treningih smo komaj čakali 4. maj v Žužemberku, kjer  
smo se člani PGD Moste udeležili prvega tekmovanja z dvema dvojicama. 
Prva dvojica »Izi team« in druga dvojica »Sosed team«. Tu smo se že 
lahko razveselili odličnih rezultatov, saj je »Sosed team« osvojil 1. mesto, 
»Izi team« pa 5. Vse skupaj smo proslavili na naši veselici z Modrijani.

Naslednja tekmovanja so bila v naslednjih 14 dneh; 18. 5. v Tolminu, 
25. 5. v Splitu, 1. 6. v Dolnjem Logatcu, 15. 6. v Moravčah in Zagrebu. 
Najbolj odmevna in zanimiva je bila tekma v Splitu, na katerega smo se 
odpravili na povabilo DVD Žrnovnica. V Split so nas pospremili tudi 
navijači, zato smo si morali sposoditi kombi pri podjetju Suma projekt, 
saj je bil naš z ekipo FCC PGD Moste že na poti v Francijo.

V Žrnovnici so nas zelo toplo sprejeli. Ob prihodu so nam razkazali 
prenočišče v DVD Dugo polje. Doživeli smo presenečenje. Pričakovali 
smo, da bomo spali v nekem domu v spalnih vrečah ali podobno. Prišli 
pa smo v super moderen gasilski dom s 25 ležišči, kuhinjo, fi tnesom in 
še veliko zavidanja vrednih stvari. Pokazali so nam tudi vse pridobitve, 
ki so jih pridobili v okviru izgradnje poslovne cone Dugo polje. Čakala 
nas je že večerja v lepem lokalu in ogled poligona, ki je bil na vrhu na-
kupovalnega centra Citycenter. Tako smo lahko preizkusili orodja. Po-
tem pa novo jutro, zajtrk in živčki na pašo ter pot proti poligonu. Tam se 
je že zbirala velika množica gledalcev in tekmovalcev. Sledila je uradna 
otvoritev tekmovanja, kjer smo se lahko javno zahvalili organizatorju. 
Poklonili smo jim sliko, ki jo je izdelal Boštjan Rebol. Presenečenje 
smo doživeli, ko smo izvedeli, da tekmujemo kot tretja in peta ekipa. 
Vendar nas to ni »iztirilo«, saj smo vajo izvedli odlično. Dosegli smo 
prvo in tretje mesto, v skupnem seštevku pa četrto in peto mesto. Po 

PGD Moste in nova sezona Firecombat
tekmovanju je sledila razglasitev rezultatov s pogostitvijo; gostitelji nas 
nikakor niso hoteli izpustiti domov. Imeli smo odlične občutke, saj take-
ga gostoljubja nismo pričakovali. Poskrbljeno je bilo za tekmovalce in 
tudi za naše navijače. Tako smo imeli tudi odličen izlet. 

Počitka ni bilo, saj je bila naslednja tekma v Dolnjem Logatcu, kjer se 
nam je pripetila prva smola. Poškodoval se je član »Sosed teama«, in je 
bila za njega sezona krajša za najmanj dve tekmi. »Izi team« pa je prav 
tako imel smolo, saj se jima je pred koncem vaje odpel B-vod; kar je 
napaka organizatorja, saj se pri 4 barih stalnega pritiska B-vod sam ne 
bi smel odpeti.

Sledila je tekma v Moravčah in Zagrebu. To je bil še poseben izziv, 
saj sta bili dve tekmi v enem dnevu oddaljeni več kot 150 km. Zjutraj v 
Moravčah je bilo  vse po planu. Dosegli smo povprečen rezultat, vendar 
je nastopala lahko samo ena ekipa. Takoj po končani tekmi smo se 
skupaj z navijači urno odpravili v Zagreb, kjer smo se tekmovanja ude-
ležili na povabilo DVD Svesvetski Kraljevac. Pričakala nas je huda 
vročina, ki nas je mučila že med vožnjo. Pri ogrevanju je bilo še vse v 
najlepšem redu. Prva sta nastopila »Izi team« in že po nekaj sekundah 
nam je zastal dih, saj je Stane padel s prepreke, visoke 1,8 metra. Kljub 
trmi je moral priznati premoč bolečini ob zlomu zapestja. Tako je bila 
tekma za dvojico »Izi team« končana. Prijazni domačini in zdravniki v 
Zagrebu so zadevo uredili v pičlih dveh urah (rentgen, mavec,…). Kljub 
slabi volji in strahu sta na poligon neustrašno stopila dvojica »Team 
PGD Moste«. Poškodovanega iz »Sosed teama«, ki se je poškodoval v 
Doljnem Logatcu, je zamenjal Blaž, zato je bilo potrebno tudi spreme-
niti ime dvojice. Strah je bil še toliko večji, saj si je Blaž prav eno leto 
pred tem na prepreki izpahnil ramo. Vendar je bila vaja odlično izvede-
na, saj sta dosegla 2. mesto v najmočnejši A konkurenci. Skupno pa sta 
dosegla 3. mesto med vsemi nastopajočimi ekipami (30 ekip).

Kljub očitkom, da PGD Moste ne dosega dobrih rezultatov na občin-
skem tekmovanju, mislimo, da dosegamo v drugih fi zično in operativno 
zahtevnejših tekmovanjih zavidljiva prva mesta oziroma odlične rezul-
tate. Gasilska zveza Slovenije naših tekmovanj zasedaj res še ne odo-
brava in ne podpira, vendar je  vedno več podpornikov k poudarku bolj 
operativno-fi zičnim pripravljenostim tudi v Gasilski zvezi. Zato se je 
letos ustanovila tudi Zveza organizatorjev tekmovanj gasilskih dvojic.

Kljub opisanim nastalim poškodbam ne bomo odnehali. Še bolj se 
bomo zagnali v treninge in upamo, da se bomo še naprej tako dobro od-
rezali in predstavljali dobro ime našega društva po Sloveniji in tujini.

Zahvala gre tudi vsem sponzorjem in podpornikom, ki nam pomagajo 
uresničevati naše cilje.

Pripravil Firecombat team Moste (06, 08, 10, 11, 24)

Matic in Domen evropska rekorderja
Prvo letošnje tekmovanje Firecomat je bilo maja meseca v Strasbo-
urgu v Franciji. Na njem je Matic Zupan (PGD Moste) na prvem 
tekmovanju sezone dosegel 4. mesto, ekipno pa je tekmoval tudi 
Roman Koncilija. Zelo uspešna, saj sta za kar 2 (dve) sekundi popra-
vila dosedanji evropski rekord dvojic, pa sta bila Matic Zupan (Mo-
ste) in Domen Pavlič (Begunje).                                                - aže  

Priprava na izvedbo vaje

Preskok prepreke (višina 1,8 metra)

NOVO NOVO NOVO NOVONOVO NOVO NOVO NOVO
Dostava hrane po naročilu – tel: 041 570 937Dostava hrane po naročilu – tel: 041 570 937

info@klanc.si

piščanec & liter cvička 
piščanec & liter cvička 

19,00 EUR19,00 EUR
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Pa se je spet končalo, tako kot se leto za letom, čeprav nekateri opažamo, 
da ta leta zmeraj bolj minevajo in že dobesedno letijo. Končno si vsi 
vodilni akterji, trenerji in nogometaši nogometnega kluba Komenda 
lahko za nekaj časa oddahnemo in jo mahnemo na pošteni dopust, ozi-
roma počitnice. Verjetno se tega vsaj za nekaj časa najbolj veselijo 
starši mladih nadobudnežev, ki so večkrat v precepu med službo, skrbjo 
za šolo, vzgojo in poleg tega še športnimi in ostalimi aktivnostmi svojih 
otrok. Včasih je res že naporno in tega se delujoči v klubu, tako v funk-
ciji staršev kot vodilnih in mentorjev sami še toliko bolj zavedamo!

