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V nedeljo, 13. oktobra, zvečer so v Komendi 
zaprli 18. Jesenski sejem kmetijske, gozdarske, 
gradbene in komunalne mehanizacije ter vr-
tnarske in ogrevalne opreme, ki ga je odprl v 
petek minister za kmetijstvo in okolje mag. 
Dejan Židan. 

V osemnajstih letih, ko se je na pobudo 
Alojza Laha zbralo pet podjetnikov in odprlo 
na hipodromu v Komendi prvo razstavo na 200 
kvadratnih metrih, je ta sejem postal po veliko-
sti in vsebini primerljiv samo še z radgonskim 
sejmom. Na 32 tisoč kvadratnih metrih raz-

stavnih površin na hipodromu v Komendi je 
namreč od 11. do 13. oktobra sodelovalo prek 
500 razstavljavcev. Sejem pa si je v treh dneh, 

NAJVEČJI SEJEM DOSLEJ Vse poti so vodile v Komendo na sejem

kljub slabemu vremenu v petek in v soboto, 
ogledalo prek 70.000 (sedemdeset tisoč) obi-
skovalcev.

Predsednik Konjeniškega kluba Komenda 
Alojz Lah, ki je že18 let organizator sejma, je 
tokrat po tem največjem sejmu doslej povedal, 
da bodo v klubu najbrž začeli razmišljati o na-
kupu novih, 10.000 kvadratnih metrov površin 
za bodoče sejme. Minister za kmetijstvo in 
okolje mag. Dejan Židan pa je bil v pogovoru 
ob odprtju zgovorno kratek: »Komenda je za-
kon.«

V sejemskem pro-
gramu je Kmetijsko 
gozdarski zavod Lju-

Vodstvo kluba in sejma prosi občanke in občane za razumevanje 
zaradi morebitnih prometnih in drugih težav zaradi sejma. Vsi, ki so 
imeli zaradi tega kakršnokoli škodo pa naj jo sporočijo Konjeniške-
mu klubu Komenda.

bljana s Kmetijskim inštitutom Slovenije že 
prvi dan pripravil strokovno predavanje o 
krompirju in pridelavi česna. Zavod za gozdo-
ve je vse dneve prikazoval varno delo z motor-
no žago, fi rma GM Mustang pa je organizirala 
delovanje cepilnikov za drva različnih proi-
zvajalcev (Vitli Krpan, Uniforest, Gomark, 
Mehanizacija Miler, Trisa, GM Mustang in 
Andrej Červ s cepilnikom Binderberger). 

Zanimivi sta bili tekmovanji Kdo bo mojster 
traktorja s prikazom spretnostnih voženj s 
traktorjem. Organizatorji tekmovanja so bili 

Minister mag. Dejan Židan z gosti (3. z leve) si je po odprtju ogledal sejem. Na odprtju so zaplesale komendske mažoretke z Godbo Komenda.

Zelo obiskan je bil tudi razstavni prostor Sremske Mitrovice in Rume. Med več kot 500 razstavljalci so bile tudi Terme Snovik.

Zanimiva popestritev je bila razstava malih živali.

Sejem je še posebej popestril lesni program.
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Tomaž Drolec, župan: 
»Komendski sejem je 
letos postal polnoleten, 
Občina pa je praznovala 
letos poldrugo desetle-
tje samostojnosti. Pozi-
tivne energije v tem 
prostoru očitno ni nik-
dar primanjkovalo. Če-
prav nam je korak k ne-
katerim ciljem rahlo 
zastal, a ne samo nam, 
naj nam bo prav sejem 

še naprej spodbuda in smerokaz, da nas čaka 
jutri nov dan. Zgodovina s prihodnjimi za-
namci nas bo ocenjevala in ocenila po naših 
pozitivnih prizadevanjih, složnih odločitvah 
in dosežkih.« 

Lojze Lah, predsednik 
Konjeniškega kluba in 
častni občan občine Ko-
menda: »Iz tistih petih 
razstavljavcev na začet-
ku na 200 kvadratnih 
metrih je danes več kot 
500 razstavljavcev na 
32.000 kvadratnih me-
trih. Želim, da se v 
okviru bodočih usmeri-
tev na kmetijskem in 

sorodnih področjih v državi Sloveniji razvija v 
prihodnje tudi sejem in z njim in tudi po njem 
prepoznavna Občina Komenda.« 

Stane Štebe, predsednik 
odbora za sejme v KK 
Komenda: »Tudi na tem 
18. Jesenskem sejmu 
smo poskrbeli za 
različne predstavitve 
vsebinskih programov 
in skušali slediti pred-
stavitvam vsebinskih 
razvrstitev za boljšo 
preglednost sejma 

obiskovalcem. S programom predstavitve 
sodobne tehnologije, raznovrstne mehanizacije, 
opreme je sejem naravnan k resnemu opozorilu 
in k podpori za pridelavo domače prehrane. « 
 

Jelenko Milič: »Za var-
nost in razporejanje mi-
rujočega prometa nas je 
skrbelo 130. Ocenjuje-
mo, da si je sejem ogle-
dalo v treh dneh prek 
70.000 obiskovalcev. 
Samo v Poslovni coni 
smo zabeležili1500 par-
kiranih osebnih vozil, 
avtobusi pa so iz Po-

slovne cone na sejem prepeljali več kot 5000 
obiskovalcev. Na območju Komende pa so bila 
polna tudi vsa parkirišča. Bil je res pravi, re-
kordni sejem doslej.«

GPZ Glas dežele, Interexport in Vitli Krpan. 
Gozdarsko tekmovanje lastnikov gozdov in 
strojnih krožkov v tekmovanju z motorno žago 
p je imelo na skrbi Gozdarsko društvo Lisjak 
in skupaj s Sejmom Komenda tudi Zavod za 
gozdove. Za ljubitelje živali je bila bo nedvo-
mno zanimiva razstava malih živalih, obisko-
valci pa so se pomerili tudi v metanju sekire v 
tarčo.

Še posebno bogat je bil zabavni program. V 
prireditvenem šotoru se je zvrstilo v treh dneh 
prek 50 narodno zabavnih ansamblov, v zaba-

viščnem šotoru Sreča Korbarja pa Tanja Žagar, 
Ognjeni muzikanti in ansambel Modrijani.

Rekordni sejem v 18. letih pa so že ob odpr-
tju prisrčno napovedale komendske mažoretk 
ob spremljavi Godbe Komenda. Goste iz 
Sremske Mitrovice oziroma Rume (pred dve-
ma letoma sta sejem in občina z njimi navezala 
programsko sodelovanje) pa so pozdravili tudi 
plesalci folklorne skupine DU Komenda.

Prvič pa je ob letošnjem sejmu izšel tudi 
Katalog razstavljavcev, ki je tudi neke vrste 
legitimacija vsakega prvega sejma. 

Andrej Žalar

Kmetijska mehanizacija

Miza Aplenca
Če bi bili radi za Mizo Aplenca na Gašperjevem Miklavžu, pokličite 031 638 699 
najkasneje do 11. novembra. Izbrani boste 4 pari. Kdor prej pokliče,…
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ŽUPAN TOMAŽ DROLEC

ŽUPANOVA BESEDA

Spomin in opomin
Oskrunitev in nadvse zavrženo, kaznivo 
dejanje po zagotovilih pristojnih služb, ko 
smo jih spraševali, policija preiskuje. Če-
prav bo najbrž kaj več znano za objavo v 
novembrski Aplenci, se je že takoj neuradno 
slišalo, da je bilo tisti večer pred jutranjim 
šokantnim razkritjem naslednjega dne, sli-
šati veseljačenje z norenjem. Namigi so bili 
namenjeni prej mladim kot kako drugače 
motiviranim nameram.

Dokler ne bo jasno, ne gre ne tako, ali 
kako drugače, obtoževati. Velja pa se vpra-
šati, kje smo, kaj smo in zakaj smo to, da se 
to lahko dogaja. Smo v razvrednotenju vseh 
spoštovanja do življenja in življenja vrednih 
vrednot razvrednotili tudi največjo, notra-
njo, narodovo, vrednoto včerajšnjega vede-
nja in zavedanja.

Ob sramovanju s tem zanikanega samo-
spoštovanja in ponižanja zgledov jutrišnjim 
zanamcem, brez kazanja s prstom in z očitki 
z ene na drugo stran, ali z druge na prvo, 
pomislimo, da smo vsi - starši, šola, kultura, 
družba, verniki in neverniki…, vsi bili od-
govorni, da smo lahko bili, da smo odgo-
vorni, da smo in odgovorni, da bomo še 
naprej - ljudje, Slovenci. 

Ne obtožujmo z nevredno objektivno za-
vestjo. Saj vemo in poznamo: Kdor ni kriv, 
naj prvi vrže kamen... Bodimo zavedni in 
zanamcem zaupanja vredni s spoštovanimi 
demokratičnimi vrednotami.

Andrej Žalar 

Nedavno, pred slabim mesecem, smo bili priča 
še zadnjemu asfaltiranju v občini Komenda, ob 
zadrževalniku, kjer je potekala gradnja kanali-
zacijskega voda, ki je povezal občino s čistilno 
napravo v Domžalah. Kako je torej sedaj s ka-
nalizacijo in s priključki nanjo v občini?

 »Z izgradnjo najtežjega odseka smo povezali 
s čistilno napravo tudi zgornji del občine Ko-
menda. In pred dnevi smo tudi asfaltirali odcep 
ob zadrževalniku, kjer je smo morali traso kana-
lizacijskega voda premakniti s ceste. V zadovolj-
stvo vseh nas smo končno asfaltirali še zadnjo 
cesto povezano z gradnjo glavne kanalizacije.«

Kako pa je sicer projekti občin v okviru 
programov Kamnik - Domžale v zvezi s ko-
hezijskim denarjem?

»Kar zadeva tako imenovani Kohezijski pro-
jekt odvajanja in čiščenja odpadne vode na ob-
močju Domžale - Kamnik in nujno nadgradnjo 
centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik 
občine (investitorke) Kamnik, Domžale, Men-
geš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem 
še vedno nimamo odgovora o možnosti korišče-
nja nepovratnega kohezijskega denarja. A smo 
že poleti v skladu z navodili ministrstev uspešno 
pravnomočno izpeljali vsa potrebna javna naro-
čila, pripravili vso dokumentacijo, pridobili vsa 
gradbena dovoljenja. Sedaj čakamo odločitev 
vlade o prerazporeditvi sredstev, ki so bila re-
zervirana za »nepripravljene« projekte.«

Kako pa je s tako imenovanimi obvezujo-
čimi roki?

»Občine, lastnice javne komunalne infra-
strukture na področju odvajanj in čiščenja od-
padnih voda, moramo zaradi zaostrene okoljske 
zakonodaje do konca leta 2015 dograditi manj-
kajoče kanalizacijske sisteme v območju večjih 
poselitev (aglomeracije nad 2000 populacijskih 
enot) in zgraditi ter nadgraditi centralne čistilne 
naprave za čiščenje odpadne vode; sicer nas 
lahko zadenejo kazni, ki so jih nekatere druge 
članice EU že doživele v svojem proračunu.

Zaradi fi nančne zahtevnosti projektov, ki so 
vezani na povodja in zato zahtevajo združevanje 
več občin (za katere v tako kratkem obdobju 
zaradi pravil zadolževanja in ostalih obveznosti, 
ki ji imajo občine, ni realne možnosti tolikšnega 
zadolževanja), si je država izposlovala precej 
visoka nepovratna sredstva iz evropskega kohe-
zijskega sklada. Ta denar pa je potrebno izkori-
stiti do konca programskega obdobja 2007 - 
2013. Ob pridobitvi pravic porabe evropskih 
kohezijskih sredstev je tako država pripravila 
seznam vseh velikih projektov, ki se bodo 
predvidoma fi nancirali iz evropskega kohezij-

Čakamo odločitev vlade
Kanalizacijski roki so pred vrati - Kmalu do varne šolske poti - Za 
ljudi, ki to počenjajo, ni besed. - Lepo povabljeni pred občino 30. 
oktobra.

skega sklada na podlagi sprejetega Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne infra-
strukture za leta 2007 - 2013. In projekt Odvaja-
nja in čiščenja odpadne vode na območju 
Domžale-Kamnik je bil uvrščen na ta seznam.«
Če se ne motim pa je tu tudi obveza, da 

mora čistilna naprava biti »očiščena« dušiko-
vih in fosforjevih snovi do določenega roka.

»Tako je. Očiščenje mora biti končano do 
avgusta leta 2016, ko poteče veljavno okolje-
varstveno dovoljenje in tudi dograditev okrog 
47 km kanalizacijskega razvoda s pripadajoči-
mi objekti v občinah, kar mora biti v skladu z 
zakonodajo zaključeno do konca leta 2015. 
Skupno je bil projekt ocenjen na skoraj 40 mi-
lijonov evrov in v občinah smo po letu 2009 že 
večkrat vložili in dopolnjevali vlogo za prido-
bitev nepovratnih sredstev za ta projekt. 

Za to smo pridobili kar 13 gradbenih dovo-
ljenj in pravnomočnost kar 11 javnih razpisov 
nas je doslej stala več kot pol milijona evrov. 
Zato občine investitorke Kamnik, Domžale, 
Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenj-
skem, kot v okviru obdelovanja tega projekta 
poudarjata Suzana Stražar in dr. Marjeta Stražar, 
res z velikim pričakovanjem apeliramo na vlado, 
da poišče možnosti za realizacijo tako potrebne-
ga in dokončno pripravljenega projekta!«

Se pa bliža končanju krog varne šolske 
poti v občini Komenda.

»Na Gori smo na koncu šolske poti dogradili 
priključek in za varno pot v šolo nam manjka še 
del do bivše gostilne na Gmajnici, kar bi radi na-
redili še letos. Tako bo ves zgornji del Gmajnice, 
Mlake, Podboršt povezan z varno potjo v šolo.«

Kako pa komentirate oskrunitev na Šolski 
poti?

»Nad skrunjenjem križa ob Šolski poti sem 
zgrožen. Za ljudi, ki to počenjajo, ni besed. Je 
lahko samo žalost nad tako razvrednotenimi 
vrednotami. Nam res ni več nobena stvar sve-
ta? Se sploh zavedamo, kam nas to pelje…?!«

Pa skleniva ta pogovor vseeno bolj spod-
budno, morda s povabilom 30. oktobra.

