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»Mislim, da bo to srečanje postalo tradicionalno. Še posebej pa smo 
hvaležni, da nas je pri izvedbi 25 ur tenisa podprl sponzor Avtoelektrika 
Pangeršič Car d.o.o.,« je predsedniku kluba Igorju Štebetu pritrdil tudi 
Drago Kolar. - A. Ž.

V nedeljo, 22. septembra, je bila v Komendi na hipodromu 
letošnja tretja in hkrati tudi zadnja letošnja kasaška prire-
ditev. Na dirki je zmagala  Ajda Dolenc, z najhitrejšim 
vmesnim časom (nasploh) 1,17.8 z  Mon cherie Peško v 
peti spominski dirki Franca Seršena. Drugi je bil Milan 
Žan z Dakoto, ki je v Ljubljani osvojil tudi letošnji derbi 
in je dobil zato v Komendi pregrinjalo. Na prireditvi pa so 
čestitali tudi Petru Peterlinu, dolgoletnemu članu Konje-
niškega kluba ob njegovem okroglem jubileju. K čestit-
kam ob Petrovem jubileju se pridružujemo tudi v uredni-
štvu Aplence. 

Praznik na kasaški 
prireditvi

Petindvajset ur tenisa 

Teniški klub Komenda s predsednikom Igorjem Štebetom (klub ima 
štiri teniška igrišča in posebno otroško igrišče), ki že več let uspešno 
sodeluje s Športnim društvom Policist Kamnik- predsednik Drago Ko-
lar, je 23. in 24. avgusta, prvič  na teniškem igrišču kluba na Podborštu 
pri Komendi organiziral turnir 25 ur tenisa.  Izmed okrog sto članov sta 
dve po desetčlanski ekipi kljub vremenskim težavam uspešno sklenili 
tekmovanje  dvojic.

Deževnega jutra 2. septembra se je začelo novo šolsko leto, ko smo zo-
pet videli brezhibno organizacijo varnosti za šolarje na križiščih in šol-
skih poteh. SPV je s pomočjo Policije in prostovoljcev s svojim delova-
njem omogočil, da so bile pravočasno pripravljene vse potrebne oznake 
za opozarjanje voznikov, da so na poti v šolo in iz nje zopet šolarji, ki 
jim je potrebno zagotoviti varnost tudi s povečano pozornostjo vseh 
udeležencev v prometu. Če bo varnost na šolskih poteh vse leto taka, kot 

Da bo pot v šolo varna
je bila danes, se nam za varnost šolarjev ni bati. Odgovorni smo vsi, 
posebno pa še tisti, ki imajo radi »predolgo nogo«, ali pa imajo »barvno 
slepoto« za luči na semaforjih. Sicer za take »bolezni« obstajajo različna 
zdravila; tudi za kršitelje pravil varne vožnje.
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PISMO ŽUPANA TOMAŽA DROLCA

ŽUPANOVA BESEDA

To moje današnje pismo bom začel kar z 
opravičilom vam vsem. Zagotovo ga ni med 
vami, ki ni slišal, ali bral, da sem bil na prvo-
stopenjskem sodišču obsojen na osem meseč-
no zaporno kazen zaradi prekoračitve poo-
blastila in pridobitve nematerialne koristi. 

Z mirno vestjo vam zagotavljam, da do danes, 
kot župan, nikdar in nikoli nisem naredil nekaj, 
oziroma kot pravimo potegnil poteze, za katero 
bi v tistem trenutku pomislil, da bo imelo nega-
tivne posledice za lokalno skupnost in zame 
osebno. Še manj pa, da bi zaradi priljubljenosti 
pri vas volivcih naredil hkrati škodo občini. A 
očita se mi prav to; da sem nabiral politične točke 
na škodo občine in da sem bil tudi zaradi tega 
izvoljen na zadnjih volitvah. Verjamem, da ta-
kšnih, ki bi to verjeli in temu pritrdili, ni veliko.

Mediji podobne zgodbe, in tako tudi mojo, 
povzemajo večkrat vsak po svoje, bolj ali manj 
korektno; med njimi še najbolj korektno Go-
renjski glas. 

Ob razglasitvi sodbe smo bili praktično vsi v 
dvorani presenečeni nad kaznijo, za katero se je 
odločila sodnica. Državni tožilec je namreč pre-
dlagal pogojno kazen. Že na začetku je med 
branjem obtožnice poudaril, da je za mojo nare-
jeno napako primerna pogojna kazen, zaradi ka-
tere pa ni potreben moj odstop z mesta župana. 

Moj odvetnik je za medije dal naslednjo izja-
vo: »V domala 40-letni pravniški karieri še 
nisem doživel podobne obsodbe. Sodišče je 
namreč v zadevi, ki ni kazniva, nekoga obso-
dilo in pri tem prekoračilo tožilčev predlog in 
namesto pogojne obsodbe izreklo skoraj ma-
ksimalno zagroženo kazen človeku, ki doslej 
še ni bil kaznovan, za skupnost pa je naredil 
veliko dobrega. Pritožba ne bo zahtevna, saj 
kar trije znaki kaznivega dejanja niso podani. 
Hkrati, ko je sodišče v Kranju odločilo, da je 
pogodba nična in da občine Komenda ne veže, 
je sodišče v Kamniku župana spoznalo za 
odgovornega zaradi »zadolžitve občine«. 
Prepričan sem, da bo Višje sodišče v Ljubljani 
župana Drolca oprostilo.«

Ta trenutek mirno prenašam celotno zadevo, 
škoda meni in občini pa je bila narejena in 
težko jo bo popraviti. 

Vseeno pa mi dovolite, da vam na kratko 
predstavim zgodbo, zaradi katere je prišlo 
do tega sedanjega dogodka.

Pred petimi leti, in še nekaj več, je podjetje 
Tuš (prej Vele in še prej Kočna) v centru Ko-
mende zaprlo svojo poslovalnico, ker so in-
špekcijske službe zahtevale, da se posodobi 
trgovina in s tem odpravi vrsta napak, ali pa naj 

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani!
»Nikoli si ne bi mislil, da bo po tolikih vloženih naporih posamezni-
kov nazadnje takšna polomija.«
se trgovina zapre. Žal se je zgodilo prav sle-
dnje. Ostali smo brez trgovine. In čeprav smo 
imeli takrat v Komendi še dve drugi, manjši 
prodajalni, smo Komendčani želeli, zahtevali 
in pričakovali večjo in sodobno trgovino. Žele-
li smo tudi, da iz samega središča Komende 
preselimo hleve Konjeniškega kluba Komenda 
in odstranimo dotrajano zgradbo, v kateri so 
bile štiri družine. Skratka, za večino v občini 
takrat obe zgradbi nista bili takšni, da bi lahko 
oblikovali in bili središče Komende. Tako smo 
si zastavili nov, žal kot vidimo danes, prezah-
teven cilj. Potrebno je bilo porušiti dotrajani 
zgradbi, zgraditi nove hleve, preseliti vse sta-
novalce, odkupiti gostinski lokal Rodeo in 
hkrati reševati dolgotrajne denacionalizacijske 
postopke zaradi lastništva zemljišč na načrto-
vanem bodočem stanovanjskem prostoru. 

Največ zapletov je bilo pri pridobivanju ze-
mljišč. Lastniki so bili občina, Konjeniški klub 
in (kot fi zične osebe) denacionalizacijski upra-
vičenci. Investitor (podjetje) v poslovno stano-
vanjski objekt je najprej z Občino podpisal po-
godbo, da bo namesto dela kupnine konjenikom 
postavilo nove hleve, za preostanek pa bi obči-
na pridobila po ugodni ceni določeno površino 
stanovanjskih prostorov, ki smo jih potrebovali 
za izseljene družine. Konjeniški klub je na ob-
čino prepisal stare hleve s pripadajočimi ze-
mljišči, razen lokala Rodeo, in pripadajočo 
parcelo, katere del in lokal so prodali sami ka-
sneje podjetju, ki je investicijo pričelo. Občina 
je predhodno odkupila od denacionalizacijskih 
upravičencev v naravi jim vrnjeno stavbo poleg 
hlevov, v kateri so stanovale že omenjene štiri 
družine. Zagotoviti smo jim morali primerna 
stanovanja še pred porušenjem stavbe in prene-
sti parcele na investitorja Centra. 

Da je bila mera polna, so zapleti nastali že 
pri pridobivanju soglasij denacionalizacijskih 
upravičencev, saj se površine, ki so bile odvze-
te, niso skladale z vrnjenimi. Zato sem moral, 
če smo hoteli imeti trgovino, sam reševati za-
devo. In sem jo v dobro občine oziroma vseh 
občanov za potrebno ceno tudi rešil. 

Investitor je dobil gradbeno dovoljenje. Za-
radi te dolge, kar trnove poti, pa je zašel v teža-
ve investitor. Lastnik fi rme je pridobil novega 
kupca in mu prodal celoten projekt. Novi inve-
stitor ga je poplačal s pridobljenim kreditom pri 
Gorenjski banki. Na tej banki sem bil večkrat 
tudi sam in jim zagotavljal, da je objekt širšega 
družbenega pomena, da ga občina v celoti 
podpira, in da so resni dogovori le še o najemu 
trgovca. Ker sem ves čas spremljal projekt in 
hkrati zaupal ljudem v podjetju Graditelj iz 
Kamnika (le-ti so zatrjevali, da je projekt izve-

dljiv in da absolutno ni rizičen), sem tudi ka-
sneje, ko je investitor našel in na žalost izbral še 
za 500.000 evrov cenejšega izvajalca gradbenih 
del, k projektu pristopil; na željo banke, kot 
garant kredita v višini dveh milijonov. Prepri-
čan sem bil, da ni prav nobene nevarnosti in 
prav tako sem prepričan, da je tudi ne bi bilo, če 
bi investitor ostal pri izvajalcu gradbenih del 
Graditelju. Še posebej zato, ker je bila pogodba 
na ključ in še posebej, ker naj se situacije plaču-
jejo samo do višine 70 %, ostalih 30 % pa si 
poplača izvajalec s stanovanji v novogradnji.

Kako je izvajalcu uspevalo prikazovati pri 
nadzoru potrjene stroške, da je iz banke lahko 
iztržil prek pol milijona evrov preplačila (oce-
njenega od neodvisnih cenilcev, ki jih je najela 
banka), ne vem in mi tudi nikoli ne bo jasno. Ob 
tem pa tudi povem, da je kasneje (ko se je z 
banko zapletlo, in smo se znašli na sodišču) so-
dišče odločilo, da je pogodba o pristopu občine k 
dolgu nična. Saj za tak podpis občina potrebuje 
soglasje Ministrstva za fi nance in občinskega 
sveta. Vendar niti pravniki na Gorenjski banki in 
tudi ne notar, kjer smo vse pogodbe podpisovali, 
niso zahtevali pred podpisom nobenih soglasij. 
Zato sem v dobri veri, da ne delam nič spornega, 
podpisal ta pristop k dolgu; še posebej zato, ker 
je bil to po tolikih letih in toliko zapletih zadnji 
potrebni korak pred uresničitvijo pričetka del. 

Kot rečeno, je sodišče odločilo, da je pogod-
ba za občino nična, ker nima omenjenih sogla-
sij. Zato je banka ustavila fi nanciranje, izvajalec 
se je umaknil z gradbišča, investitor pa prodaja 
projekt. Sedaj upam, da je bodoči novi lastnik 
projekta iskren, saj mi je bilo zagotovljeno, da 
se bodo dela nadaljevala že letos in če kdo, si 
gotovo tega tudi osebno najbolj želim.

 - -
Ja, nič kaj prijetna zgodba. Nikoli si ne bi mi-
slil, da bo po tolikih vloženih naporih posame-
znikov v ta projekt, nazadnje takšna polomija. 
In to zato, kot je nekdo pravilno ocenil in napi-
sal na stavbo, zaradi POHLEPA.

Za celovito pojasnilo pa naj nazadnje še na-
pišem, da je ovadbo vložil Pavle Šmid, eden 
od mojih protikandidatov na zadnjih volitvah; 
češ, da sem zaradi podpisa pogodbe o pristopu 
k dolgu dobil zadnje volitve in s tem tako 
imenovano nematerialno korist. 

Presodite sami, spoštovane občanke in 
občani, če je temu res tako!
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motor, ki ga je očetu Janezu kupil sin Jani, ko je bil Janez star 60 let.
Je pa Lončarjev muzej poznan tudi po različnih prireditvah in razsta-

vah. Zadnja,  ki jo je odprlo Klekljarsko društvo Čebelica iz Most pri 
Komendi, je bila razstava Rastline Slovenije v čipkah. Na povabilo 
Čebelice iz Most jo je uredila s članicami Mednarodna organizacija za 
klekljarsko in šivano čipko OIDFA iz Slovenije. Lani je organizacija 
OIDFA na 15. svetovnem čipkarskem kongresu  v francoskem mestu 
Caen dobila nagrado za najlepši razstavni prostor v konkurenci 21 naci-
onalnih čipkarskih predstavitev. Zanimiva in lepa razstava, ki je obiska-
la že več krajev po Sloveniji, je bila v Lončarjevem muzeju na Podborštu 
od 14. do 22. septembra.                                                                - A. Ž.

Pot nas je 24. septembra vodila proti Koroški. Iz Tuhinjske doline preko 
prevala Kozjak in mimo Špitaliča in Motnika v Savinjsko dolino. Po 
letošnjem vročem in sušnem poletju se je Savinjsko zeleno zlato bogato 
pozibavalo v rahlem vetru. Pivovarji bodo letos ob branju sigurno zado-
voljni. Proti Velenju smo zavili čez Rečico. Žal nam čas ni dopuščal da 
bi se ustavili v Vitanju in si ogledali Kulturno središče Evropskih ve-
soljskih tehnologij posvečeno Hermanu Potočniku- Noordungu, specia-
listu za raketno tehniko. Velika zasluga za lani zgrajen center ima naš 
rojak Dragan Živadinov - gledališki režiser. Kavico smo si privoščili ob 
Velenjskem jezeru in tako hitro prispeli na čisti sever Slovenije.

Koroško zaznamuje trpka zgodovina, nežna pokrajina, ponosni in 
dobri ljudje in taka je tudi njihova glasba. V Poljani, pod najdebelejšo 
lipo v Sloveniji nas je pričakal lastnik lepo urejene gostilne Kocka, 
predsednik krajevne skupnosti in Turističnega društva Poljana. Ker sem 
malo okužena s turizmom, me vedno navdušujejo ljudje, ki s tako 
močno ljubeznijo in energijo ohranjajo in predstavljajo našo slovensko 
vaško kulturno in etnološko dediščino. Kot predsednik krajevne sku-
pnosti, v kateri živi le 70 ljudi, je uspel ohraniti velik kozolec. Vaščani 
so ga obnovili, v njem je nastala prijetna kulturna dvorana, okoli njega 
pa prava formaviva in mali zeliščni botanični vrt. 

Prav posebno doživetje pa je bil ogled muzeja opuščenega rudnika 
živega srebra v Mežici - s tematskim imenom  PODZEMLJE PECE. V 
rudnik- muzej so nas odpeljali s starim rudarskim vlakcem. Hrupna vo-
žnja nam je pognala pošteno strah med kosti, saj smo mislili, da se pelje-

V soboto 8. septembra, sta nas v Komendi obiskala dva japonska turista; 
zakonski par. Oba že upokojena, on je bil ugleden japonski javni delavec.

Po ogledu cerkve sv. Petra in  cerkvenega trga sem jima kratko pred-
stavila zgodovino in glavne značilnosti Komende. Zelo spoštljivo in 
pozorno sta se zanimala za vse. Gospod je občudoval spomenik Jožeta 
Plečnika  žrtvam I. Svetovne vojne z napisom MOLIMO ZA ZDRAVO 
PAMET. Med pogovorom se je še parkrat vrnil k simbolu, si ga posebno 
zapisal in se znal tudi sam pošaliti  na svoj račun, da ga bo dosledno 
upošteval. Navdušena sta bila tudi nad zapuščino Petra Pavla Glavarja 
in njegovo knjižnico.

Najdlje pa smo se zadržali v »špitalu« v Selanovi sobi. Občudovala 
sta postavitev razstave in vse Selanovo delo. Ob takih obiskih se mora-
mo zavedati, kako pomembna za Komendo in celo Slovenijo je Selano-
va zapuščina. Mislim, da jo premalo širše ponujamo v predstavitev naše 
občine. Dr. Marko Žerovnik nam je uredil in ohranil res pomemben list 

Izlet Društva za ohranjanje vrednot NOB
mo z veliko hitrostjo. 
Med zanimivo predstavi-
tvijo čisto ta pravega ru-
darja smo izvedeli, da 
smo se peljali le 10 – 12 
km/ h. Od leta 1665 je 
nastalo tisoč  kilometrov 
skrivnostnih rovov pod 
goro Peco, vse so rudarji 
izkopali s težaškim de-
lom. To je svojevrstno 
zaznamovalo življenje 
ljudi in pokrajino. Davno 
nazaj so »delale šiht« tudi 
ženske in otroci. Tej so v 
začetku prinašali rudar-
jem vodo in hrano, ko pa 
so dopolnili 10 ali 12 let pa so že morali potiskati vozičke polne izkopa-
nega kamenja. To garaško delo si danes težko predstavljamo. 

Turizem se v rovih dobro razvija, celo kolesarske poti po rovih so in 
tudi tekmovanja. Včasih so morali vodo iz rovov črpati, danes te črpalke 
v spodnjih nadstropjih rovov (teh je159, ne delajo več. Voda rove zaliva, 
zato se pripravlja nova tržna zgodba - čolnarjenje po čarobnih rudniških  
rovih- jezerih. 

To je pravo razmišljanje za kvaliteten turizem. Turizem je zgodba in 
aktivno doživljanje.

In ogledali smo si še pomnik v opomin in spomin na zadnje boje v 
drugi svetovni vojni na evropskih tleh. Napis na plošči »Brigade IV. 
Operativne cone združene z rdečo armado so v NOV osvobodili jugo-
slovansko zemljo ter 15. maje 1945 na tem predelu dokončno strle 
umikajočo se fašistično nemško vojsko«.  Vsako leto se ob obletnici tu 
zbere ogromno ljudi na kulturni in športni prireditvi. Še skupinska foto-
grafi ja pred spomenikom evropskega združenja- simbolično razprta 
bomba v obliki ptice, ki leti v svobodo.