Bo pa počitek nekoliko krajši za člansko ekipo, ki se bo že kar kmalu 
ponovno pričela sestavljati ter pripravljati na nove izzive v naslednji 
tekmovalni sezoni, da bo možno doseči tako zaželeni cilj-uvrstitev v 
višji rang tekmovanja. Le ta se nam je kot že nekajkrat ponovno izmu-
znil, kar pa je v največji krivdi posledica lastnih spodrsljajev in napak. 
Praktično je bila minula sezona še najslabša v zadnjih štirih letih, saj 
smo na koncu osvojili le četrto mesto.

Vseeno pa se lahko veselimo velikega, predvsem športnega napredka 
pri najmlajših kategorijah, saj so se kar tri selekcije (U7, U9 in U10) uvr-
stile na zaključni turnir, kjer vedno nastopajo le najboljši po posameznih 
kategorijah. Ne gre 
pozabiti tudi po-
hvalne uvrstitve 
ostalih selekcij, ki 
so po svojih zmo-
žnostih uspešno za-
stopale barve našega 
športnega kolektiva 
(selekcija U8 je 
osvojila 2. mesto v 
svoji skupini, selek-
cija U12 je osvojila 

Konec sezone in obisk na Hrvaškem 
Z obiskom prijateljev na Hrvaškem se je zaključila nogometna sezona 2012/13

5. mesto v svoji skupini, selekcija U14 pa je osvojila 7. mesto v ligaškem 
delu tekmovanja). Tu je potrebno predvsem poudariti, da je selekcija U 14 
tekmovala že v pravem velikem nogometu preko celega igrišča in se z 
njihovimi nastopi že sestavlja bodoča generacija domačih nogometašev, ki 
se bodo z leti počasi že vključevali v delo članske ekipe. 

Vse te uspehe smo proslavili s skupnim piknikom ob prostorih nogo-
metnega kluba, kjer se je poleg nogometa na samem igrišču še dolgo v 
zaključek dneva zabavalo tudi ob glasbi in pogostitvi. 

Za dokončen zaključek sezone pa smo dogajanja na ter ob igriščih 
zaključili z organizacijo obiska naših prijateljev iz pobratenega kluba 
Sveti Martin na Muri iz sosednje Hrvaške, ki se ga je udeležilo preko 
sedemdeset oseb (mladi nogometaši selekcij U8 in U10 ter njihovi 
starši). Poleg družabnosti in ponovnega snidenja, smo na njihovem tere-
nu odigrali tudi nekaj tekem, kjer smo bili v starostni kategoriji U 8 
boljši z rezultatom 11:0, v starostni kategoriji U10 pa 2.1. Seveda pa 
druženje ne more miniti brez izziva na nogometnem igrišču, kjer se 
medsebojno pomerijo očetje najmlajših nogometašev iz obeh klubov ter 
seveda za popestritev dogodkov tudi mamice. Rezultat seveda ni bistve-
nega značaja, je pa v tekmi mamic kar »malo pokalo« in je stradal tudi 
marsikateri prst. Seveda bolj zaradi »špic« udarca po žogi, kot pa ka-
kšnega namernega prekrška. No, je potem dobra volja pozdravila vse 
bolečine, saj se je razpoloženje proti poznemu večeru še bolj razvnelo.

Bili smo namreč tudi priča vstopa Hrvaške v EU, ki pa so ga naši 
gostitelji sprejeli z mešanimi občutki. Vseeno smo jim za novo obdobje 
v njihovi bodočnosti iskreno čestitali ter jim na njihovi poti zaželeli več 
sreče in razumnosti, kot smo jo deležni v Sloveniji, čeprav je tudi naš 
vstop pred leti zvenel »euforično« in smo ga dojemali kot boljše čase. 
Da pa temu ni tako, danes občutimo tudi v klubu.

Kljub vsemu pa nam volje še ne bo zmanjkalo in gremo skupaj naprej 
novim zmagam nasproti!  

NK KOMENDA
Bolarič Darko

Na igriščih teniškega kluba 
Komenda je bila že osmo leto 
zapored teniška šola za otroke 
pod vodstvom člana TK Ko-
menda Francija Omerzuja, pri 
organizaciji pa so mu poma-
gali Matic Klančnik, Nejc 
Gantar, Žiga Zore in Zvone 
Vindiš. Udeležencev je bilo 

letos kar 39 otrok, večina otrok je bila iz občine Komenda, nekaj pa jih 
je bilo tudi iz bližnje Duplice pri Kamniku.

En teden druženja z vrstniki je hitro minil v športnih aktivnostih. Po-
udarek je bil seveda na igranju tenisa, druženju z vrstniki, obnašanju na 
igrišču... Da pa ni ostalo samo pri tenisu, so otroci en dan odšli na obisk 
v Lončarjev muzej, ki je v bližini igrišč. Tam so si otroci ogledali veliko 
starih predmetov iz preteklosti. Naslednji dan pa so odšli na krajši pohod 
skozi naselje Mlaka na Goro pri Komendi, kjer so jih v piceriji Hram 
Gorjan posladkali s sladoledom. 

»Na koncu bi se radi zahvalili staršem, ki so omogočili otrokom prvi 

Že osmi teniški tečaj

teden brezskrbnih športnih počitnic. Zahvaljujemo se našim donatorjem: 
Štefanu Pojbiču s podjetja Schachermayer, Elektro energiji Ljubljana, 
podjetju Kalcer, podjetju Aro.vana d.o.o., Pizzeriji in gostilna Hram 
Gorjan ter podjetju LIDL, ki je poskrbelo, da otroci med tečaj niso bili 
žejni.

Donirana sredstva so v teniškem klubu namenili za nakup učnih pri-
pomočkov in novih teniških loparjev za otroke. 

Vsi ljubitelji tenisa vabljeni na teniška igrišča na Podborštu tudi med 
počitnicami. Fotografi je s teniškega tečaja si lahko ogledate na www.
sdpolicist.si.

Lep pozdrav in lepe počitnice. Vidimo se spet prihodnje leto!«

Mamice in nogometaši U-7 ter U-8

Zaključni turnir v Trbovljah U-9 – nogometaši prejemajo medalje 
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Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

NASVETI

V dneh, ko se 
temperature vse 
pogosteje dviga-
jo krepko nad 30 
stopinj, nam kli-
matske naprave 
omogočajo, da 
si v avtu, stano-
vanju ali službi 
ustvarimo tem-
peraturno zno-
sne pogoje. Če 
se na dopusto-

vanje odpravljamo z avtom, si verjetno težko 
predstavljamo, da v avtu ne bi imeli klime. Ker 
je njena uporaba v poletnih dneh precej razširje-
na, je dobro, da se seznanimo s praktičnimi na-
potki glede njene učinkovite in varne uporabe. 
Ob neustrezni rabi ter morebitni slabi telesni 
odpornosti nam namreč lahko klima tudi škodi. 