»Vse občane občine vabim, da pridejo 30. 
oktobra pred občino Komenda, da se skupaj 
spomnimo in zahvalimo vsem tistim, ki so pred 
20 leti stopili naprej. Mislim, da se o takratni 
10-dnevni vojni premalo piše, premalo govori 
in da ji dajemo premajhno vrednost in pomen. 
Saj brez te vojne ne bi živeli v samostojni, v 
svoji državi. Zato hvala veteranom. Naj bo zato 
naša zahvala veteranom prisotnost ob odkritju 
tega pomnika s kulturnim programom.«

Andrej Žalar
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AKTUALNO

VABILO
Veseli nas, da smo skupaj z Vami, spoštovane občanke in občani, dočakali lep 

jubilej, 60 let dela Rdečega križa Moste.

 Zato Vas v petek, 22. NOVEMBRA 2013, ob 17. uri, iskreno povabimo v OŠ Moste.

Želimo se sprehoditi skozi čas, v katerem smo skupaj z vami ustvarjali mozaik iz kamenčk-
ov dobrodelnosti, pomoči potrebnim, učenjem znanj za zdravo življenje, pomoč obolelim in 

obnemoglim in spoštljive medsebojne odnose.

Upamo, da boste kljub temu, da nam vedno zmanjkuje časa, uspeli nameniti nekaj trenutkov 
za obujanje spominov in da ob prijetnem kramljanju in skromnem prigrizku zaželimo RK 

Moste še mnogo let uspešnega dela.

Vabi Krajevni odbor Rdečega križa Moste

Pomagajmo 
sebi in drugim
V Krajevnem odboru Rdečega 

križa Komenda in Križ imamo že precej let 
organiziramo zbiranje starih oblačil, ki so 
potem na razpolago vsem, ki jih ne moti, da 
nosijo oblačila iz tako imenovane »druge 
roke«. Tako jim tudi ni treba trošiti denarja 
za nova oblačila in ga lahko porabijo za 
kakšne druge namene oziroma potrebe. 

Naj vas zato spomnim, da je Center za 
zbiranje in oddajo oblačil, ki je v »Domu« 
v Komendi, v prostoru pod občinskim Re-
žijskim obratom, vhod s parkirišča, odprt:

vsak prvi ponedeljek v mesecu od   ●
17.00 do 18.00
in vsak zadnji ponedeljek v mesecu od   ●

9.00 do 10.00
Pomagajmo torej najprej sebi, preglejmo 

naše garderobne omare in prinesimo tisto, 
česar ne rabimo več in nam samo zavzema 
prostor, v ZBIRNI CENTER in tako poma-
gajmo še drugim. Predvsem otroška oblači-
la so tista, ki najhitreje zamenjajo svojega 
lastnika, zato polagam na srce prav vsem, 
naj bo solidarnost spremljevalka našega 
vsakdana; tistim pa, ki bi jim rabljena 
oblačila prišla še kako prav, naj vam ne bo 
neprijetno, če ste v materialni stiski. To se 
lahko zgodi prav vsakemu kdaj v življenju.

Zaradi trenutnega stanja (sprememba pra-
vilnika Zavoda za Zdravstveno zavarovanje) 
vas seznanjamo z našim delom in z razme-
rami, ki vplivajo na naše storitve za vas.
Sprememba pravil zavarovalnice (hitrejša poraba 
od zavarovalnice dovoljenih točk/plačil storitev), 
povečano število potreb po zobozdravstvenih 
storitvah ter veliko število tistih, ki čakajo na 
sprejem, povzročajo dolge čakalne dobe za opra-
vljanje storitev in celo premajhno število točk. 

Zavarovalnica krije posamezniku na leto 
namreč le en pregled in 2 amalgamski plombi. 
Če je pri posamezniku potrebno narediti kaj 
več, to pomeni presežek porabe točk in za 
druge, žal, manj (vzajemnost). S tem pa je tako 
povezana tudi daljša čakalna doba. 

Ker si res želimo delati dobro in omogočiti 
enakopravne in pravočasne storitve čim več 
pacientom in čakajočim, smo zaprosili za 
pomoč oziroma za dodaten progam pri reše-
vanju problematike Občino Komenda in Za-
vod za Zdravstveno zavarovanje. Upamo, da 
bo naše zaprosilo ugodno rešeno in bomo ta-
ko skrajšali čakalno dobo in celo omogočili 

Spoštovane občanke in občani!
sprejem nekaj novim pacientom. 

Za razumevanje se vsem našim trenutnim in 
prihodnjim pacientom zahvaljujemo. 

Zobozdravsvena ordinacija Komenda 
Dentalni studio Komenda

Spominsko 
obeležje

Občina Komenda, Območno združenje vete-
ranov vojne za Slovenijo Kamnik-Komenda, 
ki ima v svojem združenju 253 aktivnih čla-
nov in Policijsko veteransko društvo Sever 
Ljubljana Odbor Kamnik vabijo 

 
 v sredo, 30. oktobra, ob 16. uri 

 pred občinsko stavbo na Zajčevi 
cesti 23 v Komendi  na odkritje 

spominskega obeležja v spomin na 
osamosvojitveno vojno za  Slovenijo 

1991. leta. 

Ob pozdravu župana občine Komenda Toma-
ža Drolca in predsednika Območnega združe-
nja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik 
Komenda mag. Zvona Cveka bo slavnostni 
govornik ob slovesnem odkritju obeležja

general major Ladislav Lipič, 
predsednik Zveze veteranov vojne 

za Slovenijo.

V kulturnem programu bodo nastopili 
Godba Komenda in Mešani pevski zbor 
Društva upokojencev Komenda pod vod-
stvom Ignaca Gorjanca.

Lepo povabljeni na slovesnost ob odkri-
tju pomnika.

Priključevanje na kanalizacijo
Številni občani Brega pri Komendi, Gmajnice, 
Klanca, Nasovč, Zajčeve ceste, Žej in drugi so 
sredi leta prejeli odločbe za priključitev stano-
vanjskih objektov oziroma zgradb na zgrajeno 
kanalizacijsko omrežje v občini. V Režijskem 
obratu občine Komenda sta nam vodja obrata 
Slavko Poglajen in svetovalka za gospodarske 
javne službe Bernarda Pavlinič povedala, da 
je rok za plačilo prispevka za priključitev na 
javno kanalizacijsko omrežje 6 mesecev po 
prejemu odločbe za priključitev. Prispevek za 
priključitev pa je v občini na podlagi sprejetega 
sklepa občinskega sveta 1188,73 evra. Plača pa 
se lahko naenkrat ali v obrokih, vendar mora 
biti zadnji obrok plačan do konca leta (31. 12. 
2013). Pri obročnem plačevanju pa izvedba 
hišnega priključka in dejanski priklop na javno 
kanalizacijsko omrežje nista mogoča pred pla-
čilom obroka vsaj do višine 600 evrov od celo-
tnega zneska priključnine.

Lastnik objekta mora po priklopu na javno 
kanalizacijsko omrežje obvestiti Občino Ko-
menda po elektronski pošti (slavko.poglajen@
komenda.si), po telefonu na številko 01-7247-
404, ali po pošti na naslov občine. Najkasneje 

v 8 dneh od izgradnje hišnega kanalizacijske-
ga priključka pa mora Občini posredovati tudi 
Zapisnik s podpisom Družbe Komunalno 
podjetje Kamnik d.d. Kdor ne bi v roku poslal 
podpisanega zapisnika, bo moral kanalščino 
plačati od datuma, ko mu je bila izdana odloč-
ba, kar pa je lahko znatno velik strošek.

Z anketo smo po občini preverjali pri lastni-
kih oziroma posameznih zavezancih, kako se 
priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje 
in kako so seznanjeni s pogoji. Praviloma vsi, 
tako tisti redki, ki so se že priključili, kot tisti, 
ki se še niso, so seznanjeni s pravili. Prav tako 
se vsi strinjajo, da je priključitev vsekakor 
nujna in potrebna. Čeprav priključitveni zne-
sek v občini Komenda v primerjavi z nekateri-
mi drugimi ni pretiran, je za marsikoga v se 
danjih razmerah obremenilen. Vendar nihče, 
tako tisti, ki so pred časom odločali o višini 
prispevka oziroma plačila, kot tisti, ki so od 
časa do časa že spraševali, kdaj se bodo lahko 
priključili, kot tudi tisti, ki jim plačilo pomeni 
kar pomemben strošek, ni razmišljal, da do 
konca leta obveznosti ne bi poravnal. 

A. Žalar
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PRI SOSEDIH

Kamnik – Na Centru za socialno delo Ka-
mnik smo v ponedeljek, 7. oktobra, izvedli 

Centru za socialno delo Kamnik 1.404 evre
še zadnje dejanje našega 
1. dobrodelnega pohoda 
na sv. Primoža. 

Vodja projektov IR 
image Miha Uhan je na-
mreč direktorici centra 
mag. Elizabeti Pristav 
Bobnar izročil ček v višini 
1.404 evre, ki jih skupaj z 
vami namenjamo druži-
nam v stiski.

Vsi smo si enotni in to 
je v kratkem pogovoru 
poudarila tudi direktorica 
Centra za socialno delo 
Kamnik mag. Elizabeti 
Pristav Bobnar, da je 1. 
dobrodelni pohod v celoti 

uspel. Ob tem se je Pristav Bobnarjeva raz-
veselila zneska, to je 1.404 evre, ki jih bodo 

do konca leta razdelili družinam v stiski. V 
tem jesenskem obdobju bo pomoč več kot 
dobrodošla za tiste, ki bodo imeli težave pri 
plačilu ogrevanja in nakupih zimske garde-
robe. 

Ob tem že razmišljamo, kako bomo organi-
zirali pohod v prihodnjem letu, saj želimo, da 
postane tradicionalen, radi pa bi predstavili 
tudi pohodniške točke v drugih občinah, kjer 
Kamniške novice spremljajo življenje in delo 
občanov. 

Ob zaključku 1. dobrodelnega pohoda se 
zahvaljujem vsem udeležencem, prav tako 
tudi vsem, ki ste kakorkoli prispevali in po-
magali, da smo s skupnimi močmi prispevali 
za družine v stiski. Zatorej vsem en velik 
HVALA, ker ste prišli, ker ste pri izvedbi po-
hoda tako ali drugače sodelovali in nam po-
magali! 

Kamniške novice

Direktorica Centra za socialno delo Kamnik mag. Elizabeti Pristav 
Bobnar in vodja projektov IR image Miha Uhan - Foto: Primož Hieng

Matična knjižnica Kamnik z Ireno Cerar že nekaj let pripravlja Kamni-
ške pravljične poti: Spoznavamo domače okolje, njegove kulturne in 
naravne znamenitosti ter pravljice, ki so povezane s krajem ali zname-
nitostmi. Na te doživljajske in pravljične sprehode vabijo družine, saj je 
druženje primerno tudi za majhne otroke. V Kamniku so spoznali že 
Kamniško Bistrico, Konec, škratovske zgodbe, potem pravljico o mo-
tniškem polžu in videli tudi prangar v Motniku. Sprehajali so se po 
podgorskih gozdovih do kamniškega muzeja in slišali pravljico o Vero-
niki, šli na Goro Sv. Miklavž, v Tunjice, kjer so videli najstarejšega 
morskega konjička na svetu in poslušali pravljice iz knjige Zlati hrib… 
Doživetij in odkritij je bilo res veliko.

V Komendi so se že sprehodili od Komendske Dobrave do planinske-
ga doma in na poti spoznali zgodbo o ajdovskih deklicah, ki so menda 
pokopane na Dobravi. V soboto, 19. oktobra, pa so obiskali lončarja 
Milana Štebeta in Lončar-
jev muzej. Sobotno dopol-
dne je s pravljicami v 
Lončarjevem muzeju po-
lepšala Irena Cerar.

Mi pa smo Janezu Lon-
čarju zaželeli še veliko 
zdravih let ob njegovem 
70. rojstnem dnevu, ki ga 
je praznoval minuli teden.

A. Ž.

Pravljice pri Lončarju in 
Janezovih 70 let

Pisarna Stičišča NVO na terenu 

Vse na enem mestu 
za društva

Vas zanima 
Kako do statusa društva v javnem interesu?  ●
Kako urediti pridobitno dejavnost v društvu?  ●
Kako lahko sami pravilno vodite računovodstvo?   ●
Kako razrešiti računovodsko dilemo?   ●
Kje še lahko pridobite sredstva za vaše delovanje?  ●
Kako izboljšati promocijo in vidnost vašega društva in   ●

dogodkov, ki jih izvajate?
Na ta in druga vprašanja vam bodo odgovorile svetovalke 

Stičišča NVO osrednje Slovenije, ki nudi brezplačno pod-
poro društvom na področju razpisov, računovodstva, pro-
mocije, prava in mednarodnega povezovanja.

V sredo, 27.11.2013, vam bo v sobi 17 Občine Ka-
mnik (Glavni trg 24) od 15. do 17. ure na voljo ekipa 
Stičišča NVO osrednje Slovenije. Zaželene so predho-
dne prijave na svetovanje na 040 786 939 ali info@
consulta.si. Več o brezplačnih storitvah za društva, za-
sebne zavode in ustanove si lahko preberete na www.
consulta.si.

Stičišče NVO osrednje Slovenije
Barbara Možina



Aplenca Glasilo občine Komenda 10/2013

7

OBJAVA

Naslednja akcija zbiranja nevarnih odpad-
kov bo spet 27. septembra 2014.

Z nevarnimi odpadki se srečujemo vsak dan, 
vendar se tega največkrat sploh ne zavedamo. 
Pomembno je, da vemo, da nevarni odpadki 
vsebujejo tudi nevarne snovi, ki so škodljive 
za naše zdravje in okolje. Zato moramo nevar-
ne odpadke zbirati ločeno v okviru akcij, ki jih 
organiziramo po posameznih občinah.

Na območju občine Komenda smo v soboto, 
28. Septembra 2013, izvedli letno akcijo zbi-
ranja nevarnih odpadkov, v sodelovanju s 
podjetjem Kemis. Akcije se je udeležilo 85 
občanov (2012 – 262; 2011 – 67; 2010 – 67), 
ki so skupaj oddali 3.293 kg nevarnih odpad-
kov. 