Lep izlet smo sklenili še z dobro domačo hrano, ob zvokih Henčkove 
harmonike pa smo se vrnili zadovoljni domov.

Katja TabernikSelanova soba
v naši zgodovini. 

Obiskala sta tudi Lončar-
jev etnološki muzej - Sni-
karjevo domačijo. Japonska 
je tehnološko zelo razvita 
dežela in Japonci si težko 
predstavljajo, kako prepro-
sto smo ljudje živeli v slo-
venski vasi. Njun interes je 
bil ogromen.

Drugi dan sta si ogledala 
tudi narodne noše v Kamniku. Prepričana sem, da bosta ponesla seboj 
veliko lepih vtisov in svojim japonskim prijateljem predstavila Komen-
do in Slovenijo v najlepši luči. 

Katja Tabernik 

Udeleženci izleta v parku Evropa

Svobodi in miru – iz bombe leti ptica miru

Lončarjev muzej na Podborštu pri Komendi je star toliko, kot je stara Obči-
na Komenda. Takrat, pred skoraj 15 leti, ga je odprl Janez Lončar, ko je 

zbral kmetijske stroje in orod-
je. Potem pa je zbirko starin 
postopoma razširjal in bogatil. 
Danes, pravi, da je v muzeju 
že okrog 5000 označenih 
predmetov. Med zadnjimi so 
motorji, vsi obnovljeni in še 
vsi vozni. Okrog 20 jih je in 
med njimi tudi 70 let star DKV 

Čipke v Lončarjevem muzeju
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Res se neurje v občini ni razdivjalo tako in 
povzročilo toliko škod kot ponekod drugje po 
državi, so pa imeli gasilci Komende, Križa in 
Most 9. avgusta kar nekaj akcijskih posegov.

Morda je bilo še najmanj razdejanj in škode 
v Komendi, kjer so morali gasilci na Glavarje-
vi razžagati drevo, ki je zgrmelo na cesto. Na 
Gori pri Komendi pa so začasno pokrili del 
strehe, ki jo je odkril močan veter..

Podrto drevo so morali gasilci Most odstra-
niti tudi s Šolske poti in s severne obvoznice. 
Nekaj strešnikov in slemenjakov pa je odneslo 

na objektih v Mostah številka 26 (Lap), 101 
(Kotn'k), 100 (Burgar) in 32 (Jerman).

Kot kaže pa so imeli še največ dela gasilci 
Križa. Pri gasilskem domuj so popravili obro-
bo in odstranili podrto drevo (Križ 4) ter drevo, 
ki je padlo na ekološki otok. Na Križu 43c so 
pokrili streho, popravili del podrtega gospo-
darskega poslopja (kozolca) in pokrili streho 
na Križu 57.

AKTUALNO

Na podlagi potreb, ki so jih podali delodajalci 
v Ljubljanski urbani regiji do konca meseca 
junija 2013, je Regionalna razvojna agenci-
ja Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), 
11. septembra 2013, objavila JAVNI RAZ-
PIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH 
ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS LJU-
BLJANSKE URBANE REGIJE) ZA 
ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014. 

V okviru Regijske štipendijske sheme se 
razpisujejo kadrovske štipendije, ki jih pode-
ljujejo delodajalci s sedežem v eni izmed 26 
občin Osrednjeslovenske regije in so delno 
sofi nancirane iz sredstev EU. V letošnjem 
letu 23 delodajalcev ponuja priložnost za 48 
štipendij v različnih izobraževalnih pro-
gramih. 

NA VOLJO 48 KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 
IN ZAPOSLITEV PO ZAKLJUČKU ŠOLANJA

Osnovna višina štipendije znaša 15% mi-
nimalne plače v RS za dijake, 28% mini-
malne plače v RS za dodiplomske študente 
ter 34% minimalne plače v RS za podiplom-
ske študente. Štipendistom pripada k osnovni 
štipendiji tudi dodatek za uspeh in dodatek za 
izobraževanje zunaj stalnega prebivališča. 
Povprečna štipendija v letu 2012/2013 je zna-
šala 230 EUR, višina najvišje podeljene šti-
pendije za dijake je bila 280 EUR, za študente 
pa skoraj 400 EUR.

Seznam aktualnih razpisanih štipendij je 
objavljen na spletni strani RRA LUR (www.
rralur.si), kjer je dostopen tudi obrazec vloge 
za prijavo.

Prijave z dokazili morajo kandidati poslati 
v označeni kuverti na naslov: RRA LUR, 

Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana. 
Rok za oddajo vlog je 11. oktober 2013. 

DODATNE INFORMACIJE:

mag. Liljana Drevenšek (vodja projekta)
e-mail: liljana.drevensek@ljubljana.si 
Meta Koprivšek Tomažič 
     (področna svetovalka) 

e-mail: meta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si 
spletna stran www.rralur.si
tel.: 01 306 19 05

Projekt Regijske štipendijske sheme Lju-
bljanske urbane regije je sofi nanciran iz 
sredstev Evropske unije, in sicer iz Evrop-
skega socialnega sklada.

Spominsko obeležje 
osamosvojitveni vojni 
Občina Komenda, Zvezan veteranov vojne 
za  Slovenijo OZVVS Kamnik-Komenda in 
Policijsko veteransko društvo Sever pripra-
vljajo postavitev  spominskega obeležja v 
spomin na osamosvojitveno vojno za Slo-
venijo v letu 1991. Prireditev ob odprtju 
spominskega obeležja bo v sredo, 30. okto-
bra, ob 16. uri ob Zajčevi ulici 23 v Komen-
di. Slavnostni govornik bo general Ladislav 
Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo.                                          – A. Ž.

Neurje 9. avgusta oplazilo tudi občino 
Vsa tri gasilska društva v občini so pospravljala razdejanja. Na sestanku 10. septembra so se izvoljeni 

člani vaškega odbora Gora pri Komendi 
sestali z županom in za predsednika odbora 
izvolili Marjana Dobnikarja, za podpredse-
dnika pa Matjaža Zabreta. V okviru priprav 
na sestavo občinskega proračuna za priho-
dnje leto so na sestanku izpostavili tudi ne-
katere  infrastrukturne probleme, ki naj bi 
dobili mesto v programu v prihodnje in ne-
dvomno tudi v naslednjih proračunih: plin, 
T-2 napeljava, kabelska kanalizacija, javna 
razsvetljava, meteorna kanalizacija, ploč-
nik, ovire na cesti in še nekatere. Župan 
Tomaž Drolec, ki je pojasnjeval in odgovar-
jal na vprašanja, je tudi poudaril, da bodo 
leto veljali le standardi, da za nadstandarde 
ne bo denarja.                                 A. Žalar

Vaški odbor Gora

Še dobro, da ob vseh tovrstnih neurjih in 
nesrečah imamo v občini Komenda gasilce, ki 
delujejo kot dobro opremljeni v okviru Gasil-
ske zveze Komenda.

A. Žalar
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 Zakaj ste se odločili za pri-
hod v PC Komenda? 

Ob vstopu na slovenski trg 
smo v Lidlu Slovenija iskali 
primerno zemljišče za posta-
vitev dokaj velikega poslov-
no-logističnega centra in loka-
cija v PC Komendi je bila za 
to vsekakor primerna. Smo 

dovolj blizu vseh logističnih poti, kar olajša 
transport našega blaga v poslovalnice po vsej 
Sloveniji, istočasno pa imamo dovolj prostora 
za nadaljnji razvoj in morebitno širitev. 
Je bil nakup zemlje in postavitev objekta 
pravilna poslovna odločitev? 

Vsekakor smo z odločitvijo zadovoljni, saj 
Komenda predstavlja dobro stičišče poti, obe-
nem pa je lokacija tudi dovolj blizu glavnemu 
mestu. 
Opis podjetja, njegov razvoj in današnja 
slika. 

Lidl je v Sloveniji prisoten od leta 2007. V 
tem času smo odprli 43 poslovalnic po vsej 
Sloveniji, trenutno pa zaposlujemo skoraj 
1.100 zaposlenih, od tega jih je skoraj 300 v 
PC Komenda. Pri našem delu se vseskozi tru-
dimo, da širimo svojo mrežo poslovalnic, za-
poslujemo nove kadre in povečujemo število 
zadovoljnih kupcev. To nam že vrsto let uspe-
va, saj združujemo visoko kakovostne izdelke 
po ugodnih cenah. 
Opis vaše dejavnosti, delež prodaje na do-
mačem in tujem trgu? 

Lidl Slovenija je ponudnik izdelkov za 
vsakdanjo rabo, pri čemer se naša prodajna 
strategija nanaša predvsem na krepitev vloge 
na slovenskem trgovinskem trgu. Ponudbo ves 
čas dopolnjujemo in prilagajamo željam kup-
cev, tako da naša prodajna ureditev trenutno 
zajema več kot 1.400 izdelkov, kar je daleč 
največ med vsemi diskontnimi ponudniki. 
Kako gospodarska kriza vpliva na vaše po-
slovanje? 

Pri poslovanju se sicer občuti, da zadnjih 
nekaj let poslujemo v zaostrenih gospodarskih 
razmerah, pa vendar obenem opažamo, da se 

Matic Romšak

LIDL Slovenija
Pogovor z Gregorjem Kosijem, generalnim direktorjem Lidl Slovenija

Bi našo poslovno cono priporočili potencial-
nim investitorjem? 

Vsako podjetje se mora glede na svojo de-
javnost odločiti, da svoje poslovne prostore 
postavi, tam, kjer bo na potrebe in aktivnosti 
podjetja najbolje odgovorjeno. Z našega vidika 
je bila odločitev za poslovno cono Komenda 
vsekakor pravilna. 
Kaj je po vašem mnenju potrebno storiti, da 
bomo v Slovenijo privabili tudi tuje investi-
torje? 

Zanimivo je, s kakšnimi izzivi se podjetje, ki 

želi svojo dejav-
nost razvijati na 
slovenskih tleh, 
srečuje. Sloven-
ski trg bo za tuje 
investitorje vse-
kakor mnogo 
bolj zanimiv, če 
bomo odprti za 
različne poslov-
ne prakse, ki so v 
tujini že stalnica, 
pri nas pa se na-
nje šele navaja-
mo. 
Kako je vaše 
podjetje s svojo dejavnostjo vključeno v 
domače poslovno okolje (morebitna prodaja 
in možnost zaposlitve lokalnih prebival-
cev)? 

Lidl Slovenija zaposluje ljudi iz vseh koncev 
Slovenije, zato so možnosti zaposlitve lokalne-
ga prebivalstva seveda vedno odprte. Veliko 
sodelavcev, ki so zaposleni v našem logistič-
nem centru oziroma skladišču, je iz okoliških 
krajev. S svojimi aktivnostmi smo močno po-
vezani z lokalno skupnostjo. Tako že nekaj let 
z donacijami podpiramo delovanje Ustanove 
Petra Pavla Glavarja, ki skrbi za socialno 
ogrožene družine s tega področja, pa tudi delo-
vanje nekaterih drugih lokalnih društev. Izre-
dno veliko razmišljamo o tem, kako bi našo 
prisotnost v PC Komenda obogatili ne le za 
naše zaposlene, pač pa tudi za zaposlene ostalih 
podjetij, ki imajo tukaj sedež, ter seveda za 
lokalno skupnost. Želimo si namreč, da bi 
imeli tako naši zaposleni, kot tudi drugi, ki 
svoj delovni čas preživljajo v PC Komenda, na 
voljo še kaj, kot le to, da je tukaj locirano nji-
hovo delovno mesto. Pri tem mislimo predvsem 
na več možnosti  za rekreacijo in sprostitev, 
trim stezo, tekaško progo ali kaj podobnega. 
Tega v okolici PC Komenda primanjkuje.
Kako vidite vaše podjetje čez pet let in kako 
poslovno cono? 

Naše ambicije so vsekakor zelo visoke. Da 
smo na pravi poti, potrjujejo tudi poslovni re-
zultati. Pred seboj imamo številne projekte, ki 
jih želimo čim prej uresničiti. Poleg že prej 
omenjenega truda za najboljšo možno izkušnjo 
kupcev, stremimo tudi k zadovoljnim sodelav-
cem. Če se bomo držali zastavljene poti, potem 
bomo na slovenskem trgu vsekakor še okrepili 
svojo podobo kupcu najbolj prijazne trgovi-
ne. 
Čez pet let PC Komenda ne bi smela več 

biti zgolj poslovna cona, pač pa zanimivo stiči-
šče poslovnega sveta, kjer bi imeli tako zapo-
sleni v PC Komendi kot tudi lokalno prebival-
stvo na voljo več dodatne vsebine: ponudbe 
prehrane, športni objekt itd. 

Pogovarjal se je Matic Romšak 

Gregor Kosi, generalni direktor Lidl Slovenija

število zadovoljnih kupcev, ki se radi vračajo k 
nam, vseskozi povečuje. Kupci vedo, po kaj 
pridejo v naše trgovine, in še vedno posegajo 
po zelo širokem oziroma celotnem naboru iz-
delkov na naših policah, od prehrambnih do 
neprehrambnih izdelkov. 
Kje vidite prednosti in kje slabosti poslovne 
cone? 

Poslovna cona za naše podjetje pomeni, da 
imamo vse na enem mestu – tako operativne 
kot administrativne službe, kar olajša izvedbo 
različnih projektov, ki se jih naše podjetje lote-
va. 

USPEŠNA PODJETJA V POSLOVNI CONI KOMENDA

GOSPODARSTVO
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V okviru Medgeneracijskega društva za kako-
vostno starost Komenda so se članice in člani 
petih medgeneracijskih skupin, ki se družijo na 
tedenskih srečanjih ob dobrem osebnem pogo-
voru in zanimivih, poučnih in aktualnih temah, 
ena od njih pa tudi ob zdravem kosilu, odpravi-
li na popoldanski izlet v Kozje. Tako smo malo 
bolj praznično zaključili »šolsko leto«. In zakaj 
smo se odločili za Kozje? 

Ena od zelo aktivnih članic društva, bila je 
tudi voditeljica medgeneracijskih skupin, 
Marjana Plak, se je namreč pred nekaj leti 
preselila v Kozje. Že kar nekajkrat smo se do-
govarjali za obisk, tokrat pa smo tudi odšli. 
Marjana nas je pričakala ob vhodu v Kozje s 
širokim nasmehom in prijaznim objemom in 

Cerkev je na veliki prelomnici. Zlasti sloven-
ska. Preizkušnja je izjemna, saj so se nad njo 
zgrnili temni oblaki sumljivega poslovanja s 
premoženjem, tudi denarnim. Na sporno rav-
nanje se je že odzval novi papež Frančišek, ki 
je ukrepal energično; za ene prehudo, za mnoge 
pa primerno papežu, ki želi v Cerkvi narediti 
dosledni red

Frančiškova pokončna drža je zagotovo obet 
velikih sprememb. Sporoča, da je treba biti 
pošten, pa tudi prijazen in zgled vsem. Če kdo, 
pa morajo taki biti vsi dušni pastirji, od tistih v 
najmanjših vaseh do onih v velikih mestih. To 
bo namreč dober znak, da jim lahko verniki 
zaupajo in bodo z veseljem prihajali k verskim 
obredom. 

Prav tu pa se zatakne. Papeževa sporočila 
zagotovo niso dosegla župnika v fari Komen-
da. O njem že dalj časa krožijo zgodbe, da 
slovi po svoji neprijaznosti do tistih, ki bi žele-
li biti krščeni ali opraviti druge verske obrede, 
tudi verouk. O tem se po fari veliko govori, a 
ni ga junaka, ki bi to javno zapisal. Prihaja 
trenutek resnice. V mnogih družinah se zave-
damo, da je to za našo faro nujno. Za ta korak 
sem se odločil po hudem, zelo hudem dogodku 
na drugi šolski dan – 3. septembra letos. Kot 
verna družina s predniki, ki so bili predani ko-
mendski farani, z vsemi potrebnimi zakramen-
ti, smo tistega dne želeli k verouku vpisati tudi 
hčerko in vnukinjo, ki je dan pred tem prvič 
prestopila šolski prag. Vsi vemo, v kako obču-
tljivem trenutku življenja se otrok nahaja in 
kako je z njim potrebno ravnati. Sprejem v šoli 
je bil čudovit, dobila je učitelja in ob njem 
učiteljico, ki sta enkratna. Prilagodila sta se 
vsakemu prvošolčku posebej, se pogovorila s 
starši in vse je bilo usmerjeno v to, da bi otrok 
na najlepši način prestopil prag šole. 

Povsem drugače pa je bilo pri domačem žu-
pniku. 

Izlet v Kozje nas potem vse popoldne, do poznega večera 
vodila po znamenitostih Kozjega. Med drugim 
smo si ogledali veličastni grad Podsreda in za-
ključili druženje ob večerji na kmečkem turiz-
mu, kjer nam je Marjana priskrbela tudi glas-
beni vložek: harmonikaša. Od odlične 
gostiteljice in lepega Kozjega smo se poslovili 
z obljubami, da še pridemo, predvsem pa, da 
povabimo tudi druga društva in pa posamezni-
ke, da obiščejo Kozje in, če želijo, se lahko 
predhodno povežejo kar z Marjano, ki je v 
Kozjem že povsem domača in aktivna v mno-
gih društvih, tako kot je bila tudi v Komendi. 
Škoda za našo občino, da takšni ljudje, kot je 
Marjana, ki so pripravljeni svoj čas, energijo, 
predvsem pa dobro voljo deliti s skupnostjo v 
njeno dobro, odhajajo.