V avtu je klima dobrodošla, saj poveča varnost 
v cestnem prometu. Ohlajeno ozračje v vozilu 

Grah je stročnica, 
ki vsebuje veliko 
beljakovin, velja 
za nadomestek 
mesu in je prilju-
bljen pri veganih, 
vegetarijancih in 
privržencih zdra-
ve prehrane. Veljal 
je za hrano revnih, 
v današnjih časih 
pa je nepogrešljiv 
v zdravi prehrani. 

Grah vsebuje tako kot vsa sveža zelenjava vita-
mine A, C, B kompleks, razen vitamina B12, 
vitamin K in minerale železo, kalij, baker in 
folno kislino. Vsebuje tudi sladkor, ki se pri 
kuhanju spremeni v škrob. Grah znižuje hole-
sterol, čisti kri in uravnava krvni sladkor.

Grah jemo v vseh oblikah skozi vse leto. Jemo 
surovega, kuhanega v malo vode z listom lovor-

Na začetku ju-
lija sem od so-
dišča prejel 
sklep o izvršbi. 
Upniku sem 
račun delno že 
poravnal, on 
pa me terja za 
plačilo celotne-
ga računa. Kaj 
naj naredim? 
Bralec Aplence

Dolžnik lah-
ko zoper sklep o izvržbi vloži ugovor v roku 
osmih dni od njegovega prejema, kar je nave-
deno tudi v pravnem pouku na koncu sklepa. 

Tek roka za ugovor v času sodnih počitnic
Osemdnevni rok začne teči naslednji dan po 
prejemu sklepa in se izteče z iztekom osmega 
dne. Vendar pa v času sodnih počitnic, tj. vsako 
leto med 15. 7. in 15. 8., procesni roki ne teče-
jo. To pomeni, da se v vašem primeru rok za 
ugovor še ni iztekel, če je osmi dan nastopil po 
15. 7., ampak se bo iztekel po 15. 8. Eden iz-
med razlogov za ugovor je tudi delno preneha-
nje terjatve upnika pred začetkom izvršilnega 
postopka. Za ta razlog gre tudi v vašem prime-
ru. Ugovor lahko vložite sami ali s pomočjo 
svojega pooblaščenca.  

Odvetnica Irena Hacin Kölner
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989, info@

moj-odvetnik.si
www.moj-odvetnik.si

OBVESTILO
Odvetniška pisarna Hacin Kölner, d.o.o. je 
s 4. 7. 2013 sedež pisarne preselila v Po-
slovno cono Žeje pri Komendi, Pod javorji 
6, Komenda (pri Gostilni in pizzeriji Fe-
niks).

Pravno svetovanje in zastopanje zagota-
vljamo v odškodninskih in dednih zadevah, 
pri sklepanju vseh vrst pogodb, v ločitvenih 
postopkih, pri urejanju medsosedskih vpra-
šanj, v gospodarskih sporih in v vseh izvr-
šilnih postopkih ter delovnih sporih.

Stranke sprejemamo vsak dan od 8.00 do 
17.00 po predhodnem dogovoru na telefon-
ski številki 059 082 030 ali 031 347 989.

Uporaba klime v avtu
poleti omogoča večjo zbranost in boljšo odziv-
nost voznika, s tem pa boljše in hitrejše reagiranje 
na dogodke v prometu. Zaradi zmanjševanja 
obremenjenosti telesa z ohlajanjem klima tudi 
preprečuje dodatno izgubo telesne energije, kar 
se sicer kaže v hitrejši utrujenosti med vožnjo.

Pri uporabi klime je pomembna zmernost. 
Ob pretiranem ohlajevanju notranjosti vozila 
namreč ob vstopu ali izstopu pride do negativ-
nega odziva sluznice zgornjih dihal, kar nam 
oteži dihanje skozi nos, povzroči kihanje, suh 
kašelj, tiščanje v glavi ali glavobol. 

K učinkoviti in varni rabi klimatske naprave 
nekaj praktičnih napotkov. Če je avto dlje časa 
na soncu, lahko postane prava peč na kolesih. 
Zato velja avto pred odhodom temeljito pre-
zračiti. Kadar za to nimamo dovolj časa pa 
vroč zrak iz notranjosti lahko hitro zamenjamo 
tako, da na začetku vožnje za krajši čas odpre-
mo okna. Ko v avto preide nekoliko hladnejši 
zunanji zrak, okna popolnoma zapremo in kli-
mo nastavimo na kroženje (reciklažo) zraka. S 

tem hladimo le notranji zrak in preprečimo 
dotok vročega zraka iz zunanjosti, s čimer bo-
mo zrak v avtu hitreje ohladili na želeno tem-
peraturo. Da se izognemo kasnejšemu tempe-
raturnemu šoku, temperaturo v vozilu 
nastavimo največ 7 stopinj (!) nižje od zunanje. 
Osredotočamo se na hlajenje prostora in ne 
neposredno nas samih. Zračne šobe zato obr-
nemo stran od glave ali drugih delov telesa. S 
takim ravnanjem se bomo v veliki meri izogni-
li prehladu in zmanjšali verjetnost za nastanek 
revmatskih težav. Tudi jakost ventilatorja naj 
bo zmerna; izogibajmo maksimalnim stopnjam 
vpihavanja zraka. Če imamo avtomatsko kli-
mo, je ta izbira bolj uporabna. Klimatske na-
prave imajo tako ob preudarni rabi zanemarljiv 
negativni vpliv na naše zdravje. Pri daljših 
vožnjah z avtom je klimatska naprava dobra 
izbira, čeprav je poraba goriva za slab liter ve-
čja na 100 km.

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

Grah-meso revnih
ja, kuhanega na sopari, v prilogah in solatah ali 
kot dodatek zelenjavnim juham. Grah lahko tudi 
surov zamrznemo, lahko ga tudi posušimo kot 
fi žol. Suh grah pred kuho vedno namakamo, za-
mrznjenega damo kuhat.  Razlikuje se po barvi 
in okusu, odvisno od vrste, ki jo sadimo. Ves pa 
zori v teh dneh. Privoščimo si prva zrna kar 
sveža surova, tako kot borovnice. Lahko si ga 
podušimo na olivnem olju, dodamo česen, da 
zadiši, nato dodamo grah, ščep soli in kopra. Vse 
skupaj naj se duši petnajst minut. Kot prilogo 
pripravimo krompir v koščkih. Če kuhamo zele-
njavno juho, kjer dodamo tudi grah, dodajmo še 
prazen grahov strok, saj nam ta da prav poseben 
okus. Na koncu kuhanja ga odstranimo. 

Za osvežilno grahovo juho potrebujemo: 
skodelico graha, en korenček, žlico olivnega 
olja, žlico pšeničnega zdroba. Na olivnem olju 
prepražimo nariban korenček in pšenični 
zdrob, dodamo grah in zalijemo z vodo. Solimo 
s ščepcem soli in pustimo vreti. V juho lahko 

zakuhamo stepeno jajce ali na krožniku bogato 
potresemo s peteršiljem.

Grah lahko pripravimo tudi v omaki. Kuhane-
ga dodamo mešanici sladke smetane, ščepca soli 
in ingverja. Postrežemo kot posebno specialiteto 
poleg polente za kosilo ali zgodnjo večerjo.