V prihodnje si predvsem želimo, da bi se na 
poziv k udeležbi in oddaji nevarnih odpadkov 
odzvalo bistveno več občanov, saj bomo le tako 
s skupnimi močmi pripomogli k čistejšemu in 
varnejšemu okolju. Prav tako ne bomo ogroža-

Bliža se dan spomina na mrtve oziroma praznik 
vseh svetih, ko se spominjamo predvsem po-
kojnih svojcev. V tem času se poveča obisk 
pokopališč, kar za sabo potegne tudi povečane 
količine odpadkov. Pokopališče pri župnijski 
cerkvi v Komendi je v ta namen opremljeno z 
ustreznimi zabojniki za ločeno zbiranje odpad-
kov, ki nastajajo v okviru pokopališke dejav-
nosti. Odpadke s pokopališč lahko oddate v 
naslednje zabojnike:

ČRNA POSODA Z RDEČIM POKROVOM: 
→ vse vrste odpadnih nagrobnih sveč

ZELENA OZIROMA ČRNA POSODA Z 
RJAVIM POKROVOM 
(biološko razgradljivi odpadki):
→ žalni venci in ikebane, ovenelo in posušeno 
cvetje, ovenele in posušene lončnice, plevel, 
listje, veje, ...

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKRO-
VOM 
(mešana odpadna embalaža):
→ plastične vrečkein cvetlični lončki, ploče-
vinke, ...

Ločevanje odpadkov na pokopališčih
ČRNA POSODA S ČRNIM POKROVOM 
(mešani komunalni odpadki):
→ umetno cvetje, trakovi, goba za pripravo 
ikeban, ...

Zakaj ločeno zbirati odpadne 
nagrobne sveče?

Z ločenim zbiranjem odpadnih nagrobnih 
sveč in njihovo nadaljnjo predelavo bistveno 
zmanjšujemo onesnaževanje okolja, saj je ve-
čino materialov, iz katerih je posamezna sveča 
sestavljena, možno reciklirati in iz njih izdelati 
nove uporabne izdelke. Na ta način se tudi izo-
gnemo, da bi tovrsten odpadek končal na odla-
gališču. Sodobna in okolju prijazna tehnologija 
omogoča predelavo več kot 90 % sestavnih 
materialov odpadnih nagrobnih sveč. Prido-
bljene materiale - parafi n, plastiko, kovine in 
baterije, je mogoče ponovno uporabiti bodisi 
pri proizvodnji nagrobnih sveč bodisi v ostalih 
industrijskih panogah. 

Kam gredo odpadne nagrobne 
sveče?

Podjetje Publicus, d.o.o., Ljubljana, ki na 

 450 kilogramov 350 kilogramov 100 kilogramov
  PVC plastike parafina kovin

območju občine Komenda izvaja gospodarsko 
javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki, 
med drugim skrbi tudi za odvoz in začasno 
skladiščenje odpadnih nagrobnih sveč. Ločeno 
zbrane odpadne nagrobne sveče začasno skla-
diščimo v za to namenjenih zabojnikih na ob-
močju Zbirnega centra Suhadole, do predaje 
ustreznemu podjetju, izvajalcu sheme za rav-
nanje z odpadnimi nagrobnimi svečami. Pre-
delavo odpadnih nagrobnih sveč izvajajo podi-
zvajalci izvajalca sheme v svojih specializiranih 
obratih (npr. podjetje Sveče Sveko). Proces 
predelave se začne s sortiranjem in razvršča-
njem na posamezne materiale. Najprej se od-
stranijo kovinski pokrovčki, sledi ločitev na 
posamezne frakcije plastike (PVC, PP, PE in 
PET), nato pa potekajo posamezni postopki 
reciklaže. Pri plastičnih materialih in parafi nu 
je stopnja recikliranja 90%, pri kovinah 100%, 
pri baterijah pa 60%.

ODVRZITE ODSLUŽENE NAGROB-
NE SVEČE V ZABOJNIK Z RDEČIM 
POKROVOM IN PRIŽGITE SVEČKO 
MANJ ZA NAŠE OKOLJE!

Zbiranje nevarnih odpadkov
na območju občine Komenda v letu 2013

li našega zdravja, če se bomo nevarnih odpad-
kov znebili na varen način, ki ga v podjetju 
nudimo. 

V podjetju se trudimo, da bi vam informaci-
jo o akciji posredovali na različne načine ozi-
roma, da bi bili o 
izvedbi akcije 
pravočasno ob-
veščeni. Torej, v 
bodoče bodite 
pozorni na naše 
obvestilo na hrb-
tni strani polo-
žnice, na obvesti-
lo objavljeno na 
internetni strani 
občine in v ob-
činskem glasilu 
Aplenca ter na 
plakate, ki jih v 
ta namen name-

stimo na območju celotne občine. 
Za konec se zahvaljujemo vsem občanom, 

ki ste se udeležili akcije in vas že vabimo, da 
se nam pridružite tudi naslednje leto 27. 
septembra 2014.
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Zakaj ste se odločili za pri-
hod v PC Komenda? 

Prvi in najodločilnejši krite-
rij je bil lokacija PC Komenda, 
torej bližina avtoceste, letali-
šča, hkrati pa seveda tudi sama 
infrastruktura cone.

Je bil nakup zemlje in po-
stavitev objekta pravilna 

poslovna odločitev? 
Da, vsekakor je bila to pravilna poslovna 

odločitev.
Opis podjetja, njegov razvoj in današnja 

slika. 
Podjetje Dilex d.o.o. je bilo ustanovljeno 

leta 1993 kot družinsko podjetje. Osnovna de-
javnost je bila prodaja novih in rabljenih lesno-
obdelovalnih strojev. Kmalu je povpraševanje 
preseglo zmožnosti prodaje v domači trgovini 
in osredotočili smo se na prodajo v trgovskih 
mrežah. Prodajo smo leta 1997 razširili še na 
trge bivše Jugoslavije.

Od leta 1999 smo generalni zastopnik za 
blagovno znamko Elektro Maschinen. 

Glavna dejavnost podjetja je trgovina na 
debelo. V Sloveniji dobavljamo blago velikim 
trgovskim hišam ter manjšim zasebnim specia-
liziranim trgovskim podjetjem.

Za artikle znamke Elektro Maschinen nudi-
mo tudi servis in tehnično svetovanje.

Kupcem naših blagovnih znamk nudimo 
tehnološko napredne, sodobne in okolju prija-
zne artikle s katerimi je njihovo delo užitek. 
Bogata paleta naših izdelkov in storitev, ki 
vključuje:

- Visokotlačne čistilnike (z gretjem ali brez, 
bencinski motor)

- Zračne kompresorje (batni in vijačni)
- Industrijske sesalnike (za domačo in profe-

sionalno rabo)
- Črpalke (hidroforne, samostojne pretočne, 

potopne)
- Invertersko tehniko za varjenje in rezanje
- Stroje za obdelavo lesa - Snežne freze
Našim poslovnim partnerjem smo želeli po-

nuditi več in produkte Elektro Maschinen 
predstaviti v pravem okolju. Zato smo se v letu 
2007 preselili v Poslovno cono Komenda, kjer 
imamo prodajni salon z razstavljenim celovi-
tim programom Elektro Maschinen in servi-
som.

Prepričajte se sami in nas obiščite!
Kako gospodarska kriza vpliva na vaše 

poslovanje? 
Gospodarska kriza seveda vpliva na več na-

POSLOVNA CONA

Matic Romšak

USPEŠNA PODJETJA V POSLOVNI CONI KOMENDA Dilex d.o.o.
Pogovor z direktorjem Dilexd.o.o. Boštjanom Prebilom.

činov. Težavo vidimo predvsem manjši kupni 
moči in plačilni nesposobnosti podjetij.

Kje vidite prednosti in kje slabosti poslov-
ne cone? 

Prednosti cone so, kot že prej omenjeno, 
predvsem dobra lokacija in infrastruktura, sla-
bost pa ta, da v coni ni obljubljenih potrebnih 
dodatnih storitev, kot so banka, pošta…, kar 
seveda upamo, da nekoč še bo.

Bi našo poslovno cono priporočili poten-
cialnim investitorjem? 

Poslovno cono smo že priporočili in jo bomo 
tudi v bodoče.

Kaj je po vašem mnenju potrebno storiti, 
da bomo v Slovenijo privabili tudi tuje inve-
stitorje? 

Za pridobitev tujih investitorjev je potrebno 
vsekakor boljše podjetniško- gospodarsko 
ozračje, znižanje obremenitev podjetij z davč-
nega vidika itd.

Kako je vaše podjetje s svojo dejavnostjo 
vključeno v domače poslovno okolje (more-
bitna prodaja in možnost zaposlitve lokalnih 
prebivalcev)? 

Možnost zaposlitve lokalnih prebivalcev že 
upoštevamo, pri nas so zaposleni predvsem 
ljudje iz okoliških krajev. 

Kako vidite vaše podjetje čez pet let in 
kako poslovno cono? 

Želimo si, da bi v prihodnosti poslovna cona 
zaživela v celoti, kar bo pomenilo ponovni 
razcvet gospodarstva in izboljšalo poslovno 
okolje za vse.

Boštjan Prebil, direktor Dilex d.o.o.

Dilex d.o.o. v Poslovni coni Komenda 

Smo moderno zasnovano hitro rastoče pod-
jetje z dolgoletno tradicijo prodaje tehničnega 
blaga na slovenskem trgu in v tujini. Kot 
predstavnik blagovne znamke Elektro Maschi-
nen uspešno povečujemo svojo veleprodajno 
mrežo na področju Slovenije. To dosegamo z 
zadovoljstvom naših strank in s kvalitetnimi 
artikli, ki so edinstvena mešanica prvovrstnih 
materialov, ergonomičnega dizajna in visoke 
kvalitete nemške tehnologije. S širjenjem pro-
dajne mreže želimo vstopiti v vsak dom in po-
stati nepogrešljivi člen pri delu.
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Predstavljajte si, da bi združili Mercator, 
Merkur, nekatere pridelovalce hrane, vr-
tnarije, prodajalce avtomobilov in ponu-
dnike namestitvenih in gostinskih storitev 
ter eno banko. Si predstavljate velikost in 
potencial takšne organizacije? Misija ne-
mogoče boste rekli? A marsikomu v Evropi 
in svetu je to uspelo. Na primer Finsko 
združenje kooperativ S Group, kjer so 
stranke tudi lastniki in imajo od leta 2007 
svojo banko. Letno ustvarijo 9 mrd € pro-
meta in imajo 1,9 milijona članov. Skriv-
nost uspeha je v demokratičnem upravlja-
nju in nadzoru članov, zaupanju, 

sodelovanju ter odgovornosti do skupnosti in soljudi. To pa so tudi 
glavne vrednote vseh kooperativ po svetu.

S Group je samo eno od 160.000 zadrug v Evropi, tudi kmetijskih, ki so 
v lasti 123 milijonov članov in zagotavljajo 5,4 milijona delovnih mest ter 
v povprečju prispevajo približno 5 % k BDP držav članic. V ZDA je zadru-
žnih podjetji več kot 47.000 in imajo 100 milijonov članov. Samo na podro-
čju energetike jih je 1000. V Italiji pa zadruge prispevajo kar 8% k BDP. Po 
analizah ICA iz Ženeve bodo zadruge do leta 2020 najhitreje rastoča oblika 
podjetništva, ki bo prijazna ljudem in zaposlenim ter trajnostno naravnana.

Na žalost smo v Sloveniji takšno priložnost ob osamosvojitvi zamudili, 
saj politika in stroka ni verjela v to, da so lahko zadruge tudi gospodarski 
subjekti, ki s svojimi produkti konkurirajo na trgu. Spodbujali smo kmetij-
ske zadruge, ki pa so le približek današnje moderne zadruge, razen izjem.

Kaj sploh je kooperativa oz. zadruga? Zadruga je avtonomno združenje 
ene ali več vrst skupin (potrošniki, proizvajalci, delavci), ki se prostovoljno 
združijo z namenom, da bi zadovoljile svoje skupne ekonomske, socialne in 
kulturne potrebe skozi demokratično vodenje in kontrolo podjetja. Na prvo 
mesto postavijo svoje člane, ki so tudi lastniki ter skrb za skupnost, v kate-

V teh dneh je vlada v parlament poslala zakon o 
davku na nepremičnine. Predlaga, da ga poslanci 
sprejmejo po nujnem postopku, veljati pa naj bi 
začel prihodnje leto (2014). Izračuni kažejo, da bo 
velika večina državljanov po novem za svoje ne-
premičnine plačevala več kot je doslej znašalo na-
domestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). 
Kmetje poudarjajo, da predlagane davčne stopnje 
predstavljajo napad na podeželje. Ostri so tudi 
obrtniki in podjetniki, ki opozarjajo, da gospodar-
stvo ne zmore prevzemati novih davčnih bremen. 

Po nepotrebnem so obdavčeni tudi javni objekti, saj gre v primeru državnih 
objektov zgolj za prelaganje denarja iz desnega v levi žep. V primeru 
objektov v lasti občin gre za dodatno obdavčenje občin. Lahko se zgodi, da 
bodo občine davek prevalile na občane v obliki dražjega vrtca in drugih 
storitev. Po moji oceni so predlagane davčne odločne previsoke, zato bo 
nov nepremičninski davek ustvaril še več brezposelnih, več mladih se bo še 
bolj otepalo prevzemanja kmetij, starejši z nizkimi dohodki pa bodo prisi-
ljeni prodajati svoje nepremičnine. Skratka nič lepega, zato močno upam, 
da se bodo v fazi sprejemanja zakona davčne stopnje še znižale. 

Šesti člen zakona o davku na nepremičnine določa davčne stopnje. Davč-
ne stopnje so določene po vrednosti nepremičnin, kot so določene v registru 
nepremičnin (GURSov register nepremičnin). Davčne stopnje znašajo:
1. Za stavbe ali dele stavb:
- 0,15 % za stanovanjske nepremičnine od vrednosti do vključno 
500.000 eurov,
- 0,50 % za stanovanjske nepremičnine od vrednosti nad 500.000 eurov,
- 0,80 % za poslovne in industrijske nepremičnine razen energetskih 
nepremičnin,
- 0,40 % za energetske nepremičnine,

Brane Golubović 

IZ POSLANSKE PISARNE 

Matej Tonin

Davek na nepremičnine
- 0,30 % za kmetijske stavbe,
- 0,50 % za druge stavbe (javne, kulturne spomenike, sakralne objekte itd.).
2. Za zemljišča:
- 0,15 % za kmetijska zemljišča,
- 0,07 % za gozdna zemljišča,
- 0,80 % za zemljišča za poslovno in industrijsko rabo
- 0,40 % za zemljišča energetsko rabo,
- 0,50 % za ostala zemljišča (stavbna zemljišča, zemljišča za gradnjo 
stavb itd.).