Viktorija Drolec, predsednica MDZKS

VAŠA PISMA

Ko sem prišel po maši z vpisnico k verouku, 
ki jo je babica že pred tem osebno dvignila, je 
župnik najprej dejal, naj v sprejemnico pripe-
ljem hčerko in babico, v prisotnosti vseh pa, 
da bo snemal pogovor, saj naj bi ga komendski 
farani večkrat česa obtoževali in o njem širili 
neresnične izjave. Hčerko je vprašal, če zna 
moliti Sveti angel moj, vendar je to storil na 
način, kot bi bili na sodišču. Kljub temu je s 
tresočim glasom zdeklamirala molitev, nato 
pa je zahteval, da se še pokriža. Župniku ni 
bilo všeč, kako je to storila. Meni in babici je 
pojasnil, otrok pa je bil seveda poleg, da križa 
ni naredila povsem pravilno in oba v prepirlji-
vem, torej zelo napadalnem tonu vprašal, če se 
zavedamo, da smo se pri krstu zavezali, da jo 
bomo vzgajali v Kristusovem nauku. Neje-
voljno je dejal, da bo hčerko vseeno vpisal k 
verouku, a ga po njegovem mnenju ne bo 
dolgo obiskovala. Zapletlo se je tudi pri urni-
ku, saj ima hči ob ponedeljkih že četrto leto 
zapored plesne vaje, zato sem prosil, če bi 
lahko hodila ob četrtkih, župnik pa je trdil, da 
ima ob četrtkih vse polno, kljub temu pa je 
dva dni kasneje vpisal sosedovo punčko v če-
trtkov termin. Njegov ton govora je bil zelo 
napadalen. Hčerka, ki je tudi sicer zelo obču-
tljiva, je bila v popolnem šoku in do doma ni 
spregovorila besede, mamici pa je zvečer v 

solzah povedala, da se ni pravilno pokrižala in 
ne bo mogla hoditi k verouku.

Glede na tako obnašanje domačega župnika 
in posledice na hčerki, sem se odločil, da pri-
javnico vrnem, kar sem storil še isti večer. Ko 
sem gospodu župniku izročil prazno vpisnico 
je dejal, da je vesel moje odločitve.

Ob vsem tem se je nedvomno potrebno jasno 
vprašati ali domači duhovnik lahko na tak na-
čin pridobiva in ohranja vernike, zlasti otroke 
in mlade. Tak način obnašanja je nedvomno 
psihično nasilje in očitno so ga že izkusili 
mnogi farani. Konvencija o otrokovih pravicah 
namreč ščiti otroke kot najšibkejša bitja in to 
ne le pred starši, pač pa tudi pred vzgojitelji in 
vsemi, ki so jim otroci zaupani; torej tudi du-
šnimi pastirji. Nad ravnanjem župnika v Ko-
mendi smo kot družina popolnoma zgroženi, 
zaradi česar bom s pismom seznanil tudi lju-
bljansko nadškofi jo, ki je odgovorna za vsake-
ga duhovnika in njegovo neprimerno ravnanje. 
Prepričan sem, da bi lahko še mnogo faranov 
Komende napisalo podobno pismo in ga morda 
vsaj anonimno poslalo v Ljubljano. Brez tega 
v Komendi zagotovo ne gre pričakovati spre-
memb na bolje.

Kaj bi torej ob vsem tem rekel naš dobri pa-
pež Frančišek? 

Simon Ferjuc iz Komende 

Župnik v Komendi ni v ponos 
papežu Frančišku

KOZJE
Ko zaideš v kozjansko območje,
te zrak za desetletje pomladi, 
obkroža svetlo te zelenje
in polno prijaznih ljudi.

Dišave po lipovem cvetju,
kjerkoli na Kozjem zaznaš,
še jabolka po svojevrstnem okusu,
na daleč hitro spoznaš.

Ribnik stoji ob motelu, 
vrbe žalujke okolje krase,
narava v njem se zrcali,
lepota ne more opisati se.

V omami gledam svet okrog sebe,
na svet, ki bil je za trenutek le moj.
Kozjanski griči, veter, sence, sonce,
so pustili meni poletni opoj.

Za medgeneracijske skupine 
Koželj Marija

3. julija 2013 je tovariš Edo Bohinc prejel do-
pisnico od anonimnega občana. Na dopisnici 
namiguje na zanesljive informacije o uničenju 
Bolnice dr. Tineta Zajca leta 1944. Z ozirom na 
to, da je ta informacija pomembna za Krajevno 
organizacijo Zveza borcev Komenda, je tovariš 
Bohinc to dopisnico zaupal meni s priporoči-
lom, naj se s to zadevo ukvarjam jaz kot pred-

VAŠA PISMA Anonimka
sednik ZB Komenda. Pripravljen sem se sesta-
ti z anonimnim piscem, da se ta zadeva okrog 
Bolnice dokončno razišče. Pozivam anoni-
mnega pisca, naj me pokliče po telefonu, da se 
sestaneva. Moj telefon je 031 398 658.
Če me ne pokliče, bom smatral, da anonimka 

nima poštenega namena.
Filip Železnik, predsednik KO ZB Komenda

DOGAJANJA
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POLITIKA, DOGAJANJA

IZ POSLANSKE PISARNE 

Matej Tonin

Komentarja v rubriki Iz poslanskih klopi doslej 
še nisem posvetil zunanji politiki. Pa ne zato, 
ker me zunanja politika ne bi zanimala, ampak 
zato, ker imamo v Sloveniji veliko težav sami s 
seboj. Tokratni komentar bom posvetil Siriji, ki 
najbolj plastično oriše, v kakšnem svetu živimo 
danes. Kot se zdi, današnji svet vodi gola sebič-
nost, preračunljivost in neobčutljivost za smrt 
tisočih ljudi. Primer Sirije sem izbral zgolj zato, 
ker je v danem trenutku najbolj izpostavljena, 
čeprav se zavedam, da dnevno tisoči nedolžnih 
umirajo tudi v Afriki, Aziji in Južni Ameriki. 

V Siriji divja vojna, ki je vzela že več kot 
100.000 življenj in z domov pregnala 2 milijona 

ljudi. Ker gre za vojno tam nekje daleč, novice iz Sirije pridejo nekje ob 
koncu informativnih programov, in sicer po poročilih o novih davkih in 
drugih slabih novicah, ki nam dnevno grenijo življenje doma. Tisti, ki 
dogajanje v Siriji spremljajo zgolj bežno, so najbrž presenečeni, ko dnev-
no poslušajo, kako se številni predsedniki velesil zavzemajo za mir, vendar 
vedno znova slišijo poročila o več sto mrtvih. Ko tu in tam postanejo 
glasovi žalujočih in okrvavljenih močnejši, se predrami kakšna velesila in 
na glas razmišlja, da bi posegla v krvavo državljansko vojno ter jo posku-
šala končati. Takrat se oglasijo spet drugi, ki pravijo, da se velesile nima-
jo kaj vtikati v sirski konfl ikt, saj v takšnih posegih vidijo kolonialne težnje. 
Pomembneži razpravljajo, vojna v Siriji pa se nadaljuje. Začelo se je že 
februarja 2011, ko je sirski režim predsednika Bašarja Al-Assada aretiral 
15 otrok, ki so pisali protivladne grafi te. Protesti zaradi aretacije otrok so 
kmalu prerasli v vsesplošne protivladne proteste, ti pa v nekaj mesecih še 
v državljansko vojno. Danes je Al-Assadov režim vojaško močnejši na 
terenu, ima namreč vojaška letala, tanke in drugo težko oborožitev. Voja-
ška premoč je tudi razlog, zakaj opozicija režima ni mogla streti, tako kot 

Kdor molči, prevzema odgovornost 
v nekaterih drugih arabskih državah. Dokler je Al-Assad vojaško močnej-
ši, ni pripravljen na sestop z oblasti ter na pogajanja o miru. Proti padcu 
Al-Assada je tudi Rusija, ki ima z režimom podpisanih za več milijard 
dolarjev orožarskih poslov, zato v Varnostnem svetu OZN blokira vse 
poskuse diplomatskega reševanja konfl ikta. Ruski predsednik Putin 
mednarodno javnost prepričuje, da je tudi on za posredovanje v Siriji, če 
se izkaže, da je sirski režim predsednika Al-Assada res uporabljal živčni 
plin sarin zoper svoje ljudi, vendar hkrati ne priznava ugotovitev zahodnih 
obveščevalnih služb. Očitno se mednarodna skupnost iz napak ne nauči 
ničesar. Zdi se, da se zaradi razdeljenosti mednarodne skupnosti Ruanda 
in Bosna (vedno znova) ponavljata. Genocid v Siriji je bil zagrešen, zato 
tisti, ki molči in miži pri zločinih, prevzema (so-)odgovornost zanje. 
Mednarodna skupnost ima dolžnost, da vzpostavi pogoje, da do miru v 
Siriji pride čim prej. Glede na globoko razdeljenost sirskega naroda se 
zdi, da bo mednarodna skupnost konfl ikt v Siriji poskušala končati s pri-
silo, to je z omejenim vojaškim posredovanjem. Če se prva opcija ne 
zgodi, bo najbrž vsaka velesila poskušala oboroževati svojo stran, kar je 
prav tako zelo slabo in pomeni še več zla. Sprti strani v Siriji se bosta tako 
še dolgo vojskovali, dokler ne bosta tako izčrpani, da bosta pripravljeni na 
diplomatsko rešitev konfl ikta. Tudi v Bosni je bil političen dogovor dose-
žen šele takrat, ko so bile vse tri vojskujoče se strani tako izčrpane, da so 
bile pripravljene na političen dogovor. 

Mir v Siriji se zdi še oddaljen. Na stotine ljudi je ubitih vsak dan. Žal se 
zdi, da voditelji velesil interese orožarske industrije postavljajo nad življenja 
Sircev. Z nekdanjim obrambnim ministrom Hojsom sva nedavno na novi-
narski konferenci tudi vrh slovenske politike opozorila, da Slovenija ne sme 
biti na strani tistih, ki bi nemo opazovali zločine v Siriji ali celo podpirali 
tiste, ki so odgovorni za večino grozodejstev. Razveselil sem se tudi pobude 
papeža Frančiška, ki je za mir v Siriji razglasil dan molitve in posta. Naj 
molitev in post voditelje spodbujata k temu, da bodo prav ukrepali za čim 
hitrejše končanje konfl ikta v Siriji.                            Matej Tonin, poslanec

Bruno Sternad iz Most 63 e (Kolimpretov; na njihovi zemlji že stoji 
pred leti lepo obnovljen in blagoslovljen križ), je z ženo Milko že 
dlje nameraval postaviti kapelico na domači zemlji. Prvi razlog za to 
je bilo dejstvo, da že imata vsaka svoj »ta špičast konc« in »ta go-
sposka ulica« v Mostah, Krakarše, t.j. del Most od Žej do mostu prek 
Pšate pri Čuku, pa še ne. Drugi razlog, kot je povedal Bruno v zahva-
li po blagoslovitvi v nedeljo, 1. septembra, popoldne (komendski 
župnik Zdravko Žagar), je leto vere, ki ga letos praznujemo, tretji pa 

Nova Marijina kapelica v Mostah

Mariji v čast in zahvalo za prejete milosti. 
Zamisel za kapelico je dobil, ko je hodil po štajerski deželi, blizu 

Dobrne. Lastnika kapelice je vprašal, ali sme sam postaviti prav takšno. 
Dovolil mu je. Kot najprimernejši prostor za kapelico je izbral domače 
zemljišče blizu ceste Moste-Žeje-Vodice, tako da je vsem mimoidočim 
na očeh, se lahko ustavijo pri njej, pomolijo. Njeno okolico lepša okra-
sno in sadno drevje ter obnovljeni stari leseni kozolec s plajžem, pod 
katerim sta z ženo Milko pripravila obilno pogostitev za številne udele-
žence slovesnosti. 

Prostor za kapelico, zidarska dela in še veliko drugega je lani in letos 
opravil postavitelj sam. Pri zahtevnejših, leseni konstrukciji za streho, 
mu je pomagal tesarski mojster Igor Štebe iz Žej, Robi Štebe s Podboršta 
jo je »oblekel« s kamnom. Križ za vrh kapelice je izdelal Franc Ciprle 
iz Zaloga. Na pomoč so Brunu priskočili še sin Gašper in svak Matej 
Kuharič, Igorjev brat Roman, Andrej Gašperlin, Tone Kropar in Janez 
Jerman.

Jožef Pavlič 

Na žegnansko nedeljo, 15. 
septembra, je bilo na Križu le-
tos še posebej slovesno in pra-
znično. V cerkvi z glavnim ol-
tarjem Spreobrnjenje sv. Pavla 
je pred darovanje dopoldanske 
maše arhidiakon France Šuštar  
blagoslovil obnovljeni oltar. 
Obnova, je trajala osem mese-
cev, je pojasnil Ivan Hlade, ki 
je tudi sicer  predstavil zgodo-
vino cerkve in dela, pa se e za-
hvalil tudi vsem, ki so prispe-
vali k obnovi in še posebej tudi 
Občini Komenda za sredstva iz 
občinskega proračuna. Oltar je 
obnovil rezbar in restavrator 
Miha Legan iz Žužemberka.

A. Ž.

Žegnanska nedelja na Križu
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KASAŠTVO

Obi sko val ci, ki so se prvo septembrsko nedeljo v velikem številu zbrali 
na ljubljanskem hipodromu Stožice, so spremljali sedem zanimivih ka-
saš kih dirk. V os pred ju do ga ja nja je bil vsekakor le tošnji 23. slovenski 
kasaški derbi. Pod pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana je osre-
dnjo rejsko dirko dvanajstih najboljših slovenskih šti ri let nih ka sačev na 
pro gi dolžine 2600 metrov, z novim rekordom derbijev 1:17,6, dobil 
žrebec Dakot iz KK Komenda na vajetih izkušenega Milana Žana, ki 
je sodil v ožji krog favoritov te dirke in je po zmagi povedal:

»Dakot, trenerja in lastnika Jureta 
Porente, je odličen konj in svoje zmo-
gljivosti je pokazal prav v najpomemb-
nejši dirki svoje kasaške kariere. Čeprav 
sva po zmagi v kvalifi kacijah za derbi 
vseskozi veljala za prva favorita dirke, 
do zmage ni bilo lahko priti. Moral sem 
se zelo potruditi, saj je bila letošnja 
konkurenca kasačev in voznikov res iz-
jemna«. 

Drugo mesto na derbiju je pripadlo 
kobili Jasi GL in Dušanu Zorku (KK 
Ljutomer), tretje pa žrebcu Dejavuju 
MS in Mitji Slaviču (KK Ljutomer). 

Tako odhaja pokal zmagovalca slovenskega kasaškega derbija in naslov 
najboljšega štiriletnika še tretjič zapored v vitrine KK Komenda.

Romana Jerovška sta po dveh 
zmagah (leta 2011 s kobilo Jolly 
GJ in leta 2012 z žrebcem Jerry 
Lou GJ), na najvišjem prestolu na-
sledila Milan Žan in žrebec Dakot. 
Da je tekmovalni dan v Stožicah 
res minil v znamenju komendskih 
tekmovalcev, pa so s trojno zmago 
v fi nalni dirki za pokal Trojne krone 
Agronatur Maribor poskrbeli še 

Kolesarska popotnika Franci Groznik in Peter Pibernik sva se letos poda-
la na precej naporno prečkanje švicarskih alp. Zaradi pomanjkanja časa 
sva se odločila, da bo izhodišče v italijanski Aosti pod znamenitim St. 
Bernardom v bližini Mont Blanca in nato v tednu dni prideva do doma. 

Prevoz s kombijem do tja in kritje dela stroškov nama je omogočilo 
podjetje Urni z direktorjem Urošem Vrbincem, ki je tudi dva dni kolesaril 
z nama. Prvi dan smo se po dolini Aoste, ki je avtonomna regija v severo-
zahodni Italiji, počasi začeli vzpenjati po široki in ne preveč strmi cesti 
proti 2473 m visokemu St. Bernardu. Na prelazu je jezero, v katerem se 
lepo odsevajo okoliške gore in zaplate snega, ki so ostale od zime. Po iz-
datnem okrepčilu in fotografi ranju smo se spustili v dolino, kjer nas je 
pričakala vročina in presenečeni smo bili nad nasadi marelic in vinske 
trte. Prenočili smo v Brig-u in naslednji dan je bila ena težjih etap na 
Furka Pass (2436 m), kjer smo lahko občudovali ledenik Rhone in na 
Oberalp Pass (2046 m). Preko obeh prelazov vozi zobata železnica. V 
kraju Ilanz smo se nato razšli in pot proti domu sva nadaljevala sama. 
Naslednji dan sva kljub dežju uspela priti do Davosa in se utaborila. 
Upanje na boljše vreme se je uresničilo in jutro je obetalo lep dan. Fluela 
Pass (2383m) se nama je pokazal v krasnem vremenu in na vrhu sva si v 
lokalu kljub visoki ceni privoščila jabolčni zavitek in pijačo. Na splošno 
so lokali v Švici za naše žepe precej dragi. Lepo vreme naju je spremljalo 
v Zernez, kjer sva se ustavila v parku in na hitro posušila mokro obleko in 
šotor. Motivacije in energije je bilo dovolj še za prelaz Offen Pass 
(2149m). Sledil je samo še spust do Italije in kolesarjenje po lepih kole-
sarskih poteh ob reki Fiume Adige do Merana. Pred mestom sva našla 
prenočišče s streho ob kolesarski stezi in si privoščila tipično kolesarsko 
večerjo z juho in makaroni. Zjutraj je sledila panoramska vožnja po Me-
ranu in pot je zavila na Jaufen Pass (2094m). Na vrhu sva imela čas za 

Dakot in Milan Žan zmagovalca derbija - Tara Star zmagovalka Trojne krone Agronatur Maribor
zmagovalec Milan Žan s šestletno kobilo Taro Star, drugouvrščena 
šestletna kobila Icona in Miha Jan ter tretjeuvrščeni šestletni kastrat ni-
zozemske reje Ajax Boko in Matej Osolnik. Da je bilo res vse tako kot 
je treba, pa je za piko na i in v predzadnji dirki poskrbel še osemletni 
kastrat All Gerd, na vajetih voznika Janeza Štremfl ja. 

 

Tara Star osvaja lovorike
Skupna zmagovalka dirke pobratenih občin Ko-
mende in Križevci
Teden dni kasneje, 8. septembra 2013, so še šestič v tej sezoni tekmo-
valni dan za kasače pripravili v zibelki kasaštva, na hipodromu v Ljuto-
meru. Tekmovalci so se pomerili v sedmih točkah sporeda na odlično 
pripravljeni stezi. V ospred ju je bila vsekakor peta dirka ,v kateri se je 

za pokal pobratenih 
občin Komenda in Kri-
ževci, še drugič v tej 
sezoni pomerilo deset 
3- do 14- letnih komen-
dskih in ljutomerskih 
kasačev. 