Presenetite svoje najdražje z zavitkom. Potre-
bujemo vlečeno ali listnato testo, skodelico gra-
ha, pšenični ali koruzni zdrob (kar vam je ljubše), 
žlico olivnega olja ali kocko kokosove masti. 
Koruzni ali pšenični zdrob skuhamo na vodi, ki 
smo ji dodali ščep soli in vejico rožmarina. 
Zdrob naj bo srednje gost. Rahlo ga ohladimo in 
dodamo olje ali mast. Po testu razporedimo 
zdrob, bogato potresemo z grahom in zavijemo 
v zavitek. Listnato testo poškropimo z vodo, 
vlečeno premažemo z oljem. Pečemo v naprej 
ogreti pečici, da dobi zlato barvo. Postrežemo 
kot prilogo k mesu ali s skledo zelene solate!
NAJ VAM TEKNE! Prijetno poletje in dobrodošli 
v moji družbi ponovno septembra!      Olga Hace
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ZANIMIVOSTI

Aplenca se smeje

Na golf igrišču
Prijatelja igrata golf, končata s šesto luknjo in 
od daleč potrpežljivo opazujeta igralki, ki se 
mučita na sedmi. Po četrt ure ju mine potr-
pljenje in prvi se odloči in ju gre prosit, če se 
jima lahko umakneta. Po nekaj deset metrih 
obstane, se vrne do soigralca in mu zašepeta:

»Poslušaj, imam problem: ena od igralk 
je moja žena, druga pa ljubica. Pojdi ti, 
prosim!« 

Soigralec res odkoraka, a tudi on kmalu 
obrne.

 »Vraga, imam enak problem kot ti!«

Mlada vdova
Mlada vdova na pogrebu svojega moža ne-
utolažljivo joče in prijateljica jo tolaži:

»Poslušaj! Mlada si in lepa, že jutri imaš 
lahko drugega.«

»Ja, smrk, jutri že, jutri, smrk. Kaj pa 
nocoj?!«

Lev in bik
Lev in bik sedita za šankom in pijeta pivo. 
Levu zazvoni telefon in hitro se oglasi:

»Da, draga! Samo do konca popijem in v 
petih minutah bom doma.«

 Bik ga podraži: 
»Pa kakšen si ti lev?! Če bi mene pokli-

cala žena, niti telefona ne bi dvignil in bi 
naprej pil s prijateljem!«

»Ja, seveda, ampak med nama je po-
membna razlika: tvoja žena je krava, moja 
pa levinja!« 

Letošnje, že 30. srečanje pevskih zborov slo-
venskih mest z usnjarsko tradicijo, je bilo 15. 
junija v Celju. Organizator: Pevsko društvo 
upokojencev Celje. Da je srečanje povsem 
uspelo in ponovno združilo petje 13. pevskih 
zborov različnih zasedb, je poleg dobrih orga-
nizatorjev svoje dodalo še vreme. Bilo je lepo. 
Vse pevsko dogajanje se je odvijalo na Starem 
gradu nad Celjem, družabno srečanje pa v pro-
storih Celjskega doma. MePZ DU Komenda je 

Pevsko srečanje mest
z usnjarsko tradicijo

Tudi po prevzemu »oblasti«, ko je krmilo dru-
štva prevzel Vinko Koželj iz Most, društvo 
ohranja vse tradicionalne obiske in udeležbo 
na raznih prireditvah starodobnikov. 

V nedeljo, 26. maja, se je 17 starodobnikov 
(med njimi 3 iz Vogelj) odpravilo na vsakole-
tno srečanje z rojakom, proštom in stolnim 
župnikom ljubljanske stolne cerkve, g. Jožetom 
Lapom, ki je v dneh obiska praznoval 70-letni-
co bogatega življenja.

Kolona, strnjena in organizirana, je med vo-
žnjo po ljubljanskih ulicah zbujala vsestransko 
pozornost. Prebivalci Ljubljane, od katerih je 

Društvo Stari traktor iz Most v Ljubljani
marsikdo v mladih letih doma, še na kmetih, se-
dal za volan prav takih vozil, ob pogledu na zli-
kane in obnovljene stare lepotce verjetno nostal-
gično pomislil na leta svoje mladosti. Zato je 
bilo nasmejanih in prijetno presenečenih obču-
dovalcev polno povsod, kjer so peljali mimo. 
Največ presenečenja je kolona pripravila japon-
skim turistom, ki so prispeli na ogled Ljubljane z 
dvema avtobusoma. Na Zmajskem mostu so 
skoraj ustavili promet, ko so se jim v rokah znašli 
fotoaparati in snemalne kamere. Kolono so 
spremljali vse do stolne cerkve, kjer so se staro-
dobniki, kot se za disciplinirane stare »gospode« 
spodobi, lepo postavili v vrsto na ogled vseh, ki 
so prihajali mimo. In teh ni bilo malo. Ves čas 
pred stolnico in še po maši je člane društva raz-
veseljeval harmonikar Niko Zalaznik. 

Stroje in sofarane iz mladih let je blagoslovil 
g. Lap, nato pa so vse vsi udeležili sv. maše v 
stolnici.

Na prisrčnem srečanju s člani društva, ki ga 
je zanje organiziral g. Lap na vrtu svojega sta-
novanja, so mu le-ti izročili prisrčno darilo – 
njegovo karikaturo, ki ga je razveselila. Mo-

ščanske dekleta in žene iz Aktiva kmečkih 
žena iz Most so pripravila obilico sladkih do-
brot; tekočih zadev tudi ni manjkalo. Več kot 
debelo uro je trajalo to srečanje, ki je vsem 
ostalo v prijetnem spominu.

Kolona starodobnikov se je nato podala na 
Ljubljanski grad, kjer so zopet poželi več pri-
znanj za dobro domislico obiska starega gradu 
in popestritev dogajanja. Zopet so imele roke 
obiskovalcev precej dela, da so posneli vse, 
kar je bilo vredno videti. In tega ni bilo malo. 
Za to so poskrbeli prizadevni člani, ki trdno 
verujejo v tradicijo obiskov bivšega sokrajana 
in cerkvenega dostojanstvenika in v svoje po-
slanstvo, da vsako leto izvirno poživijo turi-
stični utrip prestolnice.

Tone Ogorevc 

dostojno prispeval h kvaliteti prireditve s po-
znano ubranostjo in zvočno izenačenostjo zbora 
kot celote.

Vsakoletno sporočilo tega srečanja daje pri-
reditvi tudi poseben pomen. Letošnje je izzve-
nelo v ponosni zavesti, da se kljub težkim ča-
som s pesmijo ohranja spomin na usnjarsko 
predelovalno industrijo. Pesem vedno budi 
upanje v nove začetke.

Tone Ogorevc 
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S ŠOLSKIH KLOPI
HIŠA EKSPERIMENTOV
V torek, 18. 6. 2013, smo odšli v Hišo eksperi-
mentov. Vsi trije tretji razredi smo se odpeljali z 
dvema avtobusoma. V Ljubljani nas je pričakala 
vodička, ki nam je razložila nekaj pravil. Nato 
smo se samostojno sprehodili po prostorih. Meni 
je bila najbolj všeč tehtnica, na katero si stopil in 
pobrenkal. Težji si bil, bolj nizke tone je ustvar-
jala, lažji si bil, bolj visoke tone je zaigrala. Čas 
je kmalu minil in morali smo se odpraviti nazaj 
v šolo. Meni je ta dan ostal v lepem spominu.

Maša Blatnik, 3. a

NA OBISKU PRI ČEBELARJU
Bili smo na obisku pri čebelarju. V čebelnjaki 
smo videli trota, matico in še ostale čebele. 
Čebelarju je ime Milan Starovasnik. On je 
predsednik Čebelarskega društva Komenda. 
Na koncu smo jedli kruh in med. Potem nam je 
dal pokusiti še cvetni prah. Zelo zelo je bilo 
dobro. Čebelar nam je veliko povedal.