Občinam bo pripadalo 50% pobranega davka na nepremičnine. Za tisto 
polovico davka, ki jim pripada, lahko davčno stopnjo zvišajo ali znižajo 
za 2,5 krat. Nepremičnine, za katere želijo občine uveljaviti zvišane ali 
znižane davčne stopnje, morajo najkasneje do 31. decembra leta pred 
letom odmere določiti v uredbi in označiti v registru nepremičnin.

V prvem odzivu na zakon o davku na nepremičnine sem v imenu 
poslanske skupine NSi povedal, da predlagamo znižanje davčnih stopenj 
za gospodarske subjekte, s čimer zmanjšamo obremenitev gospodarstva. 
Predlagal sem tudi znižanje davčnih stopenj za kmetijske objekte in 
zemljišča. Država bi se morala zavedati, da danes kmetje na podeželju 
vzdržujejo številna območja, ki bi z uničenjem kmeta padla na pleča 
države. Za vse gasilske domove sem predlagal oprostitev plačevanja 
davka. Predlagal sem tudi znižanje davčnih stopenj za rezidenčne stav-
be, v katerih živijo otroci in invalidi. Naš predlog je, da se za vsakega 
otroka do 18 let davčna stopnja zniža za 0,02%, kar bi pomenilo, da bi 
za stavbe, v kateri živijo štiri otroci do 18 let, plačevali 0,15% - 0,08% 
= 0,07%. V hišah, kjer prebiva osem otrok do 18 let, pa bi bila davčna 
stopnja 0%. Ker tudi invalidi potrebujejo več prostora, sem predlagal, 
da se za stavbe, kjer imajo invalidi stalno prebivališče, davčna stopnja 
za vsakega invalida zmanjša za 0,05%.

MATEJ TONIN, poslanec

Zadruga, pa ne kmetijska
ri delujejo. Na kapital in dobiček gledajo kot na sredstvo za ustvarjanje 
produktivnega in za ljudi prijaznega delovnega in življenjskega okolja, za 
svoj razvoj in širitev pa ustanavljajo zadružne banke in institucije znanja. 
Dejansko gre za podjetja, tudi zelo velika podjetja, ki s svojimi produkti 
tekmujejo na globalnih, regionalnih in tudi lokalnih trgih.

Stvari se počasi spreminjajo. O zadrugah pišejo različni mediji, o njih 
se učijo na fakultetah, elektronski mediji jim vsake toliko časa namenijo 
nekaj sekund. Zadnje novice so predstavljale prizadevanja delavcev za 
ustanovitev zadruge Novi Novoles, ki želi zagnati proizvodnjo propa-
dlega podjetja Novoles.

Pred mesecem dni nam je uspelo spremeniti novelo zakona o podpor-
nem okolju za podjetništvo, s katero smo izenačili zadružna in social-
na podjetja s tradicionalnimi oblikami gospodarskih družb. Na ta 
način smo omogočili tudi zadrugam, da pod enakimi pogoji kot 
klasične gospodarske družbe in samostojni podjetniki kandidirajo 
na javnih razpisih za državna sredstva in druge državne razvojne 
spodbude. Prvi korak je narejen. Sledijo drugi.

Počasi bo šlo, saj nas je še vedno zelo malo, ki verjamemo v zadružna 
podjetja in druge nove ekonomske oblike, ki so v zadnjih 10 letih preplavi-
le svet, kot na primer (na žalost še ni uradnih prevodov za vse): množično 
fi nanciranje (crowdfounding), »co-working«, »circular economy«, časovna 
banka (time bank), »crowdsourcing«, ipd. Za vse je značilno sodelovanje, 
zaupanje, izmenjava znanja, idej, … predvsem pa odgovornost. 

A bomo vztrajali, saj sem osebno prepričan, da nam ne more škodo-
vati, če omogočimo enakopravne pogoje čim širšemu spektru podjetni-
ških iniciativ in modelov. Tudi to je lahko nova in moderna Slovenija, ki 
je ni strah neuspeha, saj je to del procesa učenja, ki je ni stran pogledati 
čez mejo za dobre ideje ter pridobivanje novih znanj in ki je ni strah 
sodelovanja in zaupanj

Vabim vse, da mi svoje pobude in vprašanja posredujete po e-naslovu: 
brane-golubovic@dz-rs.si ali me pokličete na 031 735 563

Brane GOLUBOVIĆ, poslanec

POLITIKA
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Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) je kot 
prvega predavatelja 6. Šole za vrednote in ži-
vljenje 10. oktobra povabila v goste prof. dr. 
Mira Cerarja, predavatelja na Pravni fakulteti 
v Ljubljani, kjer predava teorijo in fi lozofi jo 
prava ter primerjalno pravo, pisca več knjig, 
med njimi Pamet v krizi, svetovalca za ustav-
na vprašanja v slovenskem parlamentu, enega 
najvplivnejših in v letih 2011 in 2012 naju-
glednejšega slovenskega pravnega strokov-
njaka. V prostorih nekdanje Glavarjeve bolni-
šnice ga je pozdravila in predstavila 
predsednica UPPG dr. Marta Ciraj, prisluhni-
lo pa mu je veliko obiskovalcev, med njimi 
tudi komendski župan Tomaž Drolec s sopro-
go Viktorijo. 

Predavatelj je predavanje naslovil v skladu 
s svojimi prizadevanji in delovanjem, razme-
rami v slovenski družbi in nakazovanju poti 
iz globoke krize: Etično ravnanje za boljši 
jutri. Osredinil ga je okrog upanja, brez kate-
rega ne moremo živeti. Iz upanja se rodi zau-
panje, to pa je etična kategorija. Kolikor enega 
in drugega ni, pride do krize. Tudi ta je etične 
narave. Jedro krize je v laži in kraji, zavržnih 
dejanjih. Korupciji. Kriza je patološko stanje 
družbe. Nastopi, ker nismo napredovali v 
moralno-etičnem smislu, smo se preveč odda-

Etično ravnanje za boljši jutri

ljili od svojega duhovnega bistva, postali 
preveč individualistični. 

»Slovenija ta hip neznansko potrebuje upa-
nje,« je poudaril predavatelj. V družbi, ki ne 
vidi perspektive, ni prijetno živeti. Še tako lepa 
dežela (dr. Cerar je omenil lepo okolico Ko-
mende) tega ne more obuditi. Postati moramo 
bolj zaupanja vredna družba. Dvigniti se v eti-
ki. Vsak njen del. V nekaj letih to lahko stori-
mo. Vsak lahko nekaj malega naredi. Ne sme-
mo se prepustiti malodušju, ne oddajati 
negativnih energij. Verjeti moramo, da ima ži-
vljenje smisel. Delati dobro. Utrjevati v ljudeh 
prepričanje, da je to smiselno. Vplivati na tisti 
del družbe, ki je v to prepričan, čeprav gre za 
manjšino. Ta lahko 
vpliva na večino z 
oddajanjem dobrih 
energij. Če bomo tako 
delali, sami verjeli, 
bomo ljudi prepričali, 
je svetoval dr. Cerar.

Povedal je, da se 
danes sme govoriti o 
etiki v gospodarstvu, 
o tem predavati, da 
tudi njega vabijo, da 
ima takšna predava-

nja. O morali, etiki, pravu. Kadar se krši to 
troje, napoči kriza, zavlada zmeda, negotovost 
v ljudeh, pride do »vrednostne zmede«. To 
povzroča tudi vedno hitrejše spreminjanje 
sveta, pretok informacij, življenjski ritem. Ne 
smemo se prepustiti zmedi, imeti moramo vo-
dilo, ideal. Etika je tudi zadeva srca, ne le pa-
meti. Slovenci imamo veliko izobražencev, 
vendar »premalo čustvene in socialne inteli-
gence«. Še vedno velja zlato pravilo: Stori to, 
kar želiš, da bi drugi tebi storili. Pravo je vre-
dnota. Potrebujemo več pravne države, pravne 
varnosti. Čeprav se marsikdo sprašuje: Zakaj 
bi bil moralen, etičen? Na primer brezposelni 
človek. Pomembno je, kakšne vibracije odda-
jamo; dobre ali slabe. Če oddajamo dobre, se 
nam prej ali slej vrnejo v neki obliki. Takšen je 
kozmični zakon. »Splača se biti etičen!« je 
pribil predavatelj. Spoštovati starejšega člove-
ka, vsakega človeka v njegovi celovitosti, od-
dajati dobre vibracije. Negativna energija vodi 
v bolezen. Manj smo etični, teže je nam samim. 
Etika je namreč tudi vprašanje zdravja, preži-
vetja, medgeneracijske solidarnosti. 

Sedanja slovenska kriza je tudi priložnost, 
celo dar, da vsakdo izmed nas kaj naredi, da 
nam bo bolje. Slovenci smo za to dovolj močni 
in pametni. Biti moramo še pogumnejši, pre-
magovati strah, prizadevati si biti boljši. Zave-
dati pa se moramo, da se »pomembne stvari 
dogajajo počasi«. Tako bo tudi z našim izho-
dom iz krize, je dr. Miro Cerar sklenil svoje 
predavanje. 

Sledila so številna vprašanja, na katera je 
rad odgovoril. 

Jožef Pavlič, foto: A. Ž. 

Predavanje Etičnost, duhovnost in vero-
vanje v četrtek, 14. novembra, v Glavar-
jevi bolnici na Glavarjevi 104 ob 19.00 v 
Komendi. Predavatelj bo izredni profesor 
dr. Jože Ramovš, doktor antropologije in 
socialni delavec.

Iz predavanja prof. dr. Mira Cerarja v Komendi

ŠOLA ZA VREDNOTE
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Med pospravljanjem svojega arhiva, sem nale-
tel na posnetke in dokumentacijo o Radiju 
Komenda. Se še spomnite deset dnevnega od-
dajanja Radia Komenda? Za tiste, ki tega ne 
veste oziroma ste nov prebivalec občine Ko-
menda: Projekt Radio Komenda je zaživel 
preko Mladinskega društva Komenda v maju 
2002. Zanimiv projekt, ki je predramil željo po 
napredku na medijskem področju v občini 
Komenda. Omeniti moram, da je pred pričet-
kom večina resno dvomila v uresničljivost od-
dajanja Radia Komenda. 

Projekt Radio Komenda je dokazal, da se 
lahko z jasno vizijo, voljo in pravim pristopom 
uresničijo tudi bolj zahtevni projekti, kljub 
minimalnim fi nančnim sredstvom. Poslušal-
cem je bila programska shema in glasba všeč 
in so radi prisluhnili. To je bilo razvidno iz 
odziva poslušalcev, predvsem starejših od 35 
let, ki so jih zanimale predvsem predstavitve 
dejavnosti društev in ustanov v občini. Radio 
Komenda je bil za njih predvsem dober vir in-
formacij, ki so še danes težje dostopne. Dopol-
dne se je za starejši del občinstva predvajala 
narodno zabavna ter slovenska zabavna glasba. 
Popoldnevi so bili usmerjeni v popularno 
glasbo. Po dvaindvajseti uri je bil glasbeni iz-
bor bolj ozko usmerjen npr. jazz, rock, dance.

Zelo pomemben radijski člen je bila priprava 
programa in programska shema. Upoštevali 
smo idejo in namen oddajanja ter izkušenost 
radijske ekipe. V desetih dneh oddajanja Radia 

Ko je imela Komenda radio in televizijo
Komenda smo pripravili štiri neposredne 
prenose prireditev, prispevke z vseh pri-
reditev od občinskem prazniku ter pov-
prečno pet ur dnevno živega programa z 
gosti v studiu. Potrebno je še omeniti, da 
je Radio Komenda uporabljal digitalno 
tehnično opremo in s tem postal eden 
oziroma prva lokalna digitalna radijska 
postaja v Sloveniji. Pridobili smo tudi 
vsa zahtevana administrativna dovolje-
nja za oddajanje, prav ta del je predsta-
vljal najtežji del priprav na oddajanje. 

Radijska ekipa je štela 46 ljudi in so-
delavcev, ki smo prostovoljno pristopili 

k projektu in ga uresničili. Ko danes po desetih 
letih pregledujem materiale, z gotovostjo in 
brez pomisleka lahko rečem: »Bili ste neverje-
tni, nimam besed!«. Upam, da vam bo Radio 
Komenda ostal v dobrem in lepem spominu. 
Za ponovno obuditev sem pripravil, posnetke 
oddaj in prispevkov, ki so dostopni na: http://
www.youtube.com/user/radiokomenda, delite 
jih z vašimi prijatelji na socialnih omrežjih!

Deset dni ekipnega garanja in nekaj neprespa-
nih noči se je zaključilo s pogostitvijo celotne 
ekipe in snovanjem novih ideje. Takrat je bila 
prvič dana resna pobuda za lokalno TV postajo. 

Lokalna kabelska televizija TV Plus, kot 
sem jo poimenoval, je pričela z oddajanjem 
1.2.2004 na kabelskem sistemu KKS KOMOK. 
Kljub prvim negotovim korakom, je bila TV 
Plus po zagotovilih občanov opažena in je pri-
dobila svoje mesto na daljinskemu upravljalni-
ku marsikaterega televizijskega sprejemnika v 
občini Komenda. 

Glede na vse zavirajoče dejavnike v postop-
ku nastajanja sem si zamislil in postavil TV 
postajo, ki je bila majhna, a dovolj sposobna 
zagotoviti nepristranski pogled na določene 
informacije. Lokalna TV Plus se je po najbolj-
ših močeh trudila pripraviti vsak teden nov, 
zanimiv program. Odziv gledalcev na naše 
delo je bilo nad vsemi pričakovanji. To se je 
odražalo v opažanju, da ljudje želijo biti po-
drobno obveščeni tudi o zadevah z njihovega 
domačega kraja. Vloženega je bilo veliko truda 

v poročanje o dogajanju v občini Komenda, 
včasih smo naleteli tudi na dokaj močan odpor 
pomembnežev do konkretnega poročanja. 

Ena od posebnosti TV Plus je bila predvaja-
nje izključno slovenskih videospotov, prevla-
dovala je zabavna popularna glasba z nekaj 
narodno zabavne glasbe. 