Pred domačim ob-
činstvom je s kilometr-

skim časom 1:17,2 slavila štiriletna kobila Jasa GL na vajetih Dušana 
Zorka. Skupna zmagovalka je kljub porazu postala prvouvrščena iz 
prvega teka v Komendi in tretjeuvrščena iz drugega teka v Ljutomeru, 
šestletna kobila Tara Star na vajetih Milana Žana iz KK Komenda. 
Tudi skupno drugo mesto je pripadlo našemu tekmovalcu Mihi Janu in 
šestletni kobili Iconi, tretje mesto pa je osvojil petletni žrebec Florko 
(Darko Sodec KK Ljutomer). Pokal in pregrinjalo skupnemu zmagoval-
nemu tandemu so predali občinski predstavniki občine Križevci, župan 
Križevcev Branko Belec in predsednik Ljutomerskega kluba Janez 
Slavič, ter predsednik Konjemniškega kluba Komenda Alojz Lah.

Darko Hacin

S kolesom čez Alpe
krajši počitek in okrepčilo. Spust v dolino je bil zopet adrenalinski in poln 
užitkov. Proti večeru sva se ustavila v mestu Brunico, pojedla pico in na-
polnila baterije. Medtem se je stemnilo in sva z lučmi nadaljevala še 25 
km po makadamski kolesarski stezi do Dobbiaca. Zbudilo naju je krasno 
jutro in po obilnem zajtrku sva nadaljevala do Obertilliacha. Sledil je 
spust v Ziljsko dolino, kjer sva v vasi Gortschach postavila šotor na zele-
nici pri hiši prijaznega domačina. Zadnji dan naju je pot vodila mimo Tr-
biža do slovenske meje v Ratečah. Iz Kranjske Gore mimo Jesenic do 
doma naju je zopet spremljala vročina, vendar je bilo veselje ob prihodu 
domov in uspešnem zaključku prevožene poti nepopisno. 

V sedmih dneh 
(27.7.–2.8.2013) 
se je nabralo 950 
km in 14.500 vi-
šinskih metrov 
in kar je najbolj 
p o m e m b n o , 
kljub naporom ni 
bilo nezgod in 
doživela sva ve-
liko lepega. Ko-
lesarska potepa-
nja človeka 
zasvojijo, zato se 
počasi že poraja-
jo ideje, kam na-
slednjič.

Pibernik Peter

Tara Star 

Janez Štremfelj in All Gerd

Milan Žan in Dakot, zmagoval-
ca derbija 2013

Kasaški derbi še tretjič zapored v Komendo
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TWIRLING IN MAŽORETNI 
KLUB KOMENDA

Na obe prvenstvi so se kvalifi cirale z odličnimi rezultati na letošnjem 
13. Odprtem državnem prvenstvu MTZS, kjer je v fi nalu discipline 
twirling šport, meseca aprila v Mariboru, skupina GROUP JUNIOR 
dosegla 3. mesto, na svetovni pokal pa sta se uvrstili tudi Urška Štebe in 
Lina Majcen. V fi nalu mažoretne discipline, konec meseca maja v Ra-
dečah, pa so se z osvojenim 3. mestom na Evropsko mažoretno prven-
stvo uvrstile tudi članice MAŽORETNE SKUPINE KADETINJE A. 

Obe skupini sta s pripravami na največji mednarodni tekmovanji v 
letu 2013 začeli takoj po počitnicah. V začetku meseca julija je klub 
organiziral intenzivne priprave na morju v Zambratiji. Teh so se udele-
žile tudi članice najmlajše tekmovalne skupine v klubu - MAŽORETNE 
IN TWIRLING SKUPINE KADETINJE B.

Po kratkem predahu je skupina GROUP JUNIOR z intenzivnimi tre-
ningi nadaljevala v športni dvorani v Komendi. In to vse do težko priča-
kovanega dneva odhoda v nedeljo, 4. avgusta 2013, popoldan, ko so se 
z avtobusom odpeljale na Nizozemsko. Potovale so 17 ur in že prvi dan 
na Nizozemskem začele z uradnimi treningi. Te so imele še naslednja 2 
dni pred otvoritvijo svetovnega pokala Svetovne zveze twirling športa 
(WBTF), v sredo zvečer. 

Za članicami so delovne počitnice
Med poletnimi počitnicami so se članice TWIRLING IN MAŽORETNEGA KLUBA KOMENDA udeležile 
kar dveh mednarodnih tekem: Svetovnega pokala v twirling športu v Amsterdamu in Evropskega 
mažoretnega prvenstva na Češkem. 

V četrtek je potekalo tekmovanje posameznikov. Urška Štebe je v 
konkurenci 54 tekmovalk v kategoriji SOLO B JUNIOR dosegla 30. 
mesto, Lina Majcen pa v SOLO 2 PALICI B JUNIOR 25. mesto. V 
petek popoldan je bilo na vrsti tekmovanje skupin. Skupina GROUP 
JUNIOR se je predstavila s koreografi jo Sneguljčica. Dosegle so 13. 
mesto. Po opravljenem tekmovalnem delu so dekleta še dva dni gledala 
tekmovanje najboljših tekmovalcev in tekmovalk iz vsega sveta v naj-
višjem – elite nivoju, udeležile pa so se tudi seminarja (klinike) Svetov-
ne zveze twirlinga z največjimi strokovnjaki na svetu. Med njimi tudi z 
»zvezdo« twirling športa – Seishijem Inagakijem, ki je več kot 20-kratni 
svetovni prvak in tudi pleše za znani »Cirque du Soleil«.

Svetovni pokal v Almere na Nizozemskem je bil najštevilčnejši do 
sedaj. Tekmovalo je več kot 1000 twirlerjev iz vsega sveta: iz Združenih 
držav Amerike, Kanade, Japonske, Avstralije, Francije, Velike Britanije, 
Švice, Škotske, Irske, Hrvaške … Za vse tekmovalke iz Twirling in 
mažoretnega kluba Komenda je bilo to prvo mednarodno tekmovanje v 
twirling športu in jim bo za zmeraj ostalo v spominu. 

MAŽORETNA SKUPINA KADETINJE A s spremljevalkami in trenerko  
- ČLANICE MAŽORETNE SKUPINE A KADETINJE: Ariana Andoljšek, 
Špela Jereb, Marjeta Kešnar, Monika Klopčič, Saša Kočar, Patricija 
Lunar, Lina Majcen, Julija Marolt, Vanesa Perne, Nuša Ravnikar, Nika 
Salajko, Kaja Sodnik, Urška Štebe, Špela Ulčar, Maja Uranič, Barbara 
Zadrgal, Katarina Zadrgal, Manca Zgonec, Žana Zgonec

GROUP JUNIOR po nastopu na Svetovnem pokalu WBTF na Nizozem-
skem  – ČLANICE SKUPINE GROUP  JUNIOR: Vita Marta Ciraj, Moni-
ka Klopčič, Nina Kern, Saša Kočar, Lara Korbar, Tjaša Korbar, Lina 
Majcen, Janja Marolt, Eva Osredkar, Vanesa Perne, Martina Smolnikar, 
Adrijana Stele, Urša Špenko, Urška Štebe, Špela Ulčar, Kaja Zadrgal, 
Eva Žvelec

Komendske mažorete so se na morju pripravljale na letošnje nastope 
na svetovnem in evropskem  prvenstvu. Na sliki so skupaj z mažoretami 
iz Umaga.

A komaj so prišle domov, že je 7 članic te iste skupaj z mažoretno 
skupino kadetinje nadaljevalo s pripravami na Evropsko mažoretno pr-
venstvo. Naslednjih 14 dni so v športni dvorani v Komendi trenirale fi -
gurativo in parado ter oba plesa odlično predstavile na Evropskem ma-
žoretnem prvenstvu, ki je bilo od 28. avgusta do 1. septembra v Brnu na 
Češkem. V 4 dnevih se je v Brnu predstavilo več kot 1200 mažoret in 
prav fascinantno jih je bilo videti vse skupaj, ko so na otvoritvi prikora-
kale na tekmovalno prizorišče. Res nekaj posebnega in nepozabnega. 
Čeprav je bil za dekleta iz mažoretne skupine Kadetinje A to prvi 

nastop na Evropskem mažoretnem prvenstvu, so se naloge lotile odgo-
vorno in so svoj »krst« opravile z odliko. Več kot odlično so zaplesale 
parado, ko so s svojo energijo in z nastopom navdušile tudi publiko, ki 
je bučno navijala. V zelo močni konkurenci so dosegle 7. mesto.

Ker so bile počitnice delovne, imajo tekmovalke Twirling in mažore-
tnega kluba Komenda v mesecu septembru čas za počitek in nabiranje 
novih moči za novo sezono. Ta se bo za njih pričela z mesecem okto-
brom. 

Septembru pa v klubu poteka vpis. Zato vabijo vse mažoretne in 
twirling navdušence od 5 leta naprej, da se jim pridružijo. Več infor-
macij o urniku lahko dobite na e-naslovu: majda.ravnikar@komenda.si 
(tajnica kluba) ali na gsm: 031/519-599 – Anita Omerzu (trenerka klu-
ba).
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Počitnice so se končale, šolsko leto je že v polnem teku, mi pa se lahko 
le spominjamo vseh lepih, norih in zabavnih doživetij, ki so krasila naše 
poletje. Eno najrazburljivejših pa je nedvomno letošnji oratorij, ki je od 
25. do 31. avgusta poskrbel za odličen zaključek počitnic.

Rdeča nit oratorija je bila zgodba iz zbirke zgodb iz Narnije avtorja C. 
S. Lewisa - Potovanje jutranje zarje, kjer nas je skupaj s posadko v iska-
nju Aslanove dežele odpotovalo tudi 44 animatorjev in preko 200 otrok. 
Vsako jutro smo se ob devetih zbirali v šotoru, prisluhnili zgodbi, skupaj 
dvignili oratorijsko zastavo in se zbrali v jutranji molitvi. Po tem smo se 
razdelili v skupine, kjer smo se o zgodbi pogovorili, prebrali odlomek iz 
svetega pisma, izpostavili vrednoto dneva  ter se ob vsem tem tudi malo 
pozabavali. Po tem so sledile delavnice,  ki so si jih otroci na začetku 
oratorija sami izbrali. Izbire je bilo seveda veliko in marsikdo je bil v 
dilemi, ko je moral izbirati med športom, orientacijo, potjo preživetja, 
izdelovanjem rožnih venčkov in še marsičem. Po malici pa so sledile 
velike igre, kjer smo popravljali jutranjo zarjo, oblekli Evstahija, zbirali 
palice in še marsikaj, ob vsem tem pa so nas lovili gusarji in zelenci, ki 
so nam nemalokrat otežili nalogo. Nepozabna pa je bila tudi vodna igra 
s katere smo se vrnili vsi premočeni, blatni, umazani, a nasmejani. Tudi 
letošnji izlet v Kamniško Bistrico je bil enkraten. Kot Kaspijanova 
vojska smo se urili, da bi premagali velikana, ki nas je čakal ob koncu 
poti . Tako kot lani pa smo tudi letos izvedli XXL oratorij za najstarejše, 
kjer smo podebatirali o aktualnih temah, imeli večerjo ob ognju in spali 
na prostem.

Prvi septembrski dan je bila letos zadnja počitniška nedelja in prav zares 
primeren dan za povabilo družinam z otroki na obisk Čarobnega dne v 
Arboretumu Volčji Potok. 

Organizator Čarobnega dne, Zavod Zaupanje in podjetje Netvizija, je 
v objemu naravnega ambienta letos že petič po vrsti družinam pripravil 
razigran, zabaven in poučen dogodek. Program je bil pester, lepo vreme 
pa je pripomoglo, da je Čarobni dan upravičil svoje ime.

Dogodivščina se je pričela že pred vhodom v park, kjer so veščine in 
opremo predstavili košarkarji, kotalkarice, gasilci in E-transformer. 
Obiskovalci so se lahko preizkusili v vožnji z go-kartom na pedala. Po 
vhodu v park so najmlajše pričakali gasilci in jih povabili k izvedbi vaje 
z zbijanjem tarče s curkom. Posebne pozornosti so bili deležni policisti, 
ki so najmlajšim ponudili ogled in preizkus svoje opreme in policijskega 
vozila. Že vrsto let pa se pri vstopu v park obiskovalci lahko preizkusijo 
v ježi islandskih konj, kar je gotovo prav posebno doživetje.

Na glavnem odru in v lesenem amfi teatru so se predstavili številni 
plesalci različnih plesnih šol in glasbeniki glasbenih šol. Dogajanje na 
glavnem – čarobnem odru so popestrili znani ustvarjalci slovenske 
glasbene estrade, ki so se za male poslušalce še posebej potrudili. Manj-
kala ni niti torta za četrti rojstni dan Čarobnega dne v Arboretumu Volčji 
Potok, ki jo je pomagal razrezati kamniški župan Marjan Šarec. 

Tudi letos je številne otroke v lesenem amfi teatru navdušil čarodej 
Toni, spet drugi so uživali v glasbeno animacijskih predstavah in pra-
vljicah.

V čarobnih deželah Pike Nogavičke, Rdeče Kapice, Čebelice Maje, 
Janka in Metke, Petra Pana in Vzajemkovi deželi zdravja so potekale 
raznovrstne ustvarjalne in športne delavnice, ki so bile vse po vrsti dobro 
obiskane. Odrasli obiskovalci 
so si lahko ogledali poučen 
prikaz prve pomoči dojenčk-
om in otrokom pod geslom 
»Reši življenje« in tudi sami 
poizkusili reševanje. Priza-
devni animator si zasluži po-
hvalo za prikazano.

Za mnenje sem povprašala 
obiskovalce, ki jim je bil dan 
namenjen.

Čarobni dan v Arboretumu Volčji Potok 
Zakaj bi otroci prvi septembrski dan pričeli s poukom ali obiskom vrtca? 

Nika iz Rodice: Obiskala 
sem že deželo Rdeče Kapice, 
deželo Janka in Metke ter 
Vzajemkovo deželo zdravja, 
kjer sem vrtela kolo sreče. Še 
posebej so mi bile všeč pala-
činke in jahanje konj. 

Glavna organizatorka Ča-
robnega dne in direktorica 
podjetja Netvizija Barbara 
Novak je povedala: »V parku 
Arboretuma Volčji Potok se je 
naslikal pravi družinski pra-
znik. Čarobni dan je bil res 
čaroben! Čarobna pa je bila 
tudi številka obiskovalcev, ki 
se je zabavala na že 15. Ča-
robnem dnevu.«

Prireditev je družabne in 
dobrodelne narave, saj organi-
zator s pomočjo pokroviteljev 
in partnerjev obdari otroke iz 
socialno ogroženih družin, da 
lahko obiskujejo različne 
izven šolske aktivnosti. 

Kljub temu se je težko zne-
biti občutka, da prireditev po-
staja iz leta v leto bolj »sejem-
sko« naravnana. Skoraj na 
vsakem koraku otroke in nji-
hove starše zasipajo s komer-
cialnimi ponudbami vseh vrst. 
Če se starši ne osredotočijo na 
bistvo družinskega obiska prireditve, se dan kaj hitro lahko spremeni v 
obisk glasbeno ter plesno obarvanega otroškega bazarja. 

Obiskovalci seveda pozdravljamo trud organizatorjev, želimo pa si, 
da prireditev ohrani svoje poslanstvo in nekoliko manj spodbuja v 
otrocih malega potrošnika.

Bernarda Pavlinič

Oratorij 2013 – Bog je z nami
Letošnji oratorij je na žalost že za nami. Lahko pa to veselje, navdu-

šenost in zagnanost ponesemo naprej v novo šolsko leto. Kar pogumno, 
saj veste - Nismo sami, Bog je z nami!

Tomaž Rode

Nika iz Rodice: »Obiskala sem že deže-
lo Rdeče Kapice, deželo Janka in Metke 
ter Vzajemkovo deželo zdravja, kjer sem 
vrtela kolo sreče. Še posebej so mi bile 
všeč palačinke ter jahanje konj.« 

Jošt iz Kamnika se ja nadvse zabaval 
z vožnjo z vlečnico v parku.

Lucija iz Komende in Neža iz Mekinj 
sta si želeli družbo maskot. Povedali sta: 
»Maskote sva tudi pomerili in niso nič kaj 
udobne, sicer pa so zelo zabavne.«
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DELAVNICE ZDRAVE 
IN URAVNOTEŽENE 
PREHRANE 2013
Kako jesti zdravo, s čim manj soli, maščob in sladkorja, 
pa kljub temu slastno?

 
1., 8., 22., 29. oktober;  5., 12., 26. november; 3., 10.,december
OSNOVNA ŠOLA KOMENDA –MOSTE - torek ob 18. uri
Komenda, Glavarjeva cesta 37 – glavni vhod, 1. nadstropje: učilnica za gospodinjski 
pouk

Letošnjo sezono že tretjič nam bo Olga Hace v uri in pol odkrivala tisto, kar že vemo, pa 
smo pozabili in tisto, kar še ne vemo, da je dobro in predvsem zdravo za prehranjevanje nas 
samih in naših bližnjih.

Denarni prispevek za vsako delavnico bo 2 €.
Vabljeni!

Povabilo
 vsem trem generacijam občank in občanov občine Komenda 
k udeležbi pestrih programov Medgeneracijskega društva za 
kakovostno starost Komenda in Zavoda Medgeneracijsko 
središče Komenda v jesenskem terminu.
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TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA 
in letos prvič TEČAJ NEMŠKEGA 
JEZIKA 2013/2014
Učenje jezikov v zrelih letih in v tretjem življenjskem obdobju pomaga pri 
krepitvi in ohranjanju umske vitalnosti.

Informativni sestanek za nove kandidate tečaja angleškega jezika bo v četrtek, 3. oktobra, ob 16.00, za nemški 
jezik pa v torek, 8. oktobra ob 17.00

Medgeneracijsko društvo, Glavarjeva cesta 104, Komenda – »špital«
Tečaja bosta od oktobra 2013 do začetka maja 2014 enkrat tedensko po dve šolski uri, z 

mesečnim prispevkom 10 €.
Angleški jezik poučuje letos že tretjo sezono gospa Biserka Luzner in sicer v dveh skupi-

nah:
 1. skupina, bolj začetniška, vsak četrtek, ob 16.15;
 2. skupina pa tudi vsak četrtek, ob 18.00.
Tečaj nemškega jezika bo poučevala gospa Dagmar Dolinar in bo vsak torek ob 17.00; če 

bo dovolj kandidatov (minimalno 5). 
Pridružite se nam!