Tinkara Magister, 3. c

BRALNA ZNAČKA IN SMEH
Seveda, kot vsako leto smo pridno brali knjige, 
se naučili pesmi in opravili bralno značko. 
Potekala je dovolj dolgo, da smo lahko umirje-
no brali zgodbe. 

Za nagrado smo dobili vstopnico za manjši 
nastop šolske glasbene skupine in ogled pred-
stave Vzorni soprog. Vsi nastopajoči so se zelo 
potrudili, zato so naslednji dan dobili vsak svoj 
kos čokoladne torte. Šolska skupina je zaigrala 
slovensko in še angleško znano pesem. Publika 
je ob poslušanju tako uživala, da je morala 
skupina po igrici ponovno zaigrati. 

V gledališki predstavi so nastopili učenci 
osmega in devetega razreda. Zgodba je govori-
la o nekem princu, ki ni mogel najti primerne 
žene. Ena je mučila mačko, druga je preveč 
vneto pospravljala, ena je neprestano prepeva-
la, da so vsem skoraj popokali bobniči … Vse 
pa je motilo, da se jim princ ni dovolj posvečal 
in se je preveč družil s svojima prijateljema ob 
igri kroglolovki. Vse žene so ga zapustile in 
mu obljubile maščevanje ter ga skušale osra-
motiti. Ob koncu igre so se vse vrnile, se najprej 
med seboj prepirale, od katere je ta vzorni so-
prog, na koncu pa so ga skoraj raztrgale, ko ga 
je vsaka izmed njih hotela samo zase. 

Sceno za igro so izdelovali učenci pri izbirnem 
predmetu likovno snovanje in pri likovni ustvar-
jalnici za nadarjene. Poleg petih žena in moža so 
v igri nastopili še ženam povšečni minister, 
spretni in premeteni služabnik, dva razglaševalca 
vladnih sporočil z govorno napako in vratar. Za 
sceno je bila skrita tudi prišepetovalka. 

Ob koncu prireditve je ravnateljica nagovo-
rila vse, ki smo opravili bralno značko in nam 
čestitala. 

Ana Štebe, 7. c

DRUGO LETO PA OCENE. KAJ 
SE BO SPREMENILO?
Vedel bom, da veliko znam. 

Anai Erce, 2. a
Hura. Komaj čakam. Zame se ne bo veliko 
spremenilo. Že sedaj vemo, kakšno oceno bi si 
prislužili, če bi bile. 

Petra Koderman, 2. a

Jaz komaj čakam. Še posebej, ker se bomo 
naučili poštevanko. 

Nejc Klemenčič, 2. a 

Ja, pa tudi športna bo ocenjena, a veste?
Nik Sitar, 2. a

PLANINSKI TABOR V TOLMINU 
V petek, 21. 6. 2013, smo se odpeljali v Tolmin. 
Že prvi dan smo imeli celodnevni pohod. Tam 
nam je bilo všeč, da pot ni bila strma. V soboto 
smo se podali na planino Kuhinja. Zelo nam je 
bilo vroče in bali smo se kač. Po kosilu smo se 
odpravili na grad, s katerega smo imeli lep razgled 
na Tolmin. Zvečer smo odšli k maši in potem še 
na sladoled. V nedeljo smo odšli do izvira Tol-
minke in na Javorco, kjer smo si ogledali čudovito 
cerkvico, ki so jo postavili vojaki v 1. svetovni 
vojni. Spali smo v CŠOD Soča. Všeč nam je bilo, 
da smo se v prostem času igrali in se smejali. 

Tina Kern, Kaja Zadrgal, Špela Plevel, Nika 
Ravnikar, Barbara Zadrgal

Na planinskem taboru v Tolminu ob Soči mi je 
bilo najbolj všeč, ko smo šli na planino Kal in 
Razor. Užival sem, ko smo šli k sotočju in v 
vodo metali kamne ter ko smo ob večerih 
igrali nogomet. 

 Nejc Zorman, 6. razred

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli na planino 
Kuhinja. 

Katarina Zorman, 5 let

Na taboru mi je bila najbolj všeč  hoja po lepih 
krajih in igranje nogometa. Bil sem navdušen 
nad letom padalca nad Tolminom. 

Gašper Šmauc, 2. razred

Na taboru smo veeelliiikoo hooodiiiliii in 
igrali nogomet. Ta tabor  mi je bil še posebej 
všeč zaradi sladoleda, ki sem se ga do sitega 
najedel. 

Erik Peršin, 3. razred

Všeč mi je bilo, ko smo šli do sotočja in v vodi 
metali kamenčke in delali »žabice«.

Peter Zadrgal, 2. razred

Letošnji tabor bo ostal v lepem spominu. Naj-
bolj težko pa sem čakal, da smo lahko igrali 
nogomet. 

Jošt Plevel, 5. razred

Planinski tabor je več kot izpolnil naša priča-
kovanja. Veseli otroški obrazi, sproščeni pogo-
vori odraslih, čudovite gore, za nameček pa še 
smaragdna Soča … Ti trenutki nas bodo še 
dolgo nagovarjali.  

družina Erent

Planinci, ujeti v objektiv

Bitka z vodnimi balončki

Trije dnevi preživeti v objemu gora, v družbi 
modrozelene gorske lepotice, pod vodstvom 
izkušenih vodnikov in prijetni družbi malih in 
velikih planincev – le kaj več bi še želeli. Bilo 
je lepo, sproščujoče, zabavno, želje in pričako-
vanja so se nam izpolnila. 

družina Košir

Juhej, že v hrib hitimo.
O, lepega vremena se veselimo.
Žuljev ne dobimo
In na cilj srečno prihitimo!

Petru, vodniku sledimo.
Enkrat ga že prehitimo.
Takrat se mogoče izgubimo.
Encijan ob poti nasmejan,
Rman za želodček rezerviran.

Rožic teh ne trgamo!
Oznanilo vsem
Mamam in
Atom,
Na taboru je super b´lo.
Adijo, oh, adijo in prav lepa hvala vsem.   

družine Kravanja, Fartek in Grkman

HURA POČITNICE
Končno je prišlo dolgooo in vročeee poletje. 

Tudi v podaljšanem bivanju. Zato smo  zadnjo 
sredo v šolskem letu šolsko igrišče spremenili v 
živahno počitniško plažo. Učenci so s seboj 
prinesli kopalke, brisače, kreme za sončenje … 
Učitelji pa smo poskrbeli, da jim ni bilo dolgčas. 
Imeli smo plesni nastop. Tekmovali in predvsem 
zabavali smo se v šaljivih štafetnih igrah z vodo 
in brez nje in se obmetavali z balončki, polnimi 
vode. Ko nam je bilo prevroče, smo se osvežili 
s prijetno hladno prho na šolski zelenici. Čeprav 
je sonce neusmiljeno pripekalo, smo se krasno 
zabavali in dve uri sta (pre)hitro minili. Priprava 
na čisto prave počitnice je odlično uspela.