Bili smo eni prvih TV postaj, ki je celotno la-
stno produkcijo ponudila na ogled preko spleta. 
S tem smo presegli meje občine Komenda. 

Lokalna televizija TV Plus je oddajala ob 
1.2.2004 do 1.2.2009. Po poteku pogodbenega 
časa, je kabelski kanal zasedla Media TV iz 
Škofje Loke, ki je klavrno zaključila. Poročanja 
o dogajanju v Komendi ni zmogla in gledalce, 
ki jih je imela TV Plus ni nikoli dosegla. 

Kot sem že omenil, je TV Plus med prvimi v 
Sloveniji pričela izkoriščati spletno tehnologijo. 
Ponovno sem obudil TV Plus, tokrat na YouTu-
be kanalu. Vse vsebine si lahko ogledate tudi 
preko svojih tablic in pametnih telefonov. TV 
Plus je dostopna na: http://www.youtube.com/
user/MojTVPlus, če vam je TV Plus všeč, ga 
delite z vašimi prijatelji na socialnih omrežjih! 

Temelji in merila so postavljena, veselim se 
novih izzivov! Jure Debeljak

Naši predstavniki v državnem zboru so pouda-
rili, da v NSi ne pozabljamo na ljudi, ki s pošte-
nim in trdim delom težko živijo. Največjo težo 
zdajšnjih ukrepov vlade nosi podeželje, kmeti-
je, gospodarstvo, zato tudi ostro nasprotujemo 
novemu davku na nepremičnine, so si enotni. 
Statistični podatki neizprosno dokazujejo, da je 
revščina na široko vstopila tudi v Slovenijo. 

Revščina grozi, da bo ohromila še srednji 
razred, ki je bil vse doslej nosilec družbene 
povezanosti ter spodbujevalec gospodarskega 
razvoja in solidarnosti. Statistika tako dokazu-
je, da revščina ni več stvar oddaljenih tretjih 
držav, ampak postaja del Slovenije. Po besedah 
poslanke Ive Dimic je bil na to temo sklic izre-
dne seje parlamentarnega odbora za delo, dru-

Davki, Davki, Davki
žino, socialne zadeve in invalide z naslovom 
»Ustavimo revščino«. 

Matej Tonin se je z izjavo za javnost odzval 
na sprejem vladnega Zakona o davku na nepre-
mičnine in poudaril, da NSi motijo tri stvari: 
prevelika obdavčitev gospodarskih objektov, 
prevelika obdavčitev kmetijskih objektov in 
neupoštevanje števila otrok v posameznem 
stanovanjskem objektu. »Zaradi teh razlogov 
bo Nova Slovenija zakonu še naprej nasproto-
vala«, je poudaril.

Tudi v naši občini družbena klima ni dobra, 
občutimo ostre zobe časa. Pri rebalansu prora-
čuna za leto 2013 bo potrebno znatno zmanjša-
ti planirana sredstva. Podani so predlogi, da 
najprej »režemo« nadstandard. Zavzemali se 

bomo, da bi za naše najmlajše in pomoči po-
trebne bilo poskrbljeno kot doslej. Najprej se 
bomo o tem skušali dogovoriti na kolegiju žu-
pana, kasneje na odborih za posamezna podro-
čja, končna odločitev pa bo izoblikovana na 
seji OS, katere sklic bo po nekajmesečnem 
predahu. Upanje na premoč dobrega nad sla-
bim nas ne sme zapustiti. 

Drobtinice velikana našega naroda bl. 
Antona Martina Slomška:

-Lastna škoda izuči, komur dopovedat ni.
-Najsrečnejše ljudi poštenje stori.
-Kdor stradal ni, ne ve, kako kruh diši.
-Hočeš veselo in srečno živeti - uči se potr-

peti.
Danica Zmrzlikar,OO N.Si Komenda

AKTUALNO
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Ni dvoma, da je župan mojster zavajanja. Tisti, 
ki ga bolje poznamo, to že dolgo vemo. 

V svojem pismu začne z opravičevanjem 
vsem občankam in občanom, potem pa nada-
ljuje z mirno vestjo, ne pokaže nobenega obža-
lovanja za grobo prekoračitev pooblastil, kaj 
šele, da bi priznal kako krivdo. Pritožuje se nad 
razsodbo sodnice in na koncu omeni mene, ki 
sem ga ovadil iz “podlih političnih nagibov”. 
Ne vem zakaj se potem sploh opravičuje, če ni 
nič kriv. Očitno je izgubil kompas in se res več 
ne zaveda kaj je prav in kaj ni prav. Tako vede-
nje pri njem že dolgo opažam. Že prej je svetni-
kom prikrival dejstva, jim serviral polresnice, z 
njimi manipuliral in jih po potrebi tudi šikani-
ral. Čudim se, da so svetniki vse do sedaj pre-
našali takšno županovo obnašanje. Če bi ga že 
pred leti kdo ovadil za kak manjši prekršek, si 
župan ne bi drznil na skrivaj dajati milijonskih 
poroštev privatni fi rmi. Zaradi tega imamo zdaj 
plombe na skoraj vseh občinskih zemljiščih in 
na Poslovni coni. Še vedno se tožarimo z Go-
renjsko banko, ki hoče vnovčiti občinsko poro-

Replika na županovo pismo
štvo, sodba v Kranju še ni pravnomočna, ker se 
je Gorenjska banka pritožila na višjo inštanco, 
za advokate je Občina Komenda zapravila že 
čez 80.000€, stroški pa še naraščajo. To je druga 
plat te zgodbe, ki pa jo župan v svojem starem 
slogu, kar zamolči. Ne pozabi pa povedati, da 
njegova obsodba v Kamniku še ni pravnomoč-
na in da se bo nanjo pritožil. S tem bo jasno 
pokazal, da se ni pokesal in prav lahko se zgodi, 
da bo na koncu obsojen še na višjo kazen. Toda 
to nikoli ni bil in tudi zdaj ni moj namen. Tru-
dim se le čim bolj odgovorno opravljati svojo 
funkcijo svetnika v občinskem svetu. Ko je 
župan, tokrat vsaj legalno, hotel na vsak način 
izsiliti poroštvo občine še za nadaljnjih devet 
miljonov evrov, ki bi občino dokončno spravile 
v bankrot, sem se čutil dolžan ukrepati. Spoznal 
sem, da pri našem županu nobeno prigovarjanje 
nas svetnikov ne zaleže, zato sem se v dobro 
Občine poslužil skrajnega, vendar neprijetnega 
ukrepa. To je moja prva ovadba in upam, da 
tudi zadnja. V dveh letih se je izkazalo, da sem 
ravnal pravilno, saj je bil to edini način, da zau-

stavimo našega župana, upam, da še pravoča-
sno, da rešimo Občino Komenda bankrota.

Drugi del zgodbe je naša slavna Poslovna 
cona. Leta 2006 nam je župan obljubljal, da 
bomo vse načrtovane projekte v občini fi nanci-
rali iz izkupička Poslovne cone brez kreditov.

Tresla se je gora, rodila se je miš. Kaj se je 
zgodilo? Partner občine v Poslovni coni je iz-
črpaval podjetje z raznimi svetovalnimi po-
godbami, ko pa ni bilo več kaj vzeti in so 
ostali samo dolgovi, je izstopil iz podjetja, 
Občina Komenda pa mu je velikodušno izpla-
čala dva milijona evrov za njegov delež in 
postala 100% lastnik fi rme, kot se sedaj s tem 
hvali naš župan. Kaj to pomeni? V primeru, da 
Poslovna cona ne bo več mogla bankam vra-
čati obrokov za dana posojila in bo šla fi rma v 
stečaj, lahko stečajni upravitelj sede tudi na 
premoženje občine, če v Poslovni coni ne bo 
dovolj sredstev za poplačilo vseh upnikov.

Ja, v tem se strinjam z županom, res velika 
polomija in to samo zaradi POHLEPA.

Občinski svetnik Pavel Šmid

Barbarsko dejanje ob Šolski poti
Podoba je, da Košarjevo znamenje ob Šolski 
poti (Glej Po poteh kulturne dediščine v občini 
Komenda, str. 180) nima sreče. Tako bi človek 
lahko dejal potem, ko so z leta 1993 obnovlje-
nega znamenja z letnico 1879 nepridipravi av-
gusta 2001 odtrgali korpus Križanega, ostala je 
le roka, ki jo je shranil nekdanji komendski 
podžupan Mirko Kepic. Močno poškodovani 
korpus je 30. marca 2002 pri čiščenju bližnjega 
jarka našel Branko Kern s Klanca. Kulturno 
društvo Jurij Bobič iz Most je ta korpus ohrani-
lo, po njem izdelalo betonski odlitek Križanega, 
obnovilo lesen križ. V celoti obnovljeno zname-
nje z lepo urejeno okolico je 20. oktobra 2002 
blagoslovil komendski župnik Zdravko Žagar.

Ko sem šel 3. oktobra letos pogledat to zna-
menje, sem se zgrozil. Križanemu je nekdo 
odbil glavo, roke in noge, pri tem je poškodo-
val tudi leseni del konstrukcije. Na tleh je bilo 
še polno razbitin, močno poškodovano glavo 
Križanega je nekdo, spoštljivo, položil ob lese-
ni tram. Usmiljena Veronika? 

Na podlo dejanje me je 2. oktobra opozorila 
vaščanka. Vsa zgrožena je prišla k meni, saj 
kar ni mogla verjeti, da se je nekdo tako globo-
ko spozabil nad svetim znamenjem v naši žu-
pniji, občini. Še bolj je bila pretresena njena 
hčerka, ko je to videla. Sam sem nekaj trenut-
kov samo nemo stal, nato pa se pokrižal in 
zmolil kesanje za storilca, kot so me poučili na 
duhovnih vajah na Kureščku. Da je treba nado-
mestno moliti za žrtev pa tudi za storilca, da 
mu bo Bog odpustil tako hudo dejanje. 

Gotovo nas ni malo, ki se sprašujemo, kdo je 
lahko to naredil, iz kakšnega nagiba, zakaj mu 
je bil na poti sam Križani, se je tako grdo znesel 
nad njim. Resda le v njegovi kamniti podobi, 
vendar v bistvu nad njim samim, saj podoba 

opozarja na upodobljenega. V tem primeru na 
drugo Božjo osebo Jezusa Kristusa. Boga in 
človeka obenem, ki ga časti več kot milijarda 
katoličanov, vanj veruje veliko komendskih 
župljanov in občanov, jim pomeni neprecenlji-
vo vrednoto, življenjski cilj in vzor. 
Človek bi mislil, da so mimo časi, ko so 

uničevali sveta znamenja, da je bila to zadeva 
preteklosti, brezbožnega komunizma, ki je 
prinesel veliko hudega tudi komendski župniji 
in župljanom, uničil več znamenj. Vendar so 
tudi tedaj ljudje imeli vest, se po njej ravnali. 
Znan je primer pijanega človeka, ki so ga ko-
mendski komunisti nagovarjali, da bi uničil 
pomnik Kristusa Kralja na dovozni poti k žu-
pnijski cerkvi, vendar je, čeprav je globoko 
pogledal v kozarec, pred tem pomnikom glasno 
ugotavljal: »Mati me učila, spoštuj svete stvari! 
Ne dotikaj se jih!« In se ga ni. 

Tako pa ni ravnal zlikovec, in to v času, ko 
ni več komunizma, v glavah, še bolj v srcu, pa 
je še vedno ostalo sovraštvo do svetega, Boga, 
Cerkve, vernih ljudi. Tega ni mogoče izkoreni-
niti, je stvar vsakega človeka posebej. Očitno 
je res, da postajamo kristjani najbolj preganja-
na manjšina v marsikaterih državah sveta, da 
se nam tudi v Sloveniji vse slabše piše, se so-
vraštvo do vere, Kristusa, Cerkve in njenih 
predstavnikov ter posvečenih služabnikov 
krepi. Razbiti korpus Jezusa Kristusa ob Šolski 
poti zgovorno kaže na to. Obenem pa opozarja, 
da bo potrebno tudi v naši občini kaj več nare-
diti za strpnost med ljudmi, do vernih, za spo-
štovanje sakralnih in vseh drugih pomnikov in 
spomenikov. Do vsega, kar je povezano s ple-
menitim človekovim prizadevanjem, verova-
njem in spoštljivim odnosom do stvaritelja in 
ustvarjenega. Etiko, bi dejal predsednik SAZU 
prof. dr. Jože Trontelj, je ta tudi predmet 
(ETIČNO RAVNANJE ZA BOLJŠI JUTRI) 6. 
šole za vrednote in življenje pri UPPG v Ko-

mendi. Ta pouk se začne že od malih nog v 
družini, nadaljuje v šoli in pri verouku. Očitno 
bi moral marsikdo vnovič sesti v šolske (zlo 
dejanje se je dogodilo ob Šolski poti!) in vero-
učne klopi. Prav gotovo zlikovec, ki se je znesel 
nad Križanim. Bog mu odpusti! 

Jožef Pavlič, 6.10. ob 20.45 

Spoštovani g. Žalar!
Prispevek Jožeta Pavliča me je pretresel. Žalo-
stno, da se to dogaja v naši občini in da se to 
sploh dogaja. Ne preostane drugega, kot to, da 
nismo indifi rentni do tega, torej da na to javno 
opozorimo, ter za storilce molimo. Zato vas lepo 
prosim tudi jaz, kot (nekdanja) predsednica Od-
bora za kulturno dediščino Občine Komenda, da 
prispevek v celoti objavite, s fotografi jo vred. 
Če bo prostor, lahko objavite tudi ta moj dopis.

Hvala in lep pozdrav. Marta Ciraj, 7.10. ob 9.57 

VAŠA PISMA

Neodgovornost
Danes me je sovaščan obvestil, da so, verjetno 
v noči od petka na soboto, grdo poškodovali 
znamenje Križanega na Šolski poti. Menim, da 
se ni možno sprenevedati, da so to počeli ne 
vem kakšni elementi, ampak je vandalsko po-
četje in skrunitev delo objestnih mladih, ki se 
velikokrat v nočnem času družijo na tem me-
stu. Očitno jim ni nič sveto, ne razpelo ne Kri-
žani. Še manj pa spoštujejo delo in prizadevanja 
tistih, ki so znamenje ustvarili in postavili in 
vseh občanov, ki preko občine skrbijo, da je 
prostor lepo urejen in nudi s klopco prijetni 
prostor mimoidočim in predvsem mladim ma-
micam, ki z vozički peljejo svoje otročičke na 
sprehod, v lepi in mirni naravi. Upam, da bo 
Oskrunjeni, ki vse vidi in vse ve, prizanesljiv s 
tistimi, ki so se znesli nad njim. Upam pa tudi, 
da bodo slej ko prej spoznali svojo neodgovor-
nost in prejeli vsaj primerno posvetno kazen.