TEDENSKA SREČANJA V PETIH 
MEDGENERACIJSKIH SKUPINAH 
2013/2014
Dober osebni pogovor ob zanimivih in poučnih temah je ključ do dobrega 
počutja in lepega medsebojnega razumevanja

Vsa srečanja potekajo v Komendi, na Glavarjevi cesti 104, »špital«
Vsak ponedeljek skupina Sožitnice od 17.00 do 19.00  ●  z voditeljicama Mojco Šraj in 

Viki Drolec; 
Vsako sredo skupina Rosa  ●  z voditeljicami Marto Marin, Zoro Pibernik in Jano Drešar 

ob 17.00; 
vsako sredo skupina Odmev z voditeljicama   ● Vido Barle in Marijo Smolej, ravno tako 

ob 17.00; 
vsako sredo skupina Lipa  ● , ki poleg dobrega osebnega pogovora nudi tudi druženje ob 

zdravem kosilu, voditeljica in kuharica je Olga Hace, srečanja pa so od 11.00 pa do 
14.00;

ob četrtkih skupina Zarja  ● , z voditeljicama Meto Peterlin in Klaro Berlec, ob 17.00;
Za popestritev že četrto sezono sodelujemo z Matično knjižnico Kamnik, katere člani nam 

vsak prvi ponedeljek in prvo sredo v mesecu pripravijo v okviru skupin bralna srečanja, kjer 
nam predstavijo zanimive knjige.
Če bi si želeli izboljšati svoje pogovorne veščine in veščine vaših naj bližnjih, se nam 

pridružite. Toplo vabljeni!

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Pravni nasveti so danes vredni veliko in tudi stanejo veliko. Mi pa vam jih 
nudimo brezplačno. Namenjeni so predvsem starejšim, pa tudi drugima 
dvema generacijama: mladim in srednji, tako imenovani aktivni generaciji.

Vsak prvi torek v mesecu od 17.00 do 18.30.
V Komendi, na Glavarjevi cesti 104, »špital«.
Brezplačno pravno pomoč za vse tri generacije bo izvajala odvetnica Irena Hacin Kölner.
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Pred odhodom na tekmovanje, ki smo 
ga vsi nestrpno pričakovali, smo ne-
kateri z zanimanjem listali po slovarju 
in se učili posameznih besed tujega 
jezika. Začetno navdušenje je vsaj pri 
meni hitro splahnelo in moral sem se 
zadovoljiti z dejstvom, da bom Ma-
džarke osvajal po angleško. Šalo na 
stran, po dveh tednih intenzivnih tre-

ningov orientiranja, ki smo jih člani skupaj z mladinci izvedli v Trno-
vskem gozdu in na Soriški planini, je bila energija usmerjena samo v en 
cilj: odteči maksimalno dobro. 

Hungaria cup (Pokal Madžarske) je pet dnevno etapno tekmovanje v 
orientacijskem teku, ki je letos potekalo sredi avgusta v Veszpremu ob 
Blatnem jezeru. V različnih kategorijah se ga je udeležilo skoraj 2000 
tekmovalcev vseh starosti in kakovosti. Nekateri med njimi so tekmova-
nje izkoristili kot pripravo na svetovno prvenstvo, drugi kot aktivne 
počitnice, tretji kot družinski oddih. Organizator je poleg samega tek-
movanja ponudil pestro paleto dodatnih dejavnosti kot so kopanje, 
ogled znamenitosti, orientacijske igre in večerne zabave, zato se ne gre 
čuditi množičnosti in različnosti udeležencev.

Tekmovanje je sestavljalo pet etap, po ena dnevno. Štiri etape so bile 
dolge proge, tretji dan pa je bil na sporedu sprint. Udeleženci smo tako 
pretekli od 3 do 18 km na etapo, odvisno od kategorije in težavnosti 

ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA Fantasztikus versenyt
etape. Ob visokih temperaturah prek 28 stopinj Celzija in precejšnji 
količini premaganih višinskih metrov je bila prav vsaka etapa nadvse 
zahtevna. Vsak dan je potekala podelitev nagrad etapnim zmagovalcem 
posameznih kategorij. Drugi tekmovalni dan je bil za Komendčane zelo 
uspešen, saj sva na zmagovalni oder stopila Aljoša Pogačar in sam. 

Nekateri smo se udeležili ene izmed orientacijskih iger: mobilne ori-
entacije. Ekipo sta sestavljala dva člana, opremljena vsak s svojim tele-
fonom. Izmenično sta imela eden karto z vrisano progo, drugi pa je po 
navodilih prvega tekal po terenu in iskal kontrolne točke. Sliši se zani-
mivo in - tudi je. Pravi test sodelovanja in potrpežljivosti. 

Nekaj komendskih mladih tekačev se je prvič srečalo s takšnim tujim 
tekmovanjem. Za njih, pa tudi za nas starejše, je bila to odlična prilo-
žnost pridobivanja tekmovalnih izkušenj, merjenja sposobnosti z močno 
mednarodno konkurenco, odkrivanja tekmovalnih odlik in slabosti. Ve-
čina od nas je zasedla mesta do prve polovice vseh uvrščenih. Sodeč po 
prikazanem nam za nadaljnje uspehe ni treba skrbeti, je pa res, da nas do 
vrha čaka še kar nekaj dela.
Če zaključim, “ez egy fantasztikus ver-

senyt” - bila je fantastična tekma. Tako 
dobra, da se že zelo veselimo reprezen-
tančnega tekmovanja Alpe Adria, ki se ga 
bomo udeležili prvi vikend v oktobru, po-
novno na Madžarskem, a tokrat v Pecsu. 

Nejc Zorman

NAPOVEDNIK
dogajanj oktobra
IZ SUHADOL V KAMNIK - Kolesarska sekcija bo v četrtek, 3. 
oktobra, kolesarila na relaciji Suhadole–Topole–Vodice–Polje–Men-
geš–Radomlje–Kamnik. Odhod ob 8.30 izpred cerkve v Suhadolah.
NA SMLEDNIŠKI GRAD - Pohodniška sekcija DU Komenda or-
ganizira v soboto, 5. oktobra, pohod na Smledniški grad. Odhod ob 
8.30 izpred trgovine s sadjem v Mostah.
SREČANJE PRI MLINČKIH – Kostanjev piknik pri Mlinčkih bo v 
soboto, 19. oktobra. Pohod na srečanje organizira Pohodniška sekcija 
DU Komenda, odhod pa bo ob 8.30 izpred cerkve v Suhadolah. 
TUDI KOLESARJI NA PIKNIK - Kolesarji se bodo v soboto, 19. 
oktobra, udeležili družabnega srečanja s kostanjevim piknikom pri 
»Mlinčkih« Skupinski odhod ob 8.30 izpred cerkve v Suhadolah.
Aktivnosti za telo in duha v Komendi
VADBA ČIGONG IN PILATES    QIGONG (izgovarjava: čigong) 
energijska vadba izvira iz Kitajske. Ime či gong je sestavljeno iz besed či 
(življenjska energija) in gong (dnevno delo na nečem, treniranje, vadba). 
Korenine qigonga so v tradicionalni kitajski medicini, v kitajskih borilnih 
veščinah in v kitajski fi lozofi ji, zato v qigongu vidimo vadbo za kultivi-
ranje in uravnovešanje qija (chi) oziroma tega, kar imenujemo »notranja 
življenjska energija. Tipična vadba qigonga vključuje ritmično dihanje v 
kombinaciji s počasnimi stiliziranimi fl uidnimi gibi, umirjenostjo uma in 
vizualizacijo, s katero chi vodimo skozi telo. Ko bo energija prosto stekla, 
bo s tem zdravila in celo pozdravila telo, pogosto tudi v najtežjih zdra-
vstvenih primerih. Vadba je primerna za vse generacije.
Ativnosti bodo potekale v OŠ Moste
Čigong: vsako sredo od 17-18.15, pričetek 2.10.2013
Pilates: vsak torek in četrtek od 17-18. ure, pričetek 1.10.2013

Na vadbo prinesite brisačo, pijačo in ležalno podlago (armafl ex).
Prijave na vadbe in več informacij na telefonski številki 041 382 216 
ali elektronski pošti: moniqe12@gmail.com,
TRŽNICA na Gori 
Turistično društvo Komenda bo oktobra spet odprlo TRŽNICO na 
Koželjevi domačiji na Gori. Tržnice bodo podobno kot pred poletjem 
vsako prvo in tretjo soboto. Prva Tržnica bo v soboto, 5. oktobra, 
druga pa v soboto, 19. oktobra, obakrat od 8. do 12. ure 
JESENSKI SEJEM OD 11. do 13. OKTOBRA
PETEK, 11. OKTOBRA 
Strokovno predavanje o krompirju in česnu. Po predavanju odprtje 
sejma, nato predstavitev varnega dela z motorno žago in prikaz delova-
nja cepilnikov za drva
POPOLDNE – Razstava malih živlaih in metanje sekire v tarčo
ZVEČER ob 19. uri zabavni program - Tanja Žagar z ansamblom in 
Ognjeni muzikanti
SOBOTA, 12. OKTOBRA
Praktični prikaz cepilnikov za drva in delovanja različnih strojev ter 
varno delo z motorno žago
POPOLDNE - Tekmovanje Kdo bo »Mojster traktorja« in rokovanje s 
cepilnikom. Kdo od obiskovalcev bo najbolje vrgel sekiro v tarčo. 
Razstava malih živali.
ZVEČER ob 19. uri Ansambel Modrijani s priznanimi ansambli
NEDELJA 13. OKTOBRA 
Praktični prikaz cepilnikov za drva in delovanja strojev ter varnega 
dela z motorno žago -  podiranje droga na balon, odrezovanje kolutov, 
kombinirani rez pod naklonom 0°, kombinirani rez pod naklonom 25°, 
izvlek lesa: vlečenje jeklenice in pravilno zapenjanje hlodov.
Metanje sekire v tarčo-za obiskovalce, Razstava malih živali V treh 
dneh se bo v prireditvenem šotoru predstavilo prek 50 ansamblov.

6. ŠOLA ZA VREDNOTE IN ŽIVLJENJE 
ETIČNO RAVNANJE ZA BOLJŠI JUTRI

Dr. Miro Cerar je redni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer predava teorijo in filozofijo prava 
ter primerjalno pravo. Je stalni zunanji svetovalec za ustavna vprašanja pri slovenskem parlamentu. 
V letih 2000–2012 so ga enajstkrat izbrali v skupino desetih najvplivnejših slovenskih pravnikov, 
leta 2011 in 2012 so ga izbrali za najuglednejšega slovenskega pravnega strokovnjaka.

»Glavarjeva bolnica«, 10.10. 2013 ob 19. uri
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VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA!

@elite spremeniti svoj 
videz?

Oglasite se, z veseljem 
vam bomo pomagali.

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

MODNO FRIZERSTVO CECILIJA

S profesionalno 
kozmetiko JOICO, 

ILIRIJA, 
SCHWARZKOPF, 

LONDA 
bodo vaši lasje 

zdravi in lepi

NOVO!
Obveščamo vas, da obratujemo z novim delovnim časom.
ODPRTO:
Ponedeljek 7.00–14.00
Torek 7.00–14.00
Sreda 7.00–19.00

Četrtek 7.00–19.00
Petek 7.00–19.00
Sobota 6.00–11.00



Aplenca Glasilo občine Komenda 8-9/2013

1818

Konjeniški klub Komenda organizira od 11. do 13.10. 2013 Jesenski 
kmetijski sejem. Pričakujemo, da bo sejem obiskalo več tisoč obisko-
valcev, za katere smo zagotovili ustrezne parkirne prostore. Zaradi var-
nosti obiskovalcev sejma in prebivalcev Občine Komenda bo v sejem-
skih dneh (v skladu z dovoljenjem Občine Komenda) občasno 
spremenjena prometna ureditev v Komendi: 

Popolna zapora javne ceste št. 039120 (Moste – Zalog) na odseku 1. 
od objekta Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37, do 
objekta občinske stavbe na Zajčevi 23.

Ureditev prometa med sejmom v Komendi
Delna zapora javne ceste št. 162020 (Kranjska pot) v celotni dolžini 2. 
od državne ceste G104 Mengeš – Kranj, do občinske stavbe na 
Zajčevi cesti 23 v Komendi v smeri iz državne ceste proti naselju 
Komenda.
V soboto 12. in v nedeljo., 13.10.2013, bo za obiskovalce sejma 3. 
urejen parkirni prostor na območju industrijske cone v Žejah. Iz 
parkirnega prostora do sejma in obratno bo za obiskovalce organizi-
ran brezplačni avtobusni prevoz.
V petek, soboto in v nedeljo bo med 19.00 in 7.00 uro popolna za-4. 
pora sejemskega prostora. V tem času bo dostop do parkirnega 
prostora pri hlevih KK Komenda možen le z Glavarjeve pri OŠ 
Komenda.

Na vseh cestnih zaporah bo zagotovljen dovoz in dostop za prebivalce 
naselja Komenda, redne avtobusne linije in za intervencijska vozila. 

Postavljena bo ustrezna cestna signalizacija z označenimi obvozi, 
postavljene bodo obvestilne table z napisi in zagotovljeno ustrezno šte-
vilo rediteljev. 

Prosimo razstavljavce in obiskovalce sejma, da upoštevajo postavlje-
no prometno signalizacijo in obvestila rediteljev oz. obvestila na obve-
stilnih tablah.

Lastnike zemljišč v neposredni okolici prireditvenega prostora prosi-
mo, da morebitno škodo, ki bi nastala na zemljiščih zaradi sejma, spo-
ročijo vodji rediteljev Jelenku MILIČU na telelefon 041-471-690 ali na 
sedež KK Komenda na Glavarjevi ulici v Komendi.

Prosimo za potrpežljivost in razumevanje                  KK KOMENDA

V petek, 11. oktobra, bodo v Komendi odprli 18. Jesenski sejem. 
Število razstavljavcev in sejemski program obetata, da bo tokrat pri-

reditev ne le zanimiva v vseh napovedanih dejavnostih, ampak tudi re-
kordna. Zato so se organizatorji še posebno skrbno pripravili na ureditev 
prometa. Razstavni prostor povečini na asfaltiranem delu hipodroma, 
razen na obrobju ob kasaški stezi ob hipodromu, bo poln kmetijske in 
druge mehanizacije, številni  razstavljavci pa bodo tudi v petih šotorih 
in na stojnicah na kasaški stezi.

Še posebno bogat bo letos zabavni program. V prireditvenem šotoru se 
bo zvrstilo v treh dneh prek 50 narodno zabavnih ansamblov, v zabaviščnem 
šotoru pa bodo Tanja Žagar, Ognjeni muzikanti in ansambel Modrijani.

V sejemskem programu bo Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana s 
Kmetijskim inštitutom Slovenije že prvi dan pripravil strokovno preda-
vanje o krompirju in pridelavi česna. Zavod za gozdove bo vse dneve 
prikazoval varno delo z motorno žago, fi rma GM Mustang pa bo orga-
nizirala delovanje cepilnikov za drva različnih proizvajalcev (Vitli Kr-

Veliko zanimanje za 18. sejem v Komendi
pan, Uniforest, Gomark, Mehanizacija Miler, Trisa, GM Mustang in 
Andrej Červ s cepilnikom Binderberger). 

Zanimivi bosta  tudi tekmovanji Kdo bo mojster traktorja s prikazom 
spretnostnih voženj s traktorjem. Organizatorji tekmovanja bodo GPZ 
Glas dežele, Interexport in Vitli Krpan. Gozdarsko tekmovanje lastnikov 
gozdov in strojnih krožkov v tekmovanju z motorno žago pa bodo z 
zanimivimi predstavitvami imeli na skrbi Gozdarsko društvo Lisjak 
Lancovo in skupaj s Sejmom Komenda tudi Zavod za gozdove. Glavni 
sponzor tekmovanja bo Mobil servis Tržič (profesionalna motorna žaga 
Husquarna) ter podjetji Konet iz Šenčurja in Asteko Ljubljana. Za ljubi-
telje živali bo nedvomno zanimiva razstava malih živalih, obiskovalci 
pa se bodo pomerili tudi v metanju sekire v tarčo.

Ob otvoritvenem programu komendskih mažoretk, Godbe Komenda 
in FS DU Komenda in gostov iz Sremske Mitrovice, s katero sta sejem 
in občina pred dvema letoma navezala programsko sodelovanje, bo se-
jem odprl minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan.  A. Žalar
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NASVETI

Spet je tu jesen, ko 
iz vrtov in njiv po-
biramo sadove 
svojega dela. Do-
ma pridelana zele-
njava je bolj oku-
sna, ima več 
vitaminov in mine-
ralov, je sveža in 
naše telo jo bolj in 
lažje izkoristi. Kar 
se le da, jo porabi-
mo sveže, ostalo 

pospravimo za zimo. Krompir, zeleno, kolerabo in 
še druge jesenske dobrote lahko damo v bolj hla-
dno klet. Tako ohranimo veliko hranljivih snovi. V 
izobilju jesenskega pridelka si privoščimo posebno 
kosilo. Med hrano, ki je že pozabljena spada tudi 
šara. To gosto juho smo jedli v mladosti tudi mi, 

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM V postelji nismo nikoli povsem sami

Jesenske dobrote-za šaro še pečene slive
naši starši pa so jo imeli v skledah vsak teden. Na 
splošno se na naše jedilnike vrača že pozabljena 
hrana, vendar se je način priprave precej spremenil. 
Ne delamo več prežganja, svinjske ocvirke pa je 
zamenjalo olivno olje ali kokosova mast. Jedi 
manj solimo, zato pa uporabljamo več zelišč. 
Hrana je bolj zdrava, kljub temu okusna, a še ve-
dno ima pridih hrane starejših ljudi. 