Učitelji podaljšanega bivanja
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ŠAH, ŠPORT

JUBILEJNI VELESLALOM NA LEDINAH

V spomin na prvega predsednika Milana Šin-
kovca Smučarski klub Komenda organizira 
tradicionalni poletni veleslalom. Začelo se je 
na Ledinah, dve izvedbi sta bili na plazu pod 
Mojstrovko na Vršiču, dve na Zgornjih Ravneh 
nad Češko kočo, zadnje štiri pa so zaradi ugo-
dnih snežnih pogojev tradicionalno na Ledinah 
nad Zgornjim Jezerskim, na najvišje ležečem 
slovenskem smučišču. V 80. letih so v pole-
tnem času tu trenirali slovenski šampioni s 
Križajem na čelu, na smučišču sta delovali dve 
vlečnici, proge pa utrjeval pravi snežni tepta-
lec. Kopica po Kranjski koči na Ledinah izo-
bešenih slik je zelo zanimiv in za današnje čase 
skoraj nedoumljiv spomin na tiste čase.

Obilica padavin v zimskem času, pa tudi ne 
prav poletne temperature v začetku junija, so 
plaz pod Skuto in Rinkami letos ohranile v 
odličnem stanju. V zadnjih desetih letih toliko 
snega še ni bilo. Člani SK Komenda so se že v 
soboto, dan pred tekmo, z vso potrebno opremo 
povzpeli do Kranjske koče. Dobra stara tovor-
na žičnica še vedno obratuje, tako da vsega ni 

6. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV NAJ-
MLAJŠIH je bil v Ljubljani 18.  junija 2013. 
Osvojili smo:  2. mesto Jan Šubelj, 6. mesto 
Katarina Mazzini, 12. mesto Ana Pibernik, 13. 
mesto Gal Založnik, 14. mesto Jan Marn, 21. 
mesto Matej Mlakar, itd. 

FIDE TURNIR je bil v Ljubljani od 3. 
aprila do 19. junija 2013. Naši člani so osvojili: 
4. mesto Laura Unuk, 5. mesto Teja Vidic, 7. 

Šahovski utrinki
mesto Jan Unuk, 14. mesto Maj Mar-
košek, 16. mesto Robert Unuk, 21. 
mesto Anže Novak, 22. mesto Jan 
Šubelj, 23. mesto Mark Šketa, 31. 
mesto David Miličevič, 33. mesto 
Gosto Novakovič, 36. mesto Filip Tr-
plan, 38. mesto Jan Marn.

22. MEDNARODNI TURNIR 
PULA OPEN v Puli je bil od 8. do 15. 
junija 2013. Osvojili smo: 56. mesto 
Blaž Debevec, 106. mesto Boris 
Skok,186. mesto Anže Novak.

ŠAHOVKI TURNIR OB 
ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA 
LETA 2012/2013  v Komendi 21. 

junija 2013 na katerem smo osvojili 1. 
mesto Jan Šubelj, 6. mesto Klara Vidmar, 
8. mesto Ana Pibernik.

DRŽAVNO POSPEŠENO PRVEN-
STVO v Mariboru je bilo 22. junija 2013. 
Osvojili smo: 21. mesto Blaž Debevec, 27. 
mesto Sebastijan Markoja.

VELIKI OTROŠKI TURNIR OB 
KONCU ŠOLSKEGA LETA 2013 v 

Ljubljani je bil 22. junija 2013. Osvojili smo: 
1. mesto Julian Novakovič, 4. mesto Jan Šu-
belj, 7. mesto Katarina Mazzini.

XXVII. ODPRTO PRVENSTVO KO-
MENDE je bilo v Komendi od 26. do 29. juni-
ja 2013. Na tradicionalnem mednarodnem tur-
nirju je zmagal Jan Šubelj. Osvojili smo še: 4. 
mesto Staš Ahtik, 5. mesto Filip Trplan, 7. me-
sto Klara Vidmar, 8. mesto Katarina Mazzini.

Franc Poglajen

Že desetič za memorial Milana Šinkovca

bilo potrebno odnesti na ramenih. Ob sobotah 
se jim že več let tradicionalno pridružuje tudi 
Pavel Grašič, ki poskrbi za profesionalno in 
predvsem varno postavitev proge in merjenje 
časa. 

Tišino nedeljskega jutra je zmotila tovorna 
žičnica, ki je iz doline neumorno vozila smuči 
in opremo. Da bo konkurenca huda, se je vide-
lo že po smučeh. Prišli so praktično vsi naj-
boljši slovenski Masterji, ki so med letom 
obljubili, da pridejo: Idrijci, Blejci, Zagorci, 
Tržičani, Kamničani,prijatelji iz Celja, Gornje-
ga grada, Nove Štifte, Bleda, Brezovice, Vrh-
nike, Novega mesta, Radovljice in seveda iz 
Komende. Sončno nedeljo so za ogled tekme 
izkoristili tudi komendski planinci, saj je bil 
Milan Šinkovec tudi njihov prvi predsednik. 
Težko se je odločiti, ampak ko enkrat greš, je 
vse poplačano, je menila večina tekmovalcev, 
ki se je po vzponu do koče s polno opreme 
morala odpraviti še na plaz in naprej na štart.

Navkljub kar dolgemu in napornemu vzponu 
na štart se je kar nekaj od 45 tekmovalcev ob 

spodbujanju spremljevalcev in gledalcev kar 
dvakrat spoprijelo s progo. Svoje je prispevalo 
tudi čudovito sončno vreme, ki je zdržalo vse 
do sestopa na Jezersko. Pri moških je absolutno 
najboljši čas (40,76) privozil Bernad Adam iz 
Šentjošta nad Horjulom, pri ženskah pa Ka-
mničanka Ada Humar (45,77).

Zaradi rekordne udeležbe (najmlajši udele-
ženec 9 let, najstarejši 76 let) so smučarji letos 
tekmovali v dvanajstih različnih kategorijah. 
Rezultati po posameznih kategorijah, pred-
vsem pa veliko fotografi j, so na spletni strani 
www.komenda-skiteam.si. 

Razglasitev rezultatov je bila pri jezeru. Vsi 
so prejeli spominske majice in kolajne, najhi-
trejši pa še pokal. Marsikomu je nejasno, da 
sredi poletja s smučmi rinejo v hribe, kar so 
kazali začudeni pogledi obiskovalcev Jezer-
skega. A

za organizatorje in udeležence je bil kljub 
naporom to zares čudovit dan. Vsi so  obljubili, 
da prihodnje leto spet pridejo in pripeljejo še 
svoje prijatelje.

SK Komenda, www.komenda-skiteam.si. 

Turnir ob zaključku šolskega leta 2012-2013

XXVII. Open Komenda 2013
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KRONIKA, DRUŠTVA

Težko bi rekli, komu lahko pripišemo zasluge, 
da je bilo junija mrzlo in deževno. Lahko samo 
slutimo, da je vlomilcem, tatovom in objestne-
žem bilo njihovo »delo« oteženo prav zaradi 
slabega vremena. Le komu bi se dalo v dežju 
in hladu hoditi naokrog z ne povsem poštenimi 
nameni? So pa tudi izjeme, ki, kot pravijo, po-
trjujejo pravila.

Bili so trije vlomi. 21. junija je storilec ka-
znivega dejanja vlomil v stanovanjsko hišo v 
Komendi, 14. junija je bilo vlomljeno v dve 
vozili v Mostah. So vlomilce privabili morda 
»razstavljeni« predmeti v vozilu ali pa je vlo-
mil kar na slepo? Kakorkoli, škoda je storjena 
in upajmo, da bo storilec prišel v roke pravici 
in dobil zasluženo kazen. 