Mirko Kepic, 29.9. ob 17.01

PISMA
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Ko smo živeli še pod enako zastavo, je veljalo, 
da smo si Slovenci in Makedonci najbolj po-
dobni. Zgodovina Republike Makedonije je 
močno povezana z zgodovino Makedonske 
regije, danes predstavlja le 38% zgodovinske 
geografske regije. Država Makedonija je bila 
razglašena kot država Makedoncev v drugi 
svetovni vojni na II. zasedanju Avnoja. Danes 
pa je najrevnejša države bivše Jugoslavije.

Ima zastavo, ki pomeni sonce. Sonce, gore in 
vode objete med zelenjem in žitom pa so tudi v 
makedonskem grbu. Simbol žarečega osmero-
kotnega sonca so našli na glinenem kupolastem 
pokrovu iz 3. stoletja v Samuelovi utrdbi.

Zelo raznoliko in razgibano pokrajino pre-
pletajo mogočne reke in jezera med mlajšim 
Dinarskim in starejšim Rodopskim gorovjem. 
Ta izrazito hribovita in gričasta država ima 
drugi najvišji vrh bivše Jugoslavije Korab, na 
meji z Albanijo in je le 1 m nižji od našega 
Triglava. Prostrani gozdovi hranijo veliko 
kvalitetnega kostanja-maroni.

Makedonija je tudi zelo vodnata dežela. Po-
leg močnih vodotokov ima tudi jezera. Dojran-
sko jezero, Mavrovo jezero, a največja sta 
Prespansko in Ohridsko. Oba pa sta na jugoza-
hodu države in mejita na Albanijo. Ohridsko je 
dobilo ime po mestu, središču Ohridske regije, 
na dnu ohridskega polja. Ohrid ima kar 55.000 
prebivalcev, osamljen apnenčasti hrib »rid«, 
danes pozidan se nad jezero dviga s svojimi 
792 metri nad morjem. Vzpetina je dala 
obrambno zatočišče prvotnim prebivalcem. 
Cerkev sv. Stoji je prav nad obalo jezera. Na 
vrhu hriba pa se je cerkev in zakladnica arheo-
logije Plaosnik v potresu podrla in mnoga leta 
so ruševine samevale. Pred nekaj leti pa se je 
makedonski Telekom bogato prodal ameriške-
mu lastniku. Pogodba med novim lastnikom in 
državo je zavezovala, da mora Makedonija za 
polovico kupnine sezidati novo cerkev po sta-
rem izgledu. Cerkev je že gotova, urejeno in 
pokrito je tudi najstarejše arheološko najdišče, 
poleg pa še zidajo Univerzitetno središče teo-
loških ved. Mislim, da so našli res pravo in 
dobro rešitev, vsega spoštovanja vredno.

Prečudovito Ohridsko jezero, ki ločuje Ma-
kedonijo in Albanijo, se sicer šteje med manjša 
evropska jezera, kamor spadata tudi naša 
Blejsko in Bohinjsko jezero. Obala je turistično 
zelo urejena in ne moreš se znebiti občutka, da 
si na morju, tako je veliko.

Ohridsko jezero se ponaša z postrvmi in 
edinstvenimi in redkimi edemskimi in bogati-
mi lubadarji. Tu domujejo ribe, iz katerih luskin 
delajo zelo znane Ohridske bisere. Prave bisere 
in lep dragocen nakit izdelujeta sicer še samo 
dve družini, vse ostalo je ponaredek, zmleta 
masa luskin , prahu in lepila. A tudi ti izdelki 
so izredno lepi in bolj primerni naši denarnici. 

Posebnost jezera je tudi zaradi pretekle geo-
grafske izolacije in velike geološke starosti 
obale. Poseljene so bile že od prazgodovine. 

Makedonija- Republika Makedonija 

Zakladnica starih kultur

Najstarejša arheološka naselbina izvira že iz 
časa 6000 let pred našim štetjem. Samo na 
makedonski strani obale je odkrito 170 arheo-
loških najdb. Pred 13. leti, ko smo komendski 
planinci posvetili goro Olimp letu 2000, smo 
potovali tudi preko Makedonije in si ogledali 
rimsko naselbino Stobi.

Zato je Ohridsko jezero proglašeno za sve-
tovno kulturno dediščino pod okriljem Unesca.

V jezero priteka reka Črni Drim, nad njim pa 
se šopiri mogočna, kopasta gora Goličica s 
svojimi 2.600 m nad morjem. Kristalno čisto 
jezero je 30,4 km dolgo in 14, 8 km široko. 
Jezero je globoko kar do 288 m. Voda od prito-
ka do iztoka potuje 70 let. Tudi zato je tako 
prijetno toplo za kopanje.

Skopje, stičišče kultur in razvoja Makedoni-
je, je politično, ekonomsko in kulturno središče 
in glavno mesto Republike Makedonije. Je 
center kemijske, lesne, tekstilne, kožne in ko-
vinsko predelovalne industrije. Mesto leži v 
kotlini veliki 224 kvadratnih kilometrov, kar 
pomeni, da je Komenda - cela občina po povr-
šini deset krat manjša. Tu živi okoli 500 tisoč 
prebivalcev, skoraj četrtina prebivalcev vse 
Makedonije. Nizka nadmorska višina, 240m 
ponuja prebivalcem 12,4 Celzija povprečne le-
tne temperature. Poletja so dolga, vroča in suha, 
pozimi pa je megla stalna spremljevalka kratkih 
mračnih dni. Reka Vardar daje mestu svoj pečat, 
prereže ga od zahoda na vzhod. Dobro se še 
spominjamo dobrih in močnih športnih društev- 
nogomet, košarka, atletika, vodni športi, ki so 
nosili ime po svoji mogočni reki.

Makedonci si upajo povedati naglas, da je 
Makedonija zibelka Slovanstva. S Cirilom in 
Metodom to lahko tudi verjamemo. Mesto ob-
staja že od rimskih časov pod imenom Scupi. 
Iz vojaškega tabora pred 2.300 leti se je razvila 
kolonija in kasneje je nastalo mesto. V sre-
dnjem veku je bilo mesto pod Bizantinskim in 
Bolgarskim cesarstvom s srbsko kraljevino in 
je vztrajalo vse do 1392. Tedaj so ga zavzeli 
Turki, in ga preimenovali v Uskup. Mestu in 

prebivalstvu so v 520. letih vsilili svoj utrip, ki 
je čutiti še danes. Hani, hamami in številne 
mošeje dajejo staremu mestu svoj pečat. Velik 
požar 1689. leta in avstrijsko-turška vojna sta 
mesto skoraj uničila. Opomoglo se je šele v 
XIX. stoletju. 

Srbska vojska je mesto ponovno zavzela 
1912. Tako smo se znašli vsi v istem kotlu 
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev- Kra-
ljevina Jugoslavija. Glavno mesto vardarske 
banovine se je razvijalo pod evropskim vpli-
vom. Sledilo je kratko obdobje bolgarskega 
osvajanja, a po letu 1944 je Makedonija posta-
la sestavni del SFRJ. Mesto je doživelo hiter 
industrijski razvoj in postalo univerzitetno 
mesto.

Naša generacija se še dobro spominja skop-
skega katastrofalnega potresa 1963. leta. 1.070 
življenj je ugasnilo pod 80% porušenem mestu. 
Pri reševanju mesta, ljudi in prenovi mesta je 
pomagal cel svet. Mnogo slovenskih podjetij 
je s svojimi delavci močno sodelovalo v preno-
vi, ki je trajala mnogo let. Skopje je postalo 
moderno industrijsko mesto. Zelo se je pove-
čalo število prebivalstva. Utrip starega in 
žlahtnega pa še vedno daje njihova Baščaršija 
in tržnica. Veliko doživetje daje mestu mnogo 
znamenitosti , kot so vhod v staro Čaršijo, 
Kamniti most Trdnjava Kale, stolna cerkev Sv. 
Klimenta, Porta Makedonija, spomenik make-
donskih revolucionarjev, Akvadukt in spomin-
ska hiša Matere Tereze in še in še.

Po poti samostojnosti pa je šla Makedonija 
hitro za Slovenci, že 8. septembra leta 1991. 
Zaradi svoje razburkane zgodovine pa ima 
novo nastala država Makedonija z imenom 
mnogo težav z Grki in Bolgari.

Še veliko bodo morali narediti na urejenosti, 
na čistoči javnih prostorov, na prijaznosti ljudi 
in ne nazadnje tudi na ponudbi njihove kulina-
rike ter postrežbe hrane. Turizem smo ljudje« in 
verjamem, da bodo tudi Makedonci pogumno 
stopali proti uspešni turistični Makedoniji.

Katja Tabernik

Spomenik v parku

POTOPIS
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Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

Soda bikarbona 
ali jedilna soda 
je že dolgo po-
znana kot vse-
stranska učinko-
vina. Kemiki jo 
poznajo pod 
imenom natrijev 
hidrogenkarbo-
nat (NaHCO3). 
Že v zgodnji an-
tiki so jo med 
drugim upora-

bljali kot zdravilo za nevtralizacijo želodčne 
kisline, kot čistilo in kot sredstvo za rahljanje 
testa. Dandanes, ko so naravna zdravila in čisti-
la vse bolj zaželena, tudi soda pridobiva nove 

Odstranjevanje zažganin z jedilno sodo
uporabnosti. Sprva so jo pridobivali iz rastlin-
skega pepela. Zaradi velike porabe pa so kasne-
je iskali nove načine njenega pridobivanja in 
pred dobrim stoletjem razvili prvi industrijsko 
uporaben postopek njenega pridobivanja. Zaradi 
njegovih nevarnih stranskih produktov, pa so jo 
kasneje pričeli pridobivati z ekološko veliko 
manj obremenjujočim postopkom. Njegovi 
glavni proizvodnji surovini sta kuhinjska sol in 
apnenec. Uporabnost tega belega praška je med 
ljudmi dobro poznana. Kot alternativa kvasu je 
denimo uporaben pri peki, z njim pa si lahko 
pomagamo tudi pri odstranjevanju zažganin s 
kuhinjske posode. Ti sivo-črni madeži, ki so po 
svoji sestavi sorodni sajam in pepelu, nastanejo, 
kadar med kuhanjem spodnja plast vsebine v 
loncu zogleni. Zažgana jed je neokusna, težave 

pa imamo tudi pri čiščenju zažgane posode. 
Prav pri slednjem pa nam kak siv las lahko pri-
hrani prav soda bikarbona. V izpraznjen lonec, s 
katerega želimo odstraniti zažganino, nalijemo 
ravno toliko vode, da le-ta zažganino prekrije. V 
vodo stresemo tri zvrhane čajne žličke sode (pet 
če je zažganina večja) in lonec postavimo na 
kuhalno ploščo. Ko voda zavre lonec odstavimo. 
V kolikor je zažganina običajne velikosti, jo 
nato lahko enostavno odstranimo z leseno ali 
plastično kuhalnico. Če pa je le-ta bolj trdovra-
tna, sam postopek ponovimo. Z nekoliko večjo 
vztrajnostjo pri drgnjenju s kuhalnico bomo tudi 
večjo zažganino naposled odstranili. 

Na trgu sicer obstajajo različna učinkovita 
čistilna sredstva za ta namen, vendar so pogosto 
agresivna in zdravju škodljiva. Soda bikarbona 

pa je zdravju 
neškodljiva in 
cenovno ugo-
dna alternativa, 
ki jo poleg tega 
lahko kupimo 
praktično v 
vsaki trgovini.

Blaž Filipič, 
uni. dipl. 

biotehnolog
031 361 305, 
info@prem.si 
www.prem.si

V podjetju smo 
po naključju 
ugotovili, da je 
naš delavec 
pred kratkim 
registriral svoj 
d.o.o., preko 
katerega na tr-
gu ponuja ena-
ke storitve kot 
naše podjetje. 
Zanima nas, ali 

mu lahko odpovemo pogodbo o zaposlitvi? 
Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: 

ZDR-1) v 39. členu določa, da delavec med 
trajanjem delovnega razmerja ne sme brez pi-
snega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun 
opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v 
dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec 
in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca 
konkurenco. Gre za zakonsko prepoved opra-
vljanja konkurenčne dejavnosti, ki se skupaj s 
prepovedjo škodljivega ravnanja v razmerju do 
delodajalca in obveznostjo varovanja poslovne 
skrivnosti, uvršča v splošno delavčevo obve-
znost lojalnosti do delodajalca. Ker gre za 
omejitev delavčevih ustavnih svoboščin – pra-
vico do svobode dela in svobodne gospodarske 
pobude, ju je moč omejiti le toliko, kot je nujno 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi 
zaradi kršitve konkurenčne prepovedi

potrebno za varstvo pravic delodajalca.
Iz tega razloga je potrebno pred nadaljnjim 

ukrepanjem presoditi, ali dejanje delavca iz-
polnjuje vse zakonske pogoje. Pomembno je, 
da ravnanje delavca spada v dejavnost, ki jo 
njegov delodajalec dejansko opravlja in ne 
zadošča, da je ta dejavnost le navedena med 
registriranimi dejavnostmi delodajalca. Rav-
nanje mora pomeniti dejansko konkurenco 
delodajalcu ali pa glede njega obstaja možnost 
konkurence. Če bi delavec npr. ponujal stori-
tve avtopralnice, njegov delodajalec pa se 
ukvarja z oblikovanjem spletnih strani, takšno 
ravnanje delavca ni prepovedano. Delavec 
zanj tudi ne potrebuje soglasja delodajalca, saj 
bi ga potreboval le, če bi šlo za delo, ki bi lahko 
pomenilo konkurenco delodajalcu. Konku-
renčno pa je takšno ravnanje, ko bi delavec 
sklenil posel, ki bi ga sicer lahko sklenil delo-
dajalec ali pa tudi zgolj pripravljalna dejanja, 
ki bi do sklenitve posla lahko pripeljala.