Za šaro potrebujemo: en kilogram krompirja, 
dve kolerabi, dve repi, dve žlici zdrave maščobe, 
žlico moke in žlico kisle smetane. Pripravimo jo 
tako, da krompir, kolerabo in repo operemo, olu-
pimo in narežemo na majhne kocke. Krompir in 
kolerabo kuhamo skupaj s ščepcem soli in rož-
marina. Posebej skuhamo repo s ščepcem soli in 
listom lovorja. Ko je repa kuhana, jo odlijemo in 
dodamo h krompirju in kolerabi. Dodamo ma-
ščobo in moko pomešano s kislo smetano. Vse 
skupaj naj vre vsaj še deset minut. Juha je bolj 

kremna, lahko prebavljiva za vse starostne skupi-
ne, za lepši izgled jo na krožniku potresemo s  
sesekljanim peteršiljem ali drobnjakom.

Da pa bo kosilo ali zgodnja večerja polno-
vredno, si privoščimo še sladico- pečene slive.

Potrebujemo: poljubno količino svežih sliv, jo-
gurtov lonček kokosove moke ali orehov, lešnikov, 
mletih sončničnih semen ali drobtin, cimet, žlico 
medu in maščobo in moko za pekač. Slive izkošči-
čimo, razpolovimo in s kožo polagamo v namaščen 
in pomokan pekač tesno skupaj. V vdolbinice po-
tresemo kokosovo moko ali nadomestek, močno 
potresemo s cimetom in pokapamo z medom. Na-
ložimo zgornjo plast sliv s kožo navzgor in ponov-
no potresemo s cimetom. Pečemo v naprej ogreti 
pečici 180°C približno dvajset minut. Postrežemo 
še toplo, z žlico smetane ali sladoleda, za sladko-
snede pa pokapamo z medom.

NAJ VAM TEKNE! 

V hišnem pra-
hu živijo mikro-
skopsko majhni 
organizmi, ki se 
hranijo z odmr-
limi delci naše 
kože. Kožne te-
žave povezane s 
pršicami se po-
gosto okrepijo 
prav v jesen-
skem času. Ži-
vljenja pa nam 

ne grenijo pršice same, pač pa njihovi iztrebki. 
V splošnem gre pri alergijah za preobčutljiv 
odziv našega organizma na neko snov ali delce 
iz okolja,  in tudi alergija na pršice ni pri tem 
nobena izjema. Za alergijo na pršice je značil-
no, da jo enostavno zamenjamo z drugimi 

V zasebnem 
zavodu, kjer 
sem direktor, se 
ukvarjamo z 
založniško de-
javnostjo. Pri 
delu nam po-
maga delavka, 
ki je letos do-
polnila 55 let. 
Zaradi splošne 
situacije se je 
močno poslab-
šala tudi proda-

ja knjig, zavod pa ima zadnjih nekaj let izgubo. 
Zanima me, kakšen je postopek odpovedi iz 
poslovnih razlogov, kakšne papirje oz. doku-
mente mora dobiti in na kakšen način se potem 
lahko prijavi na Zavod za zaposlovanje.

Eden izmed razlogov za redno odpoved po-
godbe o zaposlitvi s strani delodajalca je tudi 
prenehanje potreb po opravljanju določenega 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi 
ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, 
strukturnih ali podobnih razlogov na strani 
delodajalca (poslovni razlog). Odpoved mora 
biti v pisni obliki. Delodajalec mora v odpove-
di pisno obrazložiti dejanski razlog za odpoved 
pogodbe o zaposlitvi. Hkrati delavca pisno 
obvesti o pravnem varstvu in o pravicah iz na-
slova zavarovanja za primer brezposelnosti. 
Delavca seznani tudi s trajanjem odpovednega 
roka in višino odpravnine, ki mu jo je dolžan 
plačati na podlagi zakona ali kolektivne po-
godbe. Odpoved se delavcu praviloma vroči 
osebno v prostorih delodajalca ali s priporoče-
no pošiljko s povratnico na naslov prebivališča, 
navedenega v pogodbi o zaposlitvi, če pa to ni 
možno pa z objavo na oglasnem mestu pri de-
lodajalcu. Delavka se nato lahko prijavi v evi-
denco brezposelnih oseb in uveljavlja pravico 
do nadomestila za primer brezposelnosti (poleg 
pisne odpovedi predloži še obrazec o povpreč-
ni prejeti plači v zadnjih osmih mesecih pred 

nastankom brezposelnosti, ki ga potrdi deloda-
jalec). Doba prejemanja nadomestila je odvisna 
od trajanja zaposlitve.

Dodajamo pa, da delodajalec delavcu, ki je 
dopolnil 58 let starosti, ali delavcu, ki mu do 
izpolnitve pogojev za starostno upokojitev 
manjka do pet let pokojninske dobe, pogodbe 
o zaposlitvi brez njegovega pisnega soglasja iz 
poslovnih razlogov ne sme odpovedati, dokler 
delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravi-
ce do starostne pokojnine. Takšno varstvo pa v 
določenih primerih ne velja; na primer, če je 
delavcu zagotovljena pravica do denarnega 
nadomestila za primer brezposelnosti do izpol-
nitve pogojev za starostno pokojnino, če je 
uveden postopek prenehanja delodajalca. Pre-
dlagam, da glede na starost delavke pri ZPIZ 
na podlagi 3. odst. 114. člena preverite, kdaj bo 
delavka izpolnila pogoje za upokojitev in se 
nato odločite o nadaljnjem postopanju. 

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

PC Komenda, Pod javorji 6, 1218 Komenda

zdravstvenimi težavami. Njene simptome v 
začetnih fazah namreč kaj hitro pripišemo 
drugim vzrokom, npr. prehladu.  Ta vrsta 
alergije pogosto povzroči dihalne in kožne teža-
ve, ki se lahko razvijejo v astmo in atopijski 
dermatitis. Alergijo na pršice navadno spremlja 
izcedek iz nosu, srbeča koža in kožni izpuščaji, 
zasoplost, srbeče oči in kašljanje. Zaradi njene 
razširjenosti je na pulmoloških oddelkih mogo-
če dobiti zgibanke s preventivnimi in kurativni-
mi ukrepi. O njej lahko veliko koristnih infor-
macij najdemo tudi na spletu. Prvo in glavno 
bojno polje, kjer se spopademo s pršico, je leži-
šče. Po mnenju strokovnjakov je najučinkovi-
tejši ukrep zaščita ležišča, odeje in blazine s 
protialergijskim ovojem, o katerih se lahko po-
zanimate tudi pri svojem zdravniku. Ovoji naj 
bodo kvalitetni in medicinsko testirani, saj mo-
rajo zagotavljati na eni strani zračenje in preha-

janje vodne pare, na drugi strani pa nepropu-
stnost za alergene (pršice in njihove izločke). Za 
spanje so s tega vidika primernejše odeje iz 
umetnih vlaken, saj v njih pršice težje preživijo 
(še posebej se pri alergiji na pršice izogibamo 
volne). Na tržišču je kar nekaj proizvajalcev, pri 
katerih je moč kupiti primerne protialergijske 
odeje. Dobro je, da je naša posteljnina pralna pri 
60 stopinjah, saj pri tej temperaturi pršice zago-
tovo poginejo. Dobra alternativa pranju pri višjih 
temperaturah pa je 24-urno zamrzovanje. Če je 
vaše ležišče že odsluženo ali na dobri poti tja, ga 
je modro zamenjati z novim. Primerna so pred-
vsem lateks in vodna ležišča. S to potezo ne 
boste naredili le en korak stran od težav z alergi-
jami na pršico, pač pa tudi nekaj za svojo hrbte-
nico in boljši spanec. 

Blaž Filipič, uni. dipl. biotehnolog
tel: 031 361 305,nfo@prem.si, www.prem.si
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SKAVTI

Vroča prva polovica julija, vedro nebo, sem ter 
tja kakšna dramatična nevihta in seveda Kolpa. 
Pika Nogavička nas je povabila v Podzemelj 
pri Metliki, kjer smo se imeli cel teden naza-
rensko dobro.

Ker vila Čira čara ni tako blizu, da bi se volk 
tja odpravil zadenjski, smo skočili kar na vlak, 
kjer je bilo prijetno hrupno in v znamenju vi-
cev. V hladu vile smo si dodobra opomogli in 
se spremenili v Nogavičkarje ter se razkomoti-
li po predalnikih, vmes pa še malo raziskovali, 
saj Nogavičkar nikoli ne ve, kaj zanimivega bo 
našel. Z nami je bila tudi Anica, na konja pa 
smo morali še malo počakati, ker je našel še 
posebno sočen pašnik.

Teden je resnično hitro minil, mi pa smo se 
učili škotske plese in govorili čisto takatukan-
ščino, od katere se ti čisto zavozlja jezik, ma-
stno lagali kot v Belgijskem kongu in se šli 
mance s policajem. Vmes smo spoznali tudi 
Pikinega očeta, Evrazija Nogavičko, ki ga je 

Naš tabor se je začel, ko smo se vsi, razen vo-
diteljic, zbrali na avtobusni postaji v Komendi, 
od kjer smo se odpravili v Ljubljano, kjer smo 
z velikim veseljem pričakali našo prvo vodite-
ljico Irenco. Od tam smo se z vlakom odpeljali 
do Pivke, kjer se je naša pot zares začela, ven-
dar smo morali najprej napolniti naše moči in 
odpraviti na kosilo, nato pa na pot. 

Prvi dan smo naredili peš bolj malo kilome-
trov, saj nam je večji del dneva zavzela vožnja, 
prespali smo na travniku, kjer smo opazovali 
zvezde. Drugi dan je bil naš cilj Škocjan. Ta 
dan se nam je pridružila še Mojca in cel novici-
at je iskal prenočišče, saj nas je čez dan lovil 
dež, ki smo ga tudi uspešno našli. Neki gospod 
nam je odstopil hišo, ki je bila še v gradnji, 
njegova starša pa sta nas naslednji dan povabila 
na zajtrk. Pot nas je nato vodila do Lipice. Med 
potjo smo si med seboj izmenjali nahrbtnike in 
jih nosili eno uro. Ko smo prišli do Lipice, se je 
nebo spet pooblačilo in spet smo morali iskati 

Volčiči pod krinko v vili Čira čara
Pika dvignila 
kot za šalo in 
se za en dan 
spremenili v 
p r e b i v a l c e 
otoka Taka tu-
ka – seveda sta 
nam tam me-
šala štrene 
mešala pirata, 
Džim in Bak, 
ki sta bojda 

tudi ljudožerca, ampak ker smo jima pobrali 
vse bisere, tega pravzaprav nikoli nismo zares 
ugotovili. Nekega večer sem nam jo skoraj 
ustavilo srce, ko sta razbojnika, Cene in Da-
mjan skozi okno sunila celo škatlo cekinov in 
spotoma zgrabila še Anico – vam povem, da so 
se Nogavičkarji kar precej spotili, da so vse 
skupaj dobili nazaj in seveda do solz prestraši-
li razbojnika in njuno tolpo, ki se potem ni iz-
kazala za tako zelo pogumno.

Da se nam niso razkuhali možgani, smo mi-
gali in ribarili v Kolpi ter si privoščili lekcije 
bontona in klepet ob čajankah, popoldanski 
počitek pa se je vedno znova prilegel v duplu, 
kjer se je, glej ga zlomka, vedno našel piškot 
za g. Ficka, za ostale pa kakšna zanimiva 
knjiga in biserčki za izdelavo ogrlic.

Žal pa so prekmalu prišle kroglice pregelk in 
Nogavičkarji so postali Volčiči pod krinko, ki 
so vzeli pot pod šape in hop nazaj v Komendo.

Andreja Grkman, Optimistična orka

Pou pouhne termovke na taboru
prenočišče. Prespali smo pod streho pri vežicah, 
kjer smo zjutraj spoznali prijazen par, pri kate-
rem smo si kasneje napolnili baterije s piškoti 
in kavo. Ker je bila včerajšnja pot težja, smo si 
ta dan vzeli malo bolj na izi. 

Dopoldan smo prehodili celo pot in se nato 
po sladoledu utaborili na bližnjem travniku. 
Tudi ta dan smo odigrali nekaj partij enke, kot 
vsak dan prej. Tam smo imeli tudi nočno igro 
in športne igre. Zbudili smo se v lep 5. dan 
našega tabora in izvedeli, da bo ta poseben, ker 
smo se razdelili v tri skupine in odšli na hajk. 
Vsaka skupina je odšla v drugo smer, kjer pa 
smo vsi tudi prvič zagledali morje ;). Naslednji 
dan smo se vsi zbrali v Ospu pri sveti maši. 
Domačine smo razveselili z našim sodelova-
njem (petje pri maši), zato so nas povabili na 
sok. Pot nas je popeljala pod most Črni kal in 
vse do vasi Pobegi, ki ji ni bilo konca. Na 
koncu smo lahko prespali v nasadu oljk in 
zjutraj vsi zagreti krenili proti naši zadnji po-
staji: Kopru. Po celodnevnem, zasluženem 
kopanju smo si privoščil še sladoled in prešteli 
točke našega turnirja v igri Enka. Tako smo 
končali naš tabor pri železniški postaji in se z 
vlakom odpeljali v Ljubljano, kjer so nas pri-
čakali starši. Zaključili smo s stavkom: »Dober 
čaj smo skuhali!«  

Optimistični sokol in Marljiva čebela

Vsi naši otroci
Vsi otroci so naši otroci,
je rekel prijazen glas,
vse smrklje in frklje in froci,
vsi svetlih in črnih in kodravih las,

vsi naši! Tudi tisti drugačni,
drugačne usode in vere in ras,
vsi beli in črni, vsi bolni in lačni
so taki kot kdo izmed nas.

Skupaj na tem svetu živimo,
svet nam je skupna velika vas,
kjer na srečo iščemo rimo
in poslušamo božji glas,

ki živeti in rasti veleva
in biti odprtih rok
za hudo, ki prizadeva
vsak čas na milijone otrok!

Vsi otroci na svet so rojeni,
za srečo in dober prid,
vsak je podoben meni in tebi
in vsak je sonce in vsak je svit.

(Tone Pavček)

ZANIMIVE POČITNICE
Letos sem deset dni svojih počitnic preživela v 
Amsterdamu na svetovnem prvenstvu v twirlin-
gu. Tja smo se uvrstile z bronastimi medaljami 
na državnem tekmovanju. Seveda pa ni bilo tako 
preprosto. Pred odhodom smo morale veliko 
trenirati in to dvakrat dnevno – zjutraj in zvečer.

V Raziki smo se vozile kar 17 ur. Vožnja je 
bila super, saj je bila zabavna, zraven pa še 
poučna. Ko smo prispele, smo se nastanile v 
dveh hiškah ob jezeru. Odpeljale smo se do 
dvorane, v kateri smo nastopale. Osupnilo nas 
ni le to, kako lepo je bila urejena, za povrh so 
bili v njej tudi večkratni svetovni prvaki. Zani-
mivo je, da ima ta šport pri Japoncih enak status 
kot pri nas nogomet, zato so svetovni prvaki 
večinoma fantje z Japonske. 

Z ladjico smo se vozili po vodnih ulicah Am-
sterdama in tako videle še več znamenitosti. 
Mlinov na veter ni nikjer manjkalo. Za Nizo-
zemsko so poleg mlinov značilni tudi tulipani, 
čokolada in sir. V Amsterdamu kot prevozno 
sredstvo prevladujejo kolesa, zato vam ne pripo-
ročam, da hodite po kolesarski stezi. Kolesar se 
ne bo ustavil niti vas ne bo obvozil. Tako večina 
prometnih nesreč v tem mestu ni povezana z 
avtomobili temveč s kolesarji. Zanimivo je tudi 
podnebje, saj mi je bilo najprej tako vroče, da bi 
najraje pri priči skočila v jezero, že v naslednjih 
petih minutah pa sem morala požreti svoje bese-
de, saj sem se nenadoma počutila, kot bi bila v 
hladilniku. Človek bi mislil, da je bolan.

Odkrivali bi še več stvari, a čas je mineval 
prehitro in že so nas čakali, da prevzamemo 
oder. Ne morete si predstavljati, kakšen obču-
tek je, ko si prvič na tekmovanju, kjer so zbrani 
le najboljši iz celega sveta in celo predstavljajo 
tvojo konkurenco. 

Med plesom smo dajale vse od sebe, a smo 
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S ŠOLSKIH KLOPI

Ko smo prišli nazaj, smo se umili in odšli 
spat.

Ana Gmajner, 5. b

Izlet z ladjo v Poreč
V sredo sem se zbudila ob osmih. Oblekli smo 
se v oblačila za tek. Učitelj je zapiskal in že 
smo tekli. 

Po zajtrku smo se odpravili na plažo, kjer 
sem se naučila plavati na nov način. Odšli smo 
na kosilo, sledil je počitek, nato pa spet plava-
nje. Na koncu pride najboljše: Po plavanju smo 
se odpravili v Novigrad, od koder smo se od-
peljali z ladjo. Ko smo prispeli v Poreč, smo 
opazovali zelo lep sončni zahod. Kupila sem si 
zapestnico in še pijačo, kar sem bila strašno 
žejna. Vrnili smo se na ladjico. V morju smo 
opazovali meduze, klobučarje in ribe.

Po vrnitvi v dom smo odšli spat. Ta dan je 
bil zelo lep.

Živa Galjot, 5. a

Orientacija 
Zbudila sem se ob pol sedmih. Odšla sem v 
kopalnico in se uredila. Preoblekla sem se in 
šla z ostalimi na jutranjo telovadbo. Po telo-
vadbi se je prilegel zelo dober zajtrk. Sledilo je 
pospravljanje sobe. Nato sem odšla k pouku, 
kjer smo skupaj z učiteljicama in sošolci reše-
vali delovne zvezke. Po končanem pouku smo 
odšli na plažo, kjer smo se učili plavanja. Sle-
dilo je kosilo in počitek, med katerim smo se 
igrali in dopolnili zapis v delovni zvezek. 

Ker je bil lep sončen dan in čista topla voda, 
je bilo popoldansko plavanje pravi užitek. Nato 
smo imeli orientacijski tek in iskanje zaklada. 

Tek nas je kar izčrpal, tako da smo z veseljem 
pojedli večerjo. Komaj sem čakala, da odidemo 
v mesto Novigrad. Kupila sem si zelo lep šal. 
Ogledovali smo si tudi mesto. Ko smo se vrni-
li v dom, je sledilo sladko spanje.

Neža Štricelj, 5. b

Delfi nčki
Bil je zelo uspešen dan. Zjutraj smo vstali, se 
preoblekli in umili zobe ter odšli na jutranjo 
telovadbo. Nato smo pospravili sobe in se od-
pravili na zajtrk. 