Poročilo Policije ne pove podrobnosti, je pa 
27. junija nepridiprav v Mostah ukradel denar; 
objestnež pa je 19. junija na Potoku poškodoval 
osebni avtomobil.

Kako bi bilo nekaterim prijetno, če Policija 
ne bi posredovala pri prekoračitvah delovnega 
časa gostinskih lokalov, ki je običajno začinjen 
še s prekomernim hrupom. Taka intervencija je 
bila potrebna 15. junija. Do spora med udele-
ženci je prišlo tudi na športni prireditvi 30. ju-
nija v Komendi. Prepričan sem, da udeleženci 

Kdo je zaslužen
niso bili iz vrst športnikov in so se sprli obisko-
valci prireditve. Spor med sorodniki v Komen-
di, ki se je zgodil 22. junija, je bil take vrste, da 
je zahteval posredovanje policistov. Morda je 
možem postave uspelo pomiriti razgrete strasti, 
do sprave je verjetno še daleč.

Je pa bil pretekli mesec skoraj nenavadno 
poln prometnih nesreč, ki k sreči niso imele za 
posledico težjih telesnih poškodb (če ne šteje-
mo zvite pločevine). Lahko pa jim pripišemo 
vsaj en skupni imenovalec; nepazljivost vozni-
kov, ki je morda pogojena z nizkim zračim 
pritiskom? Bodo pa verjetno kazni storilcem, 
ko bodo pravnomočne, zvišale krvni pritisk.

V sredo, 5. junija, ob 8.15 se je zgodila pro-
metna nesreča na Zajčevi cesti v Komendi za-
radi nepravilnega premika vozila. Naslednji 
dan, 6. junija, ob 10.35 voznik na Kranjski cesti 
v Komendi ni »izmeril« širine svojega vozila 
in je vozil preblizu desnega roba ceste. V Su-
hadolah je 11. junija voznik vozil po nepravilni 
strani cestišča, pa je ob 15.25 počilo. Saj je 
cesta res ovinkasta in bi bila pravilna ocena 
voznika, kdaj in kje ne sme preko svoje polovi-
ce ceste, čisto na mestu. Na cesti Moste-Men-
geš se je prometna nesreča zgodila 12. junija 
ob 12.34 zaradi nepravilnega premika vozila. 

Na isti cesti je 24. junija voznik zaradi prekrat-
ke varnostne razdalje opravil bližji »ogled« 
zadnje strani pred njim vozečega avtomobila. 
Križišče v Mostah (pri Kralju) je semaforizira-
no. Pa bi človek mislil, da je izsiljevanje pred-
nosti skoraj nemogoče. Prav to se je zgodilo 
30. junija ob 10.07.

Je potrebno ponovno opozoriti na to, da so 
počitnice in je na cesti in ob njej več otrok kot 
običajno? Da so vozniki včasih nestrpni zaradi 
kolon in velikokrat ne upoštevajo omejitev hi-
trosti? Vozniki! Bodimo obzirni vsaj do ostalih 
udeležencev v prometu, če že nismo sposobni 
varovati sami sebe!

Bil sem priča, kako starši vzgajajo svoje 
malčke. Zgodaj dopoldne v Mostah je očka na 
mopedu prevažal dva malčka. Enega spredaj 
(pred seboj), drugi pa se je z ročicami, ki niso 
segale niti do polovice očetovega trebuha, 
oklepal očkovega ozadja. Pripeljal je po glavni 
cesti in nato zavil na stransko pot. Nepremi-
šljenost, občutek, da se njemu in predvsem 
otrokoma ne more nič zgoditi? Kakorkoli; ob-
sojanja vredno!

Pamet v roke, previdnost na vajeti in varno 
vožnjo v počitniških mesecih vam želim!

Tone Ogorevc

Vsaj enkrat letno organizira Balinarska sekcija 
DU Komenda balinarski maraton najmanj dveh 
društev. Letos, 17. julija, so povabili v goste ba-
linarje DU iz Cerkelj, ki so se po besedah pred-
sednika DU Cerklje radi odzvali sicer napornemu 
tekmovanju, ki je trajalo 12 ur – 7.00 do 19.00; 
vnaprej pa so se veselili prijetne družbe in dobre 
organizacije.

Skupaj se je tekmovanja udeležilo 36 tekmo-
valcev – 21 iz Komende in 15 iz Cerkelj.

Idealno vreme in zagnanost balinarjev sta dala 
tudi dobre rezultate. Kakor za koga. Zmagali so 
domačini z rezultatom 93:65.

Žene so prispevale sladke dobrote, za tekoče 
zadeve je poskrbel naš Fonza, ki pri organizaciji 
nikoli na zataji.

Sojenje je bilo strokovno, pritožb ni bilo, še 
manj zavidanja zmagovalcem. Nekaj je nesporno – z dobro voljo, zna-
njem in sposobnostjo so naši dobro založeni in prav zato je tekmovanje 
minilo tako kot je – korektno in brezhibno organizirano, kar je potrdil 

Balinarski maraton DU v Komendi

tudi predsednik DU Cerklje Lovro Plevel, ki se je organizatorjem tudi 
zahvalil za vabilo. 

Pokale je podelil vodja sekcije balinarjev DU Komenda Alfonz 
Kern.

Tone Ogorevc 
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OBJAVA, ZAHVALE

V nebesih sem doma,
od tega ne sveta,
nebes se veselim,
tja priti si želim.

(Anton Martin Slomšek)

ZAHVALA

V 72. letu življenja je odšla k svojemu 
Stvarniku naša sestra in teta

FRANČIŠKA KERN
upokojena učiteljica

Hvaležni smo vsem, ki ste jo imeli radi in jo podpirali in obiskovali 
v njenem življenju, zlasti v zadnjih letih bolezni.

Hvala gospodu župniku Zdravku Žagarju za lepo opravljen po-
grebni obred, podjetju Pogrebnik d. o. o., pevcem, nosačem, prapor-
ščakoma in trobentaču, še posebej pa vsem, ki ste jo pospremili na 
zadnji poti in zanjo namenili dar za svete maše.

Vsi njeni

Vsi bližnji, ki smo jih ljubili,
nas s smrtjo niso zapustili.
V ljubezen so se spremenili,
z njo naša srca napolnili!
 

ZAHVALA

V 83. letu starosti je zaključil svojo 
življenjsko pot

ALOJZIJ PERNE
S KRIŽA

 
Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za rože, 
sveče in izraze sožalja. Hvala vsem, ki ste ga spremljali na njegovi 
zadnji poti. Hvala gasilcem s Križa, Konjeniškemu klubu, praporšča-
kom. Zahvala velja tudi gospodu župniku Zdravku Žagarju za lepo 
opravljen pogrebni obred in sv. mašo, pogrebni službi Jerič, pevcem 
za zapete žalostinke, zvonarjem in nosačem.
 

Križ, junij 2013
Vsi njegovi

 Kogar imaš rad,
 nikoli ne umre,
 le daleč, daleč je…

ZAHVALA

V 91. letu starosti se je od nas poslovi-
la žena, sestra, teta, svakinja in soseda 

PAVLA PODLIPNIK
Bunčkova Pavla iz Suhadol

Od nje smo se poslovili 12.6.2013.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za izrečeno sožalje, za cvetje in sveče in vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti. Zahvala tudi gospodu diakonu za lepo opravljen 
pogrebni obred, pevcem, trobentaču in pogrebni službi Jerič.

Ohranimo jo v trajnem spominu.