Zaradi kršitve konkurenčne prepovedi dela-
vec odškodninsko odgovarja, pri čemer opo-
zarjamo, da sama kršitev ne zadošča, ampak 
morajo biti izpolnjene vse splošne predpostav-
ke odškodninske odgovornosti (poleg proti-
pravnega ravnanja še nastanek škode, vzročna 
zveza med ravnanjem in škodo ter odgovornost 
delavca). Ker delavec z neupoštevanjem 

konkurenčne prepovedi krši svoje pogodbe-
ne in druge obveznosti iz delovnega razmer-
ja, je to lahko temelj za njegovo disciplinsko 
odgovornost. Izrečejo se mu lahko sankcije kot 
so določene v kolektivni pogodbi na ravni de-
javnosti, disciplinska sankcija pa ne sme trajno 
spremeniti njegovega delovnopravnega polo-
žaja, kar pomeni, da rezultat vodenja disciplin-
skega postopka ne more biti odpoved pogodbe 
o zaposlitvi. To v primeru kršitve konku-
renčne prepovedi delodajalec lahko doseže 
tako, da izpelje postopek redne odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. 
Če pa ob upoštevanju vseh okoliščin in inte-
resov pogodbenih strank delovnega razmer-
ja ob ugotovljeni kršitvi ni mogoče nadalje-
vati do izteka odpovednega roka oziroma do 
poteka časa, za katerega je pogodba skle-
njena, pa delodajalec poda izredno odpoved 
pogodbe o zaposlitvi. V tem primeru pogodba 
preneha brez odpovednega roka. Delodajalec 
lahko ob uvedbi postopka izredne odpovedi 
delavcu prepove opravljati delo za čas trajanja 
postopka, pri čemer mora delavcu plačati na-
domestila plače v višini 50 % njegove pov-
prečne plače v zadnjih 3 mesecih pred uvedbo 
postopka. 

Odvetnica Irena Hacin Kölner, 059 082 030 
ali 031 347 989 www.moj-odvetnik.si 

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

NASVETI
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Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Polnjeno papriko 
poznamo, sarmo 
tudi, kaj drugega 
pa redki.

Lahko pa nade-
vamo vse vrste ze-
lenjave, zato izko-
ristimo čas, ko še 
okusimo svežo ze-
lenjavo. V tem času 
si lahko privoščimo 
slastne kuharske 
dogodivščine. 

Buče nadevamo z ajdovo in proseno kašo, 
kuskusom, rižem ali mletim mesom. Paprike 
nadevamo s praženim kislim zeljem, fi žolom, 

Okusi jeseni – polnjena zelenjava
starim kruhom z gobicami in jajcem, prav tako 
izdolbene paradižnike. V blanširane liste bli-
tve, ohrovta ali zelja zavijemo mesni nadev, 
lahko pa tudi stročnice ali kašo. Blanširamo 
kolerabo, repo, zeleno, krompir, buče, kumare, 
jajčevce, kot posebna poslastica rdeča čebula. 

Zelenjavo blanširamo samo dve minuti, v 
rahlo osoljeni vodi z listi lovora. Zelenjavo 
ohladimo in izdolbemo. Vsebino prepražimo 
na olivnem olju in čebuli. Z njo nadevamo ze-
lenjavo, ali spečemo zavitek v vlečenem testu. 
Uporabimo različne začimbe: sol, poper, ingver, 
kurkumo, zelišča po izbiri, peteršilj, drobnjak 
ali rožmarin. V riž lahko dodamo žličko cimeta 
ali oreščke. Vsak nadev, ki ga uporabimo za 
polnjeno zelenjavo, moramo že predhodno 

prepražiti, podušiti in skuhati skoraj do mehke-
ga. Tudi če imamo samo ene vrste nadeva in 
različno zelenjavo, ima jed izviren okus. 

Globok pekač narahlo premažemo s kokoso-
vo mastjo, vanj pa drugo poleg druge polagamo 
izdolbeno zelenjavo. Vdolbine napolnimo z 
izbranim nadevom z rahlim kupčkom. Po vrhu 
potresemo s peteršiljem ali drugim zeliščem in 
sirom. Polnjeno zelenjavo pečemo v vnaprej 
ogreti pečici 180°C slabe pol ure. Jed je zunaj 
hrustljava, notranjost pa mehka in sočna. Kra-
ljestvo okusov in vonjav. Za tiste, najbolj me-
sojede, priporočam še puranji zrezek.

Bodite drzni! Poskusite nekaj novega! Kuhajte 
s strastjo, pecite z ljubeznijo in jejte z užitkom!

NAJ VAM TEKNE!

Vsako leto Pri Slavki
Kako lepo je, ko nam »kilometrina kar teče«; pa čeprav je zadnjič nekdo 
rekel, da se tistim, ki jih imajo že 70 in več, 1. novembra s pokopališča 
sploh ne splača več domov hoditi. Res lepo je. Na Bledu, na primer so 
vedno imeli (in menda še vedno imajo) v hotelih najraje tiste goste iz 
Anglije, ki imajo tri noge. 

No, Pri Slavki v Podgorju pa se že kar nekaj let vsako leto zberejo 
rojeni leta 1935, in tisti, rojeni leta 1938, ki so hodili v šolo v Moste. 
Tudi minulo soboto, 19. oktobra, so se zbrali, naključno eni in drugi, 
vsaka skupina za svojo mizo. Rojenih leta 1935 je bilo 23 (na sliki de-
sno), iz letnika 1938 pa 17. Oboji so obujali spomine, možvali in ženva-
li. Vsi pa so se strinjali, da je še najlepše, da se le »zdrava kilometrina 
daljša«. 

Naj bo tako še naprej drage veteranke in spoštovani veterani iz nek-
danje šole v Mostah. Pa na svidenje prihodnje leto in glejte, da takrat ne 
bo kdo manjkal Pri Slavki. 

- A. Žalar

Žiga Voler, novi trener Sankukai Karate kluba Komenda, se je prvič 
srečal s karatejem, ko je bil na treningu svoje tete in matere. In prav ta 
trening ga je tako navdušil, da se je potem tudi sam vpisal in nato treni-
ral dobri dve leti. Po krajšem odmoru, ko se je pokušal v drugih športih, 
je, kot pravi, začutil, da mu nekaj manjka. Zato se je vrnil h karateju. 
Sedaj ga aktivno trenira 11 let. 

Kako bi nekoga, ki ne pozna karateja, prepričali k treniranju?
»Nimam namena, da bi prepričeval druge, da bi začeli s treniranjem. 

Ljudje smo po naravi radovedni in iščemo stvari, ki nam bi dale nek 
smisel, zadovoljstvo. Ko delaš, začutiš, da se je nekaj začelo spreminja-
ti v tebi in potem raste želja po treniranju. Ker Sankukai karate treniramo 
kot veščino, bi vsakemu svetoval, da sam poskusi in se potem odloči, ali 
je to zanj ali ne.« 

V Komendi trenirate otroke. Kako potekajo treningi v skupini?
»Priprave so sestavljene na stopnjo pasu in razvoj otroka. Na vsaki 

stopnji so vaje, ki so prilagojene njihovi starosti. Otroke motiviramo na 
različne načine. Eden od teh je zanimiv in kreativen razpored vaj, kara-
te tehnik in motoričnih vaj za določen pas. Otroci pa so lahko tudi na 
tekmovanjih, s pravili sojenja pa poskrbimo, da ne pride do poškodb. 
Čez leto se za otroke organizira štiri tekmovanja.«

Vaš klub je včlanjen v SKZS - Sankukai karate zvezo Slovenije.

Karate klub Komenda
»Sankukai zveza je krovna organizacija Sankukai karateja in skrbi za 
redno izobraževanje strokovnega kadra. Tedensko potekajo trenerski 
treningi, seminarji in dodatna izobraževanja, na katerih se kot trener 
tudi izpopolnjujem. Sem tudi član tekmovalne komisije SKZS in aktiven 
sodnik z licenco 
glavnega sodnika. 
Vse to mi tudi koristi 
pri mojem delu.« 

Cilji v prihodnje?
»Moj cilj je osebno 

napredovanje v kara-
teju. Ob tej priliki pa 
vabim otroke, da po-
stanejo malo radove-
dni in pridejo na 
ogled našega treninga 
ob torkih ob 16.30 ali 
v četrtek ob 17. uri v 
Osnovni šoli Mo-
ste.«

Pripravil A. Ž.
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Aplenca se smeje

Jožica kupuje zelenjavo na tržnici, v desni roki pa nosi star likalnik.
Branjevka jo začudeno vpraša:
»Hm, zakaj pa hodite po tržnici z likalnikom v roki?«

»Veste, vsako jutro, ko odidem od doma, se po destih minutah zač-
nem spraševati, če sem ga izključila. No, danes sem brez skrbi.« 

***

Stanka v trenutkih nežnosti vpraša moža: 
»Janez, povej – verjameš v ljubezen na prvi pogled?«
»Ne, to pa ne?«
»Zakaj ne?« naprej vrta vanj Stanka.
»Kaj ti verjameš, da bi se poročil s tabo, če bi te še enkrat pogle-

dal?!« 

***

Marta nagovarja Toneta, da bi skupaj obiskala nudistično plažo.
»Ne, tja me že ne boš spravila!« je vztrajen Tone. 
»Zakaj pa vendar ne?«
»Da ne bodo ljudje mislili, da si me vzela le zaradi denarja!«

Megleno jutro, 19. oktobra, je bilo zagotovilo za lepo vreme. Organiza-
torji, vajeni tudi drugačnega vremena, so bili pripravljeni na vse. Pa jim 
je lepo vreme omogočilo, da so tradicionalni kostanjev piknik pripravili 
tako, kot to znajo samo oni. Že nekaj dni prej so se iz članov potrošniške 
družbe »preselili v preteklost« in se za en dan vživeli v čase družbe na-
biralcev. Pod Pohorje so odšli nabirat kostanj, ki jim ga je dobri veter 
stresal na tla in na glave. Nabrali so ga malo manj kot 180 kg; vsekakor 
dovolj za vse, ki so prišli na to prireditev.

Sončni žarki, ki so se skrivali za zaveso pisano obarvanih dreves, so 
posrkali že zadnje ostanke megle.

Pri mlinčkih je bilo živahno že davno pred prihodom prvih gostov. 
Treba je bilo pripraviti vse za veselo počutje in dobro voljo udeležencev 
tega tradicionalnega druženja. Ko so začeli prihajati prvi pohodniki in 
kolesarji, je že zadišalo po klobasah, pečenem kostanju in tekočih do-
brotah. Prišli so člani DU iz Kamnika, Vira, Trzina, Vodic, Mengša, 
Cerkelj, Radomelj, Bukovice-Šinkovega Turna in seveda iz komendske 
fare. Skupaj se jih je zbralo več kot 130. Lepa udeležba, če upoštevamo, 
da so mnogi ubrali tudi druge poti in bodo na izletih izkoristiti prelep 
poznojesenski dan. 

Zbrane je najprej pozdravila glavna organizatorka srečanja Marija 
Špehonja, ki je vsem zaželela dobro počutje med prijatelji in jih že da-
nes povabila na pomladansko srečanje na istem kraju.

Predsednik DU Komenda Janez Čebulj je v pozdravnem nagovoru 
poudaril dobre strani vse boljšega sodelovanja med društvi, ki je temelj 
za še tesnejše povezovanje na različnih področjih, ki jih članom nudijo 
društva upokojencev. Podpredsednik Pokrajinskega odbora Zveze dru-
štev upokojencev Gorenjske iz Kranja, Janez Šutar, pa je pohvalil take 
oblike druženja in vsem navzočim zaželel prijetno druženje ob dobrotah, 
ki so jih pripravili gostitelji. Predsedniki vseh društev, ki so se udeležili 
tega srečanja, so si bili enotni: Lepo je, prijetno, dobro organizirano, 
posebna pohvala organizatorjem, naslednje leto pa se zopet vidimo.

Male skupine pevcev so se kmalu »razširile« v večji zbor. Petja ni 
bilo ne konca ne kraja. Zvenele so narodne in narodno-zabavne pesmi. 

Kostanjev piknik pri mlinčkih

Tudi na Koželjevi domačiji
Kostanjev piknik pa v soboto, 19. oktobra, ni bi samo pri Mlinčkih. 

Na Koželjevi domačiji na Gori, kjer pa je bila takrat Tržnica turističnega 
društva, so ob ličkanju koruze tudi imeli pečen kostanj. 

Ob spremljavi treh harmonik so prepeli repertoar, vreden celovečernega 
koncerta.

Vsega lepega je enkrat konec, pa še domov se je marsikomu mudilo. 
Zadnji obiskovalci so prijetno razpoloženi odšli malo po enih (popol-
dne)!

Tone Ogorevc

ČEBELA – Se spomnite, 
da smo pred časom v Žejah 
za posnetek s te točke in s 
pogledom v smeri proti 
Mostam podelili Osat. No, 
danes je pogled drugačen. 
Strošek lastnika za sedanji 
pogled, smo slišali, da ni bil 
ravno majhen. Naj bo delna 
oddolžitev zato Lep pogled 
in podelitev Čebele. 

OSAT – Za tale predlagani 
Osat pa se je avtor posnetka v 
svojem komentarju kar precej 
razhudil: »Očitno odgovorni za 
red na javnih površinah smatra, 
da se ne splača ubadati z uredi-
tvijo zelenice… Menim, da za 
tako stanje ni možno kriviti 
težke fi nančne situacije. Upam, 
da boste to smatrali za dobro 
namerno prizadevanje za lepo 
okolje v naši občini.«

ČEBELA Oktober 2013

OSAT – Oktober 2013

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
Oktober 2013

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

NA PREŽI
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V soboto, 19. oktobra, so v 
Komendi gasilci pripravili 
praktični prikaz vaj najmlajših 
- pionirjev, razkazali so vozilo 
01 -  GVC 15/25, pokazali delo 
ekipe prve pomoči, gašenje za-
četnih požarov z gasilniki, ga-
šenje novoletne jelke in požarni 
preskok (fl ashover). Družba 
Stami d. d. je razstavljala ga-

silnike različnih velikosti in vsebin, ki so jih obiskovalci lahko tudi ku-
pili. Najmlajšim obiskovalcem pa so pripravili priljubljeno posebnost: 
vožnjo z gasilskim vozilom. Glavni, ki je imel vse pod kontrolo, je bil 
Slavko Poglajen.

Na koncu Dneva odprtih vrat pa so operativci komendskega društva 
pripravili še društveno vajo; najprej so v gasilskem domu obnovili 
osnovno znanje, nato pa je bila še praktična požarna vaja na treh objek-
tih na Mlaki.