Napolnili smo nahrbtnike in se odpravili na 
plažo. Plavali smo za delfi nčke. Osvojil sem 
srebrnega delfi na. Ko smo prišli s plaže, smo 
do kosila igrali igro med dvema ognjema. 

V času počitka smo se igrali in opisali svoj 
najljubši dan v letni šoli v naravi. Potem smo 
šli še enkrat plavat in nato je bil čas namenjen 
orientaciji. 

Po večerji smo imeli podelitev delfi nčkov in 
ples. Ob 22.00 uri smo odšli spat.

Pino Štern, 5. B

se uvrstile na 13. mesto od 14. Nad rezultatom 
sicer nismo bile najbolj navdušene, ampak saj 
ne moremo že kar na prvem tekmovanju poseči 
po zlatih medaljah. Zato smo se z dvignjeno 
glavo vrnile domov, zdaj z drugačnimi cilji, 
vesele, da smo to izkušnjo delile skupaj.

Kaja Zadrgal, 7. a 

PODALJŠANO POLETJE
Prvi dan 
To je bil zelo napet dan. Zbudila sem se ob 
petih. Večino časa sem se poslavljala. Ko je bil 
čas za odhod, smo iskali ključe. Dedi jih je 
posodil. Pri avtobusu smo oddali prtljago in se 
poslovili.

Peljali smo se v Postojnsko jamo. Ogledali 
smo si fi lm Postojnska jama skozi čas, v petih 
minutah pa smo si ogledali še razstavo metu-
ljev. Nato smo odšli v vivarij. Tam smo videli 
veliko jamskih živali, kot so: človeška ribica, 
jamski polžek, kozica …

Z vlakcem smo se peljali do vodiča. Veliko 
smo hodili. Šli smo čez ruski most. Ogledali 
smo si špagetno, belo in rdečo dvorano. Naj-
nižja točka jame, ki smo jo obiskali, je 120 m 
pod zemljo. Šli smo tudi skozi umetni rov. 
Zgradili so ga pred 30 leti za turiste. Videli 
smo akvarij, v katerem je človeška ribica z 
jajčki. V koncertni dvorani bi lahko bilo naen-
krat 90000 ljudi. Odmev v njej traja kar 6 se-
kund. V Postojnski jami je bila eksplozija, zato 
so kapniki v tistem delu črni, veliko pa je tudi 
uničenega. Nazaj smo se odpeljali z vlakcem. 
Fotografi rali smo se in se odpeljali naprej proti 
Pineti. 

Sara Kern, 5. a

Prvi dan mi je bil najbolj všeč. Preden smo 
prispeli v Pineto, smo se ustavili v Postojnski 
jami. Tam smo videli jamske živali, različne 
metulje in kapnike. 

Ob 14. uri smo prispeli v Pineto. Razdelili 
smo se v skupine in šli v svoje sobe. V sobi 
sem bila skupaj s Tejo in Neli. Narisale smo 
simbol svoje sobe. Odločile smo se, da bomo 
človeške ribice, saj smo le te videle v Postojn-
ski jami. 

Razpakirale smo svojo prtljago, se oblekle v 
kopalke in pripravile za plavanje. Imeli smo 
preizkus plavanja. Ogledali smo si še okolico 
doma in uredile svoje postelje, nato je sledila 
večerja. Po večerji smo šli v Novigrad in si 
kupili sladoled ter razglednice. 

Za nami so prvi dnevi novega šolskega leta, 
na katerega smo se dobro pripravili in ga za-
čeli z veliko mero optimizma in dobrimi že-
ljami. V naše vrtčevsko okrilje sprejemamo v 
21 oddelkov 359 majhnih nadobudnežev. 
Delo z najmlajšimi je strokovno delo, ki ni 
vpeto v ozke okvire, saj je ravno predšolska 
doba čas intenzivnega razvoja na vseh podro-
čjih. Otrokom želimo zagotoviti okolje, ki jih 
motivira, podpira procese učenja in pripomo-
re k oblikovanju novih spoznanj in izkušenj. 

V osnovno šolo letos vstopa 87 prvošolčk-
ov v 4 oddelke, tako da je v tem šolskem letu 
vpisanih najvišje število učencev do sedaj, in 
sicer kar 604 v 26 oddelkih. Tolikšna številka 
zahteva vso pozornost za najoptimalnejšo 
organizacijo in odzivnost. 

Želim vam, dragi učenci, uspešno in mno-
gih izvirnih idej polno novo šolsko leto, da 
boste uresničili vse sanje, želje in seveda tudi 
obveznosti. 

Mira Rek, ravnateljica
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ZANIMIVOSTI

27. avgusta je bilo na balinišču v Komendi 
žensko tekmovanje širšega območja Gorenj-
ske. Zbranih je bilo 9 ekip: 2 iz Komende, po 
ena pa iz DU Kamnika, Mengša, Kranja, Bi-
čevja, Iga, Škofje Loke in Dragomerja. Skupno 
je bilo zbranih 45. Prvo mesto je zasluženo 
osvojila ekipa DU Komenda 1, druga je bila 
ekipa DU Komenda 2, tretjeuvrščena so bila 
dekleta iz DU Kamnik, četrto mesto pa je zase-
dla ekipa DU iz Mengša.

Tone Ogorevc 

Aplenca se smeje
Na Gorenjskem desetletni sin vpraša očeta: 

»Ata, ali lahko gledam televizijo?«
»Ja, lahko. A glej, da je ne boš prižgal!« 

Nekje na Gorenjskem. Stari ata leži na 
smrtni postelji in z zadnjimi močmi vpraša 
ženo:

»Ali se mi samo zdi, ali res diši po gola-
žu?« 

»Prav imaš, res ga kuham.« 
»Ah, imam še željo pred smrtjo - prinesi 

mi ga en krožnik, da ga še zadnjič posku-
sim.«  

»Ja kaj pa misliš?! Odpade, golaž kuham 
za sedmino!« 

Janez zjutraj pride v kuhinjo in pripoveduje 
ženi:

»Ti, a veš, da me je sinoči nekdo poklical 
in vprašal, če rabim drva.«

»Ja, menda jih ja nisi naročil?«
»Seveda ne - sem mu rekel, da drv ne 

potrebujem.«
»Ja, in??«
»No, sedaj imamo pa prazno drvarnico!«

DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANIC je bilo 
v Ljubljani od 10 do 18. 8. 2013. Prepričljivo 
je zmagala Laura Unuk in si tako v niz svojih 
uspehov dodala še en lep naziv – državna prva-
kinja za leto 2013. Uspeh je dopolnila Caterina 
Leonardi z osvojitvijo 6. mesta. 

DRŽAVNA LIGA MLADINK je bila v 
Veržeju od 29. do 31. 8. 2013. Ekipa ŠK Ko-
menda 1 v postavi Teja Vidic, Caterina Leo-
nardi, je osvojila 1. mesto. Uspeh je dopolnila 
druga ekipa v postavi Manca Kralj in Alja 
Bernik z osvojitvijo 5. mesta.

16. ABSOLUTNO DRŽAVNO PRVEN-
STVO MLADINK DO 20 LET na Kopah od 
13. do 17. 7. 2013. Osvojili smo: 2. mesto 
Caterina Leonardi, 7. mesto Teja Vidic, 9. 
mesto Laura Unuk, 16. mesto Alja Bernik, 30. 
mesto Klara Vidmar. 

DRŽAVNA MLADINSKA LIGA v Verže-
ju od 27. do 31. 8. 2013. Ekipa ŠK Komenda 
v postavi Sebastijan Markoja, Laura Unuk, 
Samo Kralj, je osvojila 3. mesto.

11. PRVENSTVO EVROPSKE UNIJE v 

»S tem, ko se odločimo trenirati karate, vstopimo 
v krog učenja, ki se vrti celo življenje. Prvi korak 
naredimo, ko smo z vpisom pokazali, da nam 
karate pomeni nekaj pozitivnega. Skozi učenje 
veščine se nezavedno spreminjamo - običajno ni 
videti kako, kdaj in kaj točno se to zgodi, le 
drugačni smo čez čas: bolj veseli, zdravi, skon-
centrirani, odločni, samozavestni...«, nam uvo-
doma pojasnijo karateisti Sankukai Karateja. 

V Karate klubu v Komendi, so že v začetku 
meseca septembra pričeli z rednimi treningi, ki 
potekajo ob torkih in četrtkih popoldan v šoli v 
Mostah. »Kljub temu je še čas, da se nam pri-
družijo novi člani, ki jih zanimajo borilne ve-
ščine. Da pričnete s treningi na začetni stopnji 
ne potrebujete posebnih priprav, niti opreme. 
“Potrebna je volja, vztrajnost in notranja disci-
plina, ki ju karateisti še posebej cenimo” .

Trenerka najmlajših, Alenka je opisala, kako 
poteka trening: “začenjamo z otroki pri petih 
letih, kjer se tehnik karateja učimo tudi skozi 

Vabljeni k treningom Sankukai Karateja v Komendi

igro in sproščanje. Razvijamo gibljivost, tele-
sne spretnosti in se obenem učimo pozornosti 
in osnov karateja. Treniramo enkrat na teden 
po 45 minut. Otroke stare od 7 do 14 let pa 
trenirata Žiga in njegov pomočnik Klemen. 
Treningi so dvakrat na teden po 45 minut. V tej 
skupini pa otroci poleg vseh zgoraj naštetih 

Šahovski utrinki
Člani kluba so bili v poletnem času zelo aktivni in dosegli nekaj zelo lepih mest.

Cmureku – Avstrija od 30. 7. 2013 do 8. 8. 
2013. V konkurenci do 9 let je Jan Šubelj 
osvojil 3. mesto. 

1. MLADINSKA LIGA v Novi Gorici od 7. 
do 8. 9. 2013. Ekipa ŠK Komenda Popotnik v 
postavi Tilen Lučovnik, Teja Vidic, Caterina Le-
onardi je osvojila 1. mesto. Ekipa ŠK Komenda 
Pogi v postavi Manca Kralj, Alja Bernik in Jan 
Šubelj je osvojila 7. mesto. Ekipa ŠK Komenda 
Utrdba v postavi Jan Marn, Klara Vidmar, Ana 
Pibernik je osvojila 10. mesto. Ekipa ŠK Komen-
da Suma v postavi Maj Markošek, Jan Unuk in 
Staš Ahtik je osvojila  12. mesto.

EVROPSKO EKIPNO PRVENSTVO 
MLADIH v Mariboru od 5. do 13. 7. 2013. Za re-
prezentanco Slovenije sta nastopili naši članici Teja 
Vidic in Caterina Leonardi in osvojili 3. mesto. 

16. ABSOLUTNO MLADINSKO DRŽAV-
NO PRVENSTVO DO 20 LET  na Kopah od 
13. do 17. 7. 2013. Osvojili smo: 6. mesto Tilen 
Lučovnik, 19. mesto Julian Novakovič, 31. me-
sto Gregor Žunič, 43. mesto Jan Unuk, 52. mesto 
Staš Ahtik, 55. mesto Filip Trplan, itd. 

ŠAHOVSKA OLIMPIJADA MLADIH 
DO 16 LET v Chongqingu na Kitajskem od 
21. do 30. 7. 2013. Za reprezentanco Slovenije 
je nastopila naša članica Laura Unuk. Repre-
zentanca je osvojila 26. mesto. 

ODPRTO PRVENSTVO ČEŠKE je bilo v 
Pardubicah na Češkem od 19. do  28. 7. 2013. 
Na tekmovanju so uspešno nastopili: Alja Ber-
nik, Blaž Debevec, Caterina Leonardi, Tilen 
Lučovnik, Jan Marn, Julian Novakovič, Jan Šu-
belj, Teja Vidic, Gal Založnik.  Franc Poglajen

Rekreativni športniki
Badminton klub Komenda, ki je lani uspe-
šno odprl svoja vrata, tudi letos vsem želj-
nim preživljanja svojega prostega časa v 
športnem vzdušju omogoča vodene vadbe 
badmintona, ki bodo v OŠ Vodice ob tor-
kih od 2.00 do 22.30 in ob četrtkih od 
19.00 do 20.30.

Cene za sezono 
(oktober-julij) so 
izjemno ugodne. 
Pričnemo oktobra. 
Za več informacij 
pa lahko pišete na 
bk.komenda@gmail.com ali pokličete na 
041/791-046 (Žiga).

Mladinska liga 2013 – ekipa ŠK Komenda

stvari v trening vključujejo več tehnik karateja, 
predvidenih za njihov pas.
Urnik treningov: OŠ Komenda Moste, po-
družnična šola Moste, Moste 40 

cicibani (5-7 let) - četrtek 17.00 - 17.45  ●
otroci (7-14 let) - torek 16.30 - 17.15 ,   ●
četrtek 17.00 -18.00

Več informacij najdemo na www.sankukai.org 
ali pa na telefon: 031-231-440 (od 12. do 14. ure).

Krogle v rokah žensk
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Gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva Križ 
so 22. avgusta po gasil-
skem običaju čestitali 
svojemu dolgoletnemu 
članu Viktorju Grintalu 
za 70 let. Član Gasil-
skega društva Križ je 
postal že 1956. Leta, 
1987. leta je bil izvoljen 

Piloti letal, ki pristajajo na brniškem letališču, 
so nas obvestili, da se je v zadnjem času ne-
kajkrat zgodilo, da jih je med pristajanjem 
osvetlil laserski žarek. Laserski žarek je 
osvetlil letalo in tudi pilotsko kabino. Če bi 
zgodilo, da bi bila pilot in kopilot zaradi la-
serskega žarka zaslepljena, bi pri tem lahko 
prišlo do izredno nevarnih razmer, ko letalo 

Članice A PGD Komenda v sestavi: Veronika 
Bergant, Simona Spruk, Nataša Petek, Anja 
Jenko, Patricija Kern, Tadeja Lončar, Nata-
ša Žibert, Urška Kepic, Simona Kokalj in 
Karmen Petek so osvojile zgodovinski uspeh, 
saj so na Pokalnem tekmovanju GZ Sloveni-
je osvojile tretje mesto. V šestih tekmah so 
osvojile1 krat prvo mesto, 3 krat drugo mesto 
in 2 krat tretje mesto in tako dokazale, da so 
med najboljšimi, saj so premagovale tudi olim-
pijske zmagovalke. Po uspešni zimski sezoni, 
so sedaj uspešno sklenile tudi poletno sezono. 
Čestitamo in seveda upamo, da jih volja do 

Dan odprtih vrat 19. 
oktobra v Komendi
Pred nami je zopet mesec oktober – mesec 
požarne varnosti. Za naše občane ponovno 
pripravljamo Dan odprtih vrat, ki bo v 
soboto 19. oktobra od 9. do 12. ure. Poleg 
prikaza našega dela, si bodo otroci lahko 
ogledali pionirske vaje, vsi krajani pa bodo 
lahko kupili gasilnike različnih dimenzij in 
vrste polnjen. Zato vas vabimo, da nas obi-
ščete, da se vam vsaj malo zahvalimo za 
vso podporo, ki nam jo dajete. 

NA POMOČ!
Mihaela Poglajen

Članice A PGD Komenda tretje v državi
treningov in tekmovanj, še dolgo ne bo minila.

Tudi za gasilsko mladino je počitnic konec. 
Za mladimi gasilci je že prvo tekmovanje – 
rolanje po gasilsko v PGD Špitalič, kjer je 
Aljaž Štebe osvojil bronasto medaljo. Sedaj se 
že pridno pripravljajo na kviz, ki bo meseca 
oktobra.

Na regijsko tekmovanje Memorial Matevža 
Haceta so se uvrstili pionirji in pionirke, ter 
starejši gasilci in gasilke. Za starejše gasilce bo 
tekmovanje 5. oktobra v organizaciji GZ Dom-
žale, za pionirje pa 12. oktobra v GZ Mengeš, 
zato že vse ekipe pridno trenirajo.

Policijska postaja Kamnik je v okviru športne-
ga društva Policist Kamnik in v sodelovanju s 
Policijsko upravo Ljubljana v četrtek, 29. 8 
.2013, organizirala 2. tenis turnir posamezni-
kov, zaposlenih v policiji. Turnir je bil na igri-
ščih teniškega kluba Komenda. 

Po jutranjih potrjenih prijavah tekmovalcev 
in tekmovalke je vse prisotne nagovoril in 
pozdravil vodja sektorja uniformirane policije 
na policijski upravi Ljubljana Igor Ciperle. 
Igralci so se merili v treh kategorijah in sicer 
moški do in nad 45 let ter ženske v enotni 
skupini. Vsi tisti, ki niso okusili zmage v svoji 
prvi tekmi so se lahko prijavili v enotno tola-
žilno skupino. Zmagovalci prvega kroga pa so 
svojo turnirsko pot, bolj ali manj uspešno, po-

Slovenski policisti so se pomerili v tenisu
skušali pripeljati do končnega uspeha, velikega 
fi nala. Da je turnir potekal nemoteno, je skrbel 
Primož Podbelšek s policijske postaje Kamnik, 
da je pa potekal po teniških pravilih, je skrbel 
teniški sodnik Matej Skočir.

V konkurenci do 45 let je slast zmage po-
novno okusil Sašo Vogelnik s postaje letalske 
policije Brnik, ki jev fi nalni tekmi premagal 
Mateja Skočirja s Policijske postaje Ljubljana 
Šiška. Tretje mesto sta si razdelila Igor Vučko 
z Generalne policijske uprave in Boštjan Čere-
njak s Centra za varovanje in zaščito. V konku-
renci moških nad 45 let je Zvone Vindiš s po-
staje prometne policije Ljubljana v fi nalni 
tekmi premagal Milana Pleška s specialne 
enote slovenske policije. Tretje mesto sta 
osvojila Jože Lahovnik, upokojeni policist po-
licijske postaje Logatec in Drago Kolar s poli-
cijske postaje Kamnik. Najboljša v ženski 
konkurenci je bila Katja Benčina z nacionalne-
ga forenzičnega laboratorija, ki je nastopala 
skupaj z moškimi v skupini do 45 let. Zmago-
valec tolažilne skupine je postal Gorazd Rihter 
s Centra za varovanje in zaščito. 