Vsi njeni

Saj imamo jajca, mar ne?!
V Uredništvo Aplence na Zajčevo 23 v Komendi smo dobili pismo s 
podpisom: družba »Veseljakov« in s pripombo: Upam, da boste to 
objavili, saj pri vas veliko pisem roma v koš.

Spominjam se, kako je pred leti poznani politik in danes evropski 
poslanec ob neki priliki rekel, da imejmo jajca, ko sem oglašamo, 
komentiramo, … Tudi v Aplenci smo že večkrat pojasnili, da nepod-
pisanih pisem ne objavljamo.

In tudi tokrat, še enkrat, poudarjam: Ne podpisanih pisem v Aplen-
ci ne objavljamo! Lahko pa napišete, se podpišete z imenom in pri-
imkom ter naslovom, s pripombo, da vas ne podpišemo in da je vaše 
avtorstvo shranjeno v Uredništvu. Res pa je tudi, da žaljivih pisem 
prav tako ne objavljamo.

Torej, imejmo jajca in ne bodimo žaljivi, pa pismo ne bo romalo v 
koš.

Pojasnilo

Bralcem se opravičujemo, ker je Aplenca tokrat izšla 31. julija. Na-
povedani izid za petek, 26. julija, smo morali prestaviti, ker je bila 
seja Občinskega sveta v četrtek, 25. julija, na njej pa so obravnavali 
tudi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Komenda, ki ga 
tudi objavljamo v Uradnih objavah v današnji Aplenci.

Odgovorni urednik  
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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

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
Julij 2013

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

NA PREŽI

ČEBELA & OSAT – Prvič, odkar podeljujemo Čebele in Osate, se 
je tokrat zgodilo, da ju podeljujemo za isto stvar hkrati. Čebelo si 
je tokrat »zaslužil« novi, lepo urejeni prostor za Ekološki otok na 
Gmajnici. Osat pa ostaja ti-
stim, ki morajo skrbeti, da so 
odpadki v zabojnikih, ne pa 
okrog njih. Prvi naj bi skrbeli 
za pravočasen odvoz oziroma 
praznjenje zabojnikov, vsi, ki 
jih polnijo, pa za to, da bodo 
odpadki v zabojnikih.

NAPOVEDNIK
dogajanj avgusta in septembra
S KOLESI NA POT - Kolesarska sekcija DU Komenda gre na pot 
8. avgusta izpred cerkve v Komendi ob 8.30. Prevozili bodo pot 
preko Cerkelj, Adergasa, Vodic, Topol čez Križ v Kamnik. 
22. avgusta bodo prekolesarili pot od Most preko Križa, Komende, 
Cerkelj in Vodic. Odhod iz Most (Koritnik) ob 7.50.
Traso  Komenda – Lahovče – Vodice-Mengeš – Rova – do Souda bodo 
obdelali 5. septembra. Odhod izpred cerkve v Komendi ob 8.30.
Iz Most (pri Koritniku)  ob 7.50 se bodo člani kolesarske sekcije 19. 
septembra odpravili na vožnjo mimo Volčjega Potoka, Radomelj, 
Skaručne, Vodic, Zaloga, domov do Komende. 
IZLET V BENETKE - Izletniška sekcija DU Komenda organizira 
16. avgusta izlet v Benetke – Beneško laguno in obisk otokov Bura-
no in Merano. Odhod iz Komende ob 4.30.
SPOMINSKI BALINARSKI TURNIR - Balinarska sekcija DU 
Komenda bo 21. avgusta  organizirala spominski turnir mešanih 
dvojic. Pričetek ob 9. uri na balinišču v Komendi.
SEDEMDNEVNE POČITNICE IN TRGATVI – 7-dnevne počitnice 
in trgatev bodo organizirane od 3. do 10. septembra v Starem gradu 
– Paklenici.
V mesecu septembru – trgatev grozdja v Benediktu. Točen datum 
odvisen od vremena in zorenja grozdja. Točen datum in čas odhoda  
in vse informacije o počitnicah in trgatvah: Marija Špehonja, telefon: 
032-405-303.

NA MENINO in NA KOFCE - Pohodniki DU Komenda se bodo 
14. septembra odpravili na pohod na Menino. 28. septembra pa 
bodo pohodniki  obiskali Kofce. Odhod bo obakrat iz pred trgovine 
s sadjem v Mostah ob 8.30.





nedeljka do petka: 8.00 do 20.00; sobota: 7.00 do 13. v Aplenci številka 
6- 2013:

1. nagrada - Bon za 30,00 EUR - TADEJA KRALJ, PODBORŠT PRI 
KOMENDI 13 B, 1218 KOMENDA 
2. nagrada - Bon za 25,00 EUR - SARA VERHOVNIK, ZAJČEVA 
CESTA 27, 1218 KOMENDA 
3. nagrada - Bon za 20,00 EUR - MAJDA DROLEC, GORA PRI 
KOMENDI 23 E, 1218 KOMENDA 
4. nagrada – Bon za 15,00 EUR - JANEZ GROBELJŠEK, MLAKA 3, 
1218 KOMENDA 
5. nagrada - Bon za 10,00 EUR - OSREDKAR NINA, NASOVČE 6 A, 
1218 KOMENDA 

Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi prejetega potrdila in 
osebnega dokumenta uveljavljajo v: Obutev KOS, Srečko Kos s. p., 
Moste 113, 1218 Komenda, Telefon: 01 834 10 69, GSM: 041 346 
683, Delovni čas: od ponedeljka do petka: 8.00 do 20.00; sobota: 7.00 
do 13.00. 

Čarobni dan v 
Arboretumu Volčji Potok 

Dan pred prvim šolskim dnem, v nedeljo, 1. 9. 2013, se bo v Arboretumu 
Volčji Potok zgodil Čarobni dan. Na Čarobnem odru se bo zvrstila ko-
pica izvrstnih glasbenikov, plesalcev in umetnikov, kot so Rebeka Dre-
melj, Alya, Alenka Gotar, Nuša Derenda, Kataya, Nika Zorjan, Nessy, 
čarodej Toni, ansambel Pustotnik, Slovenski pozdravi. Nastopili bodo 
še številni drugi izjemni izvajalci. 

Poleg spremljanja barvitega dogajanja na Čarobnem odru in v Amfi -
teatru, vam bo Čarobni dan ponudil sodelovanje na množici plesnih, 
glasbenih, gibalnih, ustvarjalnih, kreativnih in drugih otroških delavni-
cah v Čarobnih deželah.
Čarobni dan bo tokrat upihnil tudi svojo 4. svečko na torti velikanki, 

ki jo bo z veseljem delil z obiskovalci. www.carobnidan.si
Nagrade:

Tokrat bomo za pravilne rešitve izžrebali 5 nagrad in sicer 
5 DRUŽINSKIH VSTOPNIC 

za obisk in ogled Čarobnega dne v Arboretumu 
Volčji Potok 1. septembra od 10. do 19. ure.

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠI-
TEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, 
Zajčeva 23, 1218 Komenda DO VKLJUČNO 22. av-
gusta 2013. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov, 
obvezno telefonsko številko in Nagradna križanka. 
(Srečne izžrebance bomo obvestili po telefonu, ker 
Aplenca zaradi počitnic avgusta ne bo izšla.).

NAGRAJENCI Nagradne križanke Obutev KOS, 
Srečko Kos s. p.,Moste 113, 1218 Komenda, Telefon: 
01 834 10 69, GSM: 041 346 683, Delovni čas: od po-