Pred in med turnirjem ter po turnirju so člani 
športnega društva Policist Kamnik poskrbeli 
za hrano in pijačo za nastopajoče, kakor tudi za 
navijače in ostale prisotne. Prav tako so člani 
ŠD Policist Kamnik in Teniškega kluba Ko-
menda poskrbeli za skromno darilo tekmoval-
cem. Po zaključku vseh treh fi nalnih tekem sta 
predsednik teniškega kluba Komenda Igor 
Štebe in komandir policijske postaje Kamnik 
Sebastjan Juhant podelila priznanja in pokale 
najboljšim v svojih konkurencah. 

Po zaključku formalnega dela, v neformal-
nem, sproščenem in ne tekmovalnem druženju 
smo bili vsi, organizatorji in tekmovalci istega 
mnenja, da bo turnir postal tradicionalen. Po-
hvale in zahvalne besede tekmovalcev so nas 
še dodatno spodbudile k ponovni organizaciji 
tudi prihodnje leto. Organizator se zahvaljuje 
tudi vsem, ki so nam pomagali organizirati 
turnir in sicer podjetju Bolus- naravna glina, 
podjetju Schachermayer d.o.o., podjetju Meso 
Kamnik in Piceriji Hram Gorjan. 

S športnimi pozdravi, 
Primož Podbelšek in Drago Kolar

Obvestilo in opozorilo 
Osvetljevanje letal z laserskimi žarki

ne bi mogla več nadzirati, s tem pa bi bila 
ogrožena življenja mnogih ljudi; tako potni-
kov in posadke na letalu, kakor tudi ljudi in 
premoženja na zemlji. 

Vse, ki bi morda kadarkoli pomislili, da je to 
le igra, naj opozorimo, da gre za izredno ne-
varno poigravanje, ki lahko prinese s seboj iz-
redno hude posledice. Pri tem pa naj še opozo-

rimo, da gre za kaznivo dejanje, za katero je 
predpisana zaporna kazen. 

Vse občane naprošamo, da so pozorni 
na opisano dejanje in če opazijo kaj po-
dobnega, zaradi lastne varnosti in varnosti 
drugih ljudi na letalu o tem takoj obvestijo 
Policijo na telefonsko številko 113 ali na 
anonimno telefonsko številko 080-1200.

Gasilska čestitka
za podpredsednika društva, leta 2003 pa je 
postal član častnega razsodišča GD Križ in 
častni član društva. Za delo v gasilstvu, kjer je 
tudi član komisije za veterane, je prejel vrsto 
priznanj. Ob prazniku so mu gasilski sotovariši 
po običaju »vsestransko mokro« čestitali iz 
zaželeli še veliko zdravih let. Je pa Viktor tudi 
dolgoletni član zelene bratovščine Lovske 
družine Komenda. 

A. Ž. 

ZANIMIVOSTI
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Lahko bi rekli, da je bilo stanje kar zadovoljivo, če se ne bi nenavadno 
povečalo število tatvin in vlomov vseh vrst,  ki kažejo na dolgoprstneže, 
ki najbrž niso vsi iz naše občine. Pa bodi kakorkoli, oškodovanci so 
naši občani, zato ni odveč opozorilo,  ki ga nenehno ponavljamo. Zašči-
tite svojo lastnino in pazite, da ljubitelji tuje lastnine vsaj ne bodo imeli 
lahkega dela pri svojih »opravilih«. Načinov zaščite je veliko in so tako 
raznovrstni, da je za vsak primer težko podati učinkovita navodila.

V poročilih Policijske postaje Kamnik sta ti dve vrsti kaznivih dejanj 
najpogosteje omenjeni. 

9. 7. ponoči je bilo vlomljeno v gospodarski objekt v Suhadolah, kjer 
so si tatovi prilastili orodja in gradbeni material. 6. 8. so bili tarča vlo-
mov poslovni prostori na Potoku. Na isto lokacijo so se nepridipravi 
vrnili 16. 8. in se zopet lotili poslovnih prostorov .

Tudi klasično prisvajanje tuje lastnine, bolj po domače jih lahko 
opredelimo tatvine, so bile pogoste. Dve tatvini goriva iz delovnega 
stroja sta bili v Poslovni coni v Žejah, enako se je zgodilo delovnemu 
stroju na hipodromu v Komendi in delovnemu stroju v Suhadolah. Za-
beleženi ste tudi dve tatvini goriva (najbrž) na bencinskih črpalkah. 9.7 
je bila ukradena ena registrska tablica v Poslovni coni v Žejah. 27. 7. je 
bila iz odklenjenega avtomobila ukradena denarnica v Nasovčah. Verje-
tno je zmikavta priložnost sama pritegnila, da je posegel po tuji lastnini. 
Čudno, kako smo ljudje neprevidni, da v odklenjenih avtomobilih pu-
ščamo predmete, vredne poželenja. Višek čudenja pa vzbuja tatvina za-
bojnika, ki se je zgodila 8. 8. v Poslovni coni v Žejah. Verjetno je bilo to 

Kako pa kaj varnost poleti?
dejanje precej hrupno in je čudno, da je ostalo neopaženo in neslišno.

Kljub vročini in pogostemu menjavanju hladilne (telesne) tekočine je 
bilo pretekla dva meseca v gostinskih lokalih in na javnih prostorih 
mirno. Je pa »kri zavrela« v dveh primerih, ko je morala intervenirati 
Policija. 29. 7.  v Nasovčah zaradi spora med znanci in ob sporu v za-
sebnem prostoru v Suhadolah, kjer je postalo vroče 21. 8. Kako je 
ukrepala Policija, da je ohladila razgrete glave, ni znano. Je pa gotovo, 
da razgreteži ne bodo ušli primerni kazni.

V juliju ni bilo nobene prometne nesreče, kar je hvalevredno. V avgu-
stu pa sta se zgodili dve prometni nesreči. 6. 8. ob 16.05 je nesrečo 
povzročil voznik tovornjaka zaradi nepravilno naloženega tovora. Na 
Gmajnici pa je 9. 8. ob 22.00 nastalo nekaj zvite pločevine zaradi nepri-
lagojene hitrosti.

Začelo se je šolsko leto in zopet bo na cesti več otrok. Se vozniki za-
vedamo odgovornosti za varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem 
pa za varnost šolarjev, ki so včasih objestni, večkrat neprevidni in se še 
ne zavedajo, koliko nevarnosti preži na cesti? Dnevi se krajšajo, na cesti 
bo kmalu polno odpadlega listja (pa tudi zemlje, ki odpada z delovnih 
strojev). Oboje je v mokrem vremenu in ob slabši vidljivosti v mraku in 
še celo v megli ob preveliki hitrosti lahko pravo drsališče! Večerni 
sprehajalci in tekači  dostikrat nimajo odsevnih teles ali svetlih oblačil, 
ki bi opozarjala nanje. Bodimo pozorni na take »nočne metulje«.

Dovolj nasvetov – vsem udeležencem v prometu želim prijetno in 
bogato jesen, predvsem pa obilo previdnosti in strpnosti!

Tone Ogorevc

Z A H V A L A
29. avgusta so minila tri leta, odkar nas 
je zapustil dragi mož, ati in ata

JANEZ KIMOVEC 
 
Hvala vsem, ki se ga spomnite, postojite ob njegovem grobu in mu 
prižgete svečo.

Vsi njegovi!

Ni noč ampak luč,
ni konec ampak začetek,
ni nič ampak večnost.

 (Viktor Hugo)

V SPOMIN

Mineva eno leto, odkar nas je 17. sep-
tembra zapustil naš dragi mož, oče, 
brat, dedek in pradedek

FRANC LUŽAR
iz Žej

Iskrena hvala vsem, ki ste nam pomagali v težkih trenutkih, posebno 
sosedom.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga spoštovali.

Z ljubeznijo se ga spominjamo.
Vsi njegovi

Žeje, september 2013

Odšli so…
Zofi ja Lipovšek, rojena 13. 5. 1933, Breg pri Komendi 8, 
   stara 80 let
Mihaela Juhant, rojena 5. 1. 1964, Moste 93, stara 49 let

KRONIKA
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Prišla je jesen in z njo novo šolsko leto. MRAVLJIŠČE – Mladinski 
center Komenda s programom in aktivnostmi svojo vlogo v komen-
dskem prostoru opravlja že šest let. Mentorji in animatorji skrbimo, da 
se vedno kaj novega, zanimivega, zabavnega in sproščujočega dogaja. 
Navdih, veselje in energijo za prostovoljsko delo črpamo iz sebe, največ 
zadovoljstva pa nam dajejo prav vsi udeleženci naših programov: naj-
mlajši, osnovnošolci, dijaki, študentje, odrasli in upokojenci. Nekatere 
dejavnosti imajo prost vstop, za določene delavnice in tečaje pa se je 
nujno potrebno predhodno prijaviti.

ROJSTNODNEVNE ZABAVE za otroke od 4 let naprej trajajo 
dve do tri ure in potekajo ob torkih, četrtkih ali sobotah popoldne po 
predhodnem dogovoru. Lahko so tematsko obarvane in jih vodi anima-
tor,  lahko pa se čisto po svoje družite in zabavate ob glasbi, plesu, ka-
raokah, družabnih igrah, športnih aktivnostih, ustvarjanju …
ČIRE ČARE za najmlajše potekajo ob sobotah dopoldne, kjer z 

otroci od 4 do 7 let odkrivamo živo in neživo naravo in svet okoli nas, 
prebiramo pravljice in pesmice, gledamo poučne oddaje, poslušamo 
glasbo, pojemo, plešemo, se igramo in likovno ustvarjamo. 

PETKOVE KUHARIJE potekajo ob petkih popoldne za osnovno-
šolce 8+, ki jih veseli kuhanje, pečenje in ustvarjanje v kuhinji. Izme-
njavamo si tudi recepte, se učimo pripravljati raznovrstne jedi, ustvarja-
mo sladice in razvajamo borbončice. 

»HURA, POČITNI-
CE!« so dnevne ali teden-
ske delavnice za osnov-
nošolce in potekajo 
dopoldan v času šolskih 
počitnic. V njih likovno 
ustvarjamo, oblikujemo 
uporabne izdelke, pripra-
vljamo malico, izvajamo 
športne aktivnosti, družab-
ne igre, kvize in uganke, 
iščemo skriti zaklad in se 
predvsem veselo in sproščeno zabavamo in sklepamo nova prijateljstva.

UČNA POMOČ je namenjena osnovnošolcem od 5. do 9. razreda 
in jo čez celo šolsko leto  izvajamo po predhodnem dogovoru s starši, 
otrokom in mentorjem, poteka pa v popoldnevih med tednom.

»RAZMIGAJ SE!« je rekreacijsko druženje mladih 14+ ob športnih 
igrah z žogo in poteka vsak četrtek popoldne v športni dvorani v Ko-
mendi.

 HIP HOP je plesna delavnica za mlade 13+, v kateri se vsako sredo 
popoldne učimo in vadimo različne plesne koreografi je, s katerimi se 
predstavimo tudi na raznih prireditvah.

ZABAVNI VEČERI za mlade 12+ so vsako soboto zvečer, ko se 
skupaj s prijatelji lahko zabavate ob raznih družabnih in namiznih igrah, 
odigrate kakšno partijo namiznega nogometa, namiznega tenisa ali pi-

kada, pojete in plešete ob zvokih dobre glasbe, si ogledate kakšen fi lm, 
izmenjate mnenja in se osvežite z brezalkoholno pijačo ter prigriznete 
kaj slanega ali sladkega.

NEDELJSKI ODKLOP je za mlade 12+, ko lahko ob nedeljah po-
poldne skupaj s prijatelji pridete na sproščeno čvekanje ob toplem kaka-
vu, čaju ali kavi in sladkih dobrotah, lahko pa se prijetno družite ob 
poslušanju glasbe in igranju družabnih iger. 

LIKOVNA USTVARJALNICA je delavnica za dijake, študente in 
odrasle, ki jih zanima druženje ob likovnem ustvarjanju iz različnega 
materiala in lahko vsako sredo zvečer s praktičnim delom pridobivajo 
nova likovna znanja in veščine. 

ORIENTALSKI PLES je plesni tečaj za študentke in odrasle ple-
salke, ki vas zanima ta zvrst plesa in poteka ob nedeljah zvečer v plesal-
nici Kulturnega doma Komenda.

ZUMBA je program aerobike in fi tnesa z latino ritmi in je namenjena 
za študente in odrasle, ki ne potrebujete plesnega predznanja. Zmore 
jo vsak, ne glede na starost, 
spol ali plesne izkušnje in 
poteka vsako nedeljo ali 
torek zvečer. 

CHI GONG je staro-
davna kitajska vadba za 
krepitev življenjske ener-
gije in je sestavljena iz 
enostavnih počasnih gibov. 
Namenjena je vsem od 18 
leta naprej in poteka ob 
torkih zvečer.

Podrobnejše informa-
cije o vseh dejavnostih 
najdete na www.mravlji-
sce.com, prijave za delav-
nice in tečaje zbiramo na 
mravljisce@gmail.com, 
lahko pa tudi pokličete 
na 031/297-712 ali pa nas 
spremljajte na FB/Mra-
vljišče Komenda.

Vabljeni, da se nam 
pridružite tudi vi, veseli 
smo vsake nove družbe in 
nove pomoči.

Suzana Zgonec, 
predsednica DMD 

Mravljišče

Lepo pozdravljeni starši in otroci!
Varstvo Zvezdice vabi otroke, stare od 11 me-
secev naprej, pa vse tja do šole, da se nam 
pridružijo v novi sezoni igranja, ustvarjanja, 
petja&plesa, raziskovanja okolice, druženja s 
prijatelji, sprehodih,..

Za varnost in vzgojno-izobraževalni pro-
gram poskrbimo izkušene, prijazne  diplomirane vzgojiteljice. Pred-
nost dajemo osebnemu stiku, različnim dnevnim aktivnostim, zdravi 
prehrani (topli zajtrki, različne kaše, sveži sadno-zelenjavni soki, 
tople popoldanske malice,..), gibanju na prostem (sprehodi, kopanje 
v bazenu, igrišče za hišo,..),stiku z domačimi živalmi,..

Na voljo smo vam od 7.00 do 17.00 oziroma po dogovoru s 
starši.

Info: www.varstvozvezdice.com, GSM 031 302 563,  leonora.da-
car@gmail.com, 

fb dnevno varstvo otrok Leonora Dacar, 
Dnevno varstvo otrok Leonora Dacar s.p.

Klanec 17a, Komenda

Preteklo poletje je bilo ena velika pisana mavrica, polna nepozabnih 
doživetij in novih izkušenj. Mentorji in animatorji smo si nabrali novih 
moči ob vodi in prijetni morski sapici, se sprostili pri pohodih v naravo, 
hribolazenju, kolesarjenju …, skupaj z osnovnošolci pa preživeli tudi 
dva tedna zabavnih in ustvarjalnih počitniških aktivnosti. Mnogi prijetni 
trenutki nam bodo še dolgo ostali v spominu, kakšna manj prijetna izku-
šnja pa nam je odprla nov pogled na svet in razširila nova obzorja. In 
prav zato znamo ceniti tisto, kar imamo in kar lahko damo. 

Nadaljujemo svoje poslanstvo

Pa poglejmo, kdo je močnejši … zmagala sta sodelovanje in prijatelj-
stvo.

Tudi v kuhinji je lahko zabavno in ustvarjalno 
… pa še naučimo se vedno kaj novega.

V družbi prijateljev … veselje, zabava in 
sprostitev.





Podboršt pri Komendi 7g
1218 Komenda
Tel.: 08 205 12 71, 040 602 902

Planinski dom na Podborštu pri Ko-
mendi je že nekaj časa ime za srečanja, 
za sklenitev različnih pohodov, za pra-
znovanja, za druženja. Nekateri so ga 
poimenovali kar planinski raj, saj se tu 
dogajajo nepozabna prijateljska druže-

nja. V Planinskem domu v restavraciji ali v zunanjem zaprtem ali pokri-
tem prostoru  se lahko okrepčate, saj imajo pizze iz krušne peči, malice, 
kosila, jedi z žara in jedi po naročilu. Tu se dogajajo poroke, obletnice, 
praznovanja, pikniki. Zato ni prav nič nenavadno, če se je Planinskega 
doma prijel izrek  Gremo v planinski raj. 

Nagrade:
1. nagrada: Kosilo za 4 (štiri) osebe
2. nagrada: Kosilo za 2 (dve) osebi
3. nagrada: Pica po izbiri
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) 
pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda  
DO VKLJUČNO 10. oktobra 2013. Na kuverto napišite ime, prii-
mek, naslov in Nagradna križanka. 

NAGRAJENCI Nagradne križanke ČAROB-
NI DAN v Arboretumu Volčji Potok. 

Izžrebali smo brezplačne družinske vsto-
pnice za obisk in ogled Čarobnega dneva. 
Dobili so jih Jure Dolmovič, Nasovče 1, 1218 
Komenda; Sara Osredkar, Nasovče 6A, 1218 
Komenda; Nina Hafner Klopčič, Rakitna 97, 
1352 Preserje; Cilka Dacar, Mlaka 17 A, 1218 
Komenda  in Jan Golob, Suhadole 36 A, 1218 
Komenda. Čestitamo.

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
September 2013

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

NA PREŽI

OSAT –September 2013

ČEBELA – Lepo urejeni in vedno ze-
leni gredi čez poletje (in še sedaj)  v 
križišču pred trgovino s sadjem v Mo-
stah. Za zalivanje grede je celo poletje  
skrbel prodajalec v trgovini s sadjem.

ČEBELA September 2013
OSAT – Bila je neprijetna in tudi 
precej dolga zima 2013. Tudi zimska 
vzdrževalna dela so bila precej daljša 
kot prejšnja leta. Morda pa bi si »Ko-
munalci« vseeno vzeli še toliko časa, 
da bi »zimske zapuščine« postavili 
nazaj na mesta.



DOSTAVA HRANE PIZZE IZ KRUŠNE PEČI, MALICE, KOSILA,
JEDI Z ŽARA, JEDI PO NAROČILU

040 602 902
08 205 12 71

PIZZE IZ KRUŠNE PEČI

MALICE - KOSILA

POROKE – OBLETNICE

PRAZNOVANJA – PIKNIKI

Podboršt pri Komendi 7g, 1218 Komenda  Telefon: 08 205 12 71 GSM: 040 602 902
www.planinskidomkomenda.si