Obisk iz Vrtca Mehurčki
Na parkirišču blizu novih hlevov Konjeniškega kluba Komenda so 

mošanski gasilci v sredo, 16. oktobra, dopoldne najmlajšim iz Vrtca Me-

hurčki pripravili prikaz gasilske opreme, kako se gasi, kakšna so gasilska 
oblačila in orodja, kako pazljivo je potrebno ravnati z ognjem in še in še. 
Vprašanj Romanu Konciliji kar ni in ni zmanjkalo. Domala vsi, deklice 
in dečki, pa so zatrjevali, da bodo, ko bodo veliki, gasilci. In bilo jih je 
vseh skupaj z vzgojiteljicami kar okrog 400.

Veterani pa s pionirsko brizgalno
Prijetno tekmovanje, pred-

vsem družabno druženje, je bilo 
v četrtek, 17. oktobra, v Mostah 
pri gasilskem domu. Že četrto 
leto v mesecu oktobru so ga to-
krat pripravili starejši gasilci-
veterani. Marjan Koncilija je, 
kot včasih redni gasilec, poročal 
predsedniku GZ Komenda Jo-
žetu Sušniku, da je vse pripra-
vljeno za tekmovanje in za pri-
jetno druženje. Dobil je pozdrav 
vsem od predsednika Sušnika in povelje: Začnite!

Na tekmovanju s pionirsko brizgalno so bile najboljše pri starejših 
gasilkah Komenda I (Marjeta Mencinger, Kati Fajdiga in Metka Haf-
ner), najboljši pri starejših gasilcih Moste III (Marjan Koncilija, Tone 
Kropar in Andrej Gašperlin), pri mešanih ekipah pa je bila prva ekipa 
Moste (Peter Podlipnik, Marija Slapar in Marija Špehonja).

 
Na Križu so pospravljali

Kriški gasilci pa so se v soboto, 5. oktobra, lotili urejanja in pospravljanja 
okrog doma in v Breznikovem domu. Menda so ugotavljali, da je bilo tudi to 
delo že zelo potrebno in prav nič preveč jih ni bilo prek dvajset. A. Žalar

Oktober je Mesec požarne in sploh varnosti
Dan odprtih vrat v Komendi

Iz Vrtca Mehurčki bodo »vsi gasilci«.

Veterani so se preskušali, če še znajo 
s pionirsko brizgalno.

Pospravljanje: Zelo pravilna in pohvala odločitev.

Dan odprtih vrat v Komendi

Na petih Dnevih zaščite in reševanja v Velenju so v soboto, 5. oktobra, 
na gasilskem tekmovanju Komendske gasilke osvojile tretje mesto in s 
tem še enkrat potrdile rezultat najboljših v državi. Dosežek je še toliko 
večji, ker so se v ekipi zamenjale kar tri tekmovalke. V Prostovoljnem 
gasilskem društvu Komenda jim članice in člani čestitajo z željo, da bi 
bile ob vztrajnih treningih na tekmovanjih še naprej tako uspešne. Če-
stitke pa veljajo tudi njihovima trenerjema-mentorjema Dragu Potokar-
ju in Alešu Lončarju.

Komendske gasilke 
potrdile tretje mesto

Članice A PGD Komenda med tekmo na tekmovanju v Velenju.

SMS DONACIJA
Spoštujete delo prostovoljnih gasilcev?
So vam ali vašim sosedom že pomagali?

Tokrat lahko VI pomagate gasilcem!
Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo

GASILEC
na številko

1919
in prispevali boste 1 EUR

za izvajanje programov za zagotavljanje ustrezne operativne 
pripravljenosti gasilskih enot.

Prispevate lahko uporabniki storitev Mobitel, Debitel, Izimobil, 
Tušmobil in Simobil.

Mobilni operaterji se odpovedujejo vsem prihodkom iz naslova 
tako poslanih SMS-sporočil.

Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS Donacija so 
objavljeni na spletni strani Gasilske zveze Slovenije 

www.gasilec.net.
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NAPOVEDNIK
dogajanj v oktobru in novembru

POMLAD ZA ALJAŽA - Dobrodelna prireditev s številnimi ansam-
bli, komendskimi mažoretkami, Godbo Komenda in s pevci ter z boga-
tim srečelovom (prva nagrada hladilnik MediaDom). Zbiranje sredstev 
za nakup dvigala in prilagojenega vozila. Prireditev bo v soboto, 26. 
oktobra, ob 18.00 v Športni dvorani v Komendi. Vstop prost - Pro-
stovoljni prispevki.
ODKRITJE SPOMINSKEGA OBELEŽJA - Občina Komenda, 
Zveza veteranov vojne za Sloveni jo OZVVS Kamnik-Komenda in 
Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana Odbor Kamnik vabijo na 
odkritje spominskega obeležja v spomin na osamosvojitveno vojno za 
Slovenijo. Slovesnost bo v sredo, 30. oktobra, ob 16.00 pri Občini na 
Zajčevi 23 v Komendi. Vabljeni na slovesnost. 
TRŽNICA na Gori
Turistično društvo Ko-
menda vabi na Tržnico na 
Koželjevi domačiji na 
Gori v soboto, 2. in 16. 
novembra. Bogato založe-
na tržnica s pridelki in s 
ponudbo domačih izdelkov 
bo odprta od 9. do 12. 
ure. 
Izletniška sekcija DU Komenda: MARTINOVANJE NA KOZJAN-
SKEM - Izletniška sekcija DU Komenda organizira v četrtek, 14. no-
vembra, Martinovanje na Kozjanskem. Odhod ob 7.00 iz Komende. 
Prijave sprejema Marija Špehonja na telefon 031-405 -303 in vsi 
vaški poverjeniki.
Pohodniška sekcija DU Komenda organizira naslednje pohode:
SUHADOLE-DOBENO - Zbor pri cerkvi v Suhadolah, odhod 2. 
novembra ob 8.30.
ŠTEFANJA GORA - Izpred prodajalne sadja v Mostah na Štefanjo 
goro 16. novembra ob 8.30.
TUNJICE – V soboto, 30. novembra, odhod ob 8.30 izpred Lončar-
ske na Mlaki.
USTANOVA PETRA PAVLA GLAVARJA: 6. ŠOLA ZA VREDNO-
TE IN ŽIVLJENJE - Predavanje Etičnost, duhovnost in verovanje v 
četrtek, 14. novembra, v Glavarjevi bolnici na Glavarjevi 104 ob 
19.00 v Komendi. Predavatelj bo izredni profesor dr. Jože Ramovš, 
doktor antropologije in socialni delavec.
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KAZALO Stran
1. SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA 02 PO-

SLOVNO PROIZVODNE CONE OZKA DELA – FUNKCIONALNA ENOTA FE6/3
1

1

 Na podlagi določil 55. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt (Uradni list RS št. 33/07, 108/09) in 31. člena Statuta Občine 
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/09) je Župan 
Občine Komenda 17. oktobra 2013 sprejel

SKLEP

o začetku priprave Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta obmo-
čja 02 Poslovno proizvodne cone Ozka dela – funkcionalna enota 
FE6/3

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA

Občinski svet Občine Komenda je na svoji 4. izredni seji dne 11. no-
vembra 2004 sprejel Odlok o lokacijskem načrtu območja 02 Poslovno 
proizvodne cone Ozka dela, s katerim so bile določene urbanistične in 
krajinske rešitve prve faze današnje poslovno proizvodne cone Komen-
da, lokacijski in tehnični pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo 
objektov ter drugi pogoji, zahteve in ukrepi za izvedbo načrtovanih re-
šitev. Na tej podlagi je bila zgrajena prometna in ostala gospodarska 
javna infrastruktura ter večina poslovnih objektov. Izvedena je tudi re-
kultivacija robnih površin območja z zasaditvijo visokorasle drevesne 
vegetacije, sonaravno je urejen tudi zbiralnik meteorne vode s poudar-
kom na biotopski funkciji.

Po realizaciji načrtovanih posegov se je v smislu zagotavljanja racio-
nalnejše in uporabniku nujno potrebne ureditve dela območja pokazala 
potreba za prostorsko modifi kacijo urbanističnih in programskih rešitev 
v funkcionalni enoti Fe 6/3, ki predstavlja severozahodno funkcionalno 
enoto, umeščeno v osrednji del območja. Če bi se v postopku izdelave 
sprememb in dopolnitev pokazala potreba, se ob soglasju pristojnih 
nosilcev urejanja prostora modifi kacije lahko opravijo tudi v drugih 
funkcionalnih enotah.

2. OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA 
NAČRTA

Površine območja, kjer bi se le v delu funkcionalne enote Fe 6/3 izvedle 
spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta so ob robu območja, kjer 
se severno od njih nahajajo kmetijska zemljišča in zavzemajo 0,38 ha 
stavbnih zemljišč. V območje sprememb in dopolnitev lokacijskega 
načrta bodo lahko po potrebi vključene tudi dodatne površine znotraj 
območja lokacijskega načrta.

3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV

Strokovne podlage oz. rešitve prostorskih ureditev, ki so predmet spre-
memb in dopolnitev lokacijskega načrta, izdela izbrani načrtovalec oz. 
projektna družba na podlagi projektne naloge, ki jo pripravi pobudnik 
izdelave sprememb in dopolnitev in verifi cira strokovna služba pripra-
vljavca ter na podlagi smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora (v 
nadaljevanju: NUP).

4. POSTOPKI IN ROKI PRIPRAVE POSAMEZNIH FAZ SPREMEMB 
IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA 

Postopek priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta se vodi 
v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 
33/07, 108/09). S tem sklepom se ob upoštevanju zakonsko predvidenih 
postopkov določijo naslednji okvirni roki njegove priprave:

(1) objava sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega načr-
ta: oktober 2013,
(2) izdelava eventuelnih strokovnih podlag oz. rešitev ter osnutka spre-
memb in dopolnitev lokacijskega načrta: 60 dni od objave sklepa,
(3) pridobitev smernic NUP: 30 dni po prejemu osnutka,
(4) izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega 
načrta: 60 dni po pridobitvi smernic; če bo potrebno izvesti postopek 
celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se za dopol-
njen osnutek izdela okoljsko poročilo,
(5) javna razgrnitev traja 30 dni, med javno razgrnitvijo se izvede javna 
obravnava. Dopolnjen osnutek v prvi obravnavi sprejeme tudi OS Obči-
ne Komenda; v primeru izvedbe CPVO se sočasno razgrne in obravnava 
tudi okoljsko poročilo,
(6) priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne 
obravnave in s seje OS Občine Komenda ter seznanitev lastnikov ze-
mljišč s stališči do pripomb: 30 dni po javni razgrnitvi,
(7) priprava predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta: 30 
dni po sprejemu stališč do pripomb,
(8) pridobitev mnenj NUP k predlogu sprememb in dopolnitev lokacij-
skega načrta: 30 dni po prejemu predloga,
(9) sprejem usklajenega predloga odloka o spremembah in dopolnitvah 
lokacijskega načrta (druga obravnava) na Občinskem svetu Občine 
Komenda: 30 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj NUP,
(10) objava odloka v uradnem glasilu: po sprejemu na Občinskem svetu 
Občine Komenda.

Okvirni predvideni roki se v primeru izvedbe CPVO, zahtev in pogojev 
ter usklajevanja z NUP in drugimi udeleženci lahko spremenijo.

5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA (NUP) IN POSTOPEK NJIHO-
VEGA VKLJUČEVANJA

NUP so ministrstva, organi lokalne skupnosti, izvajalci javnih služb ter 
nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb in 
dopolnitev lokacijskega načrta in so določeni s tem sklepom ter se 
vključujejo v postopek skladno z veljavno zakonodajo.

Občina Komenda osnutek sprememb in dopolnitev lokacijskega načr-
ta pošlje NUP ter jih pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva po-
dajo smernice. NUP v smernicah konkretizirajo določbe predpisov s 
svojega delovnega področja. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v istem 
roku občini sporoči, ali je za spremembe in dopolnitve lokacijskega 
načrta potrebno izvesti CPVO.
Če NUP v predpisanem roku ne podajo smernic, se šteje, da smernic 

nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih 
za načrtovanje prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

Na poziv občine v 30 dneh od prejema vloge NUP podajo mnenja k 
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AKTIVNOSTI ZA TELO IN 
DUHA V KOMENDI

Qigong (izgovarjava: čigong) energijska vad-
ba, ki izvira iz Kitajske. Ime či gong je sesta-
vljeno 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 ki-
tajski fi lozofi ji, zato v qigongu vidimo vadbo 
za kultiviranje in uravnovešanje qija (chi) ozi-
roma tega, kar imenujemo "notranja življenjska 
energija. Najpogosteje nastopa v obliki, kjer 
skušamo usklajevati dihanje, gibanje, pozor-
nost, zdravljenje in meditacijo. Tipična vadba 
qigonga vključuje ritmično dihanje v kombi-
naciji s počasnimi stiliziranimi fl uidnimi gibi, 
umirjenostjo uma in vizualizacijo, s katero chi 
vodimo skozi telo. Vaje qigonga bodo v prime-
ru viška odstranile energetske blokade, v pri-
meru primanjkljaja bodo povečale tok energije 
skozi telo. Ko bo energija prosto stekla, bo s 
tem zdravila in celo pozdravila telo, pogosto 
tudi v najtežjih zdravstvenih primerih. Vadba 
je primerna za vse generacije.

Poleg vaj, se naučimo skrbeti z masažo za 
svoje notranje organe, ki jih očistimo odvečnih 
čustev in poskrbimo za njih z zvoki iz tradicio-
nalne kitajske medicine.

Kultiviranje, redna vadba qi gonga nas nare-
di bolj vitalne, privlačne in produktivne. Qi 
vzpodbudi moč možganov, čistost in umirje-
nost uma, ki omogoča, da se učimo nove stvari 
in sledimo ciljem in namenu. Harmoničen qi 
znotraj nas naredi odporne na stres in negativne 
situacije. 

Kaj so prednosti vadbe Qi Gong-a?
Vadba Qi Gong ponuja duševne in telesne 

koristi. Omogoča povečanje gibčnosti, energi-
je, fl eksibilnosti in vzdržljivosti, z redno vadbo 
se zmanjšujejo napetosti tako v telesu kot v 
umu.

Vadba Qi Gong pomaga pri številnih zdra-

Vadba Čigong in pilates
vstvenih težavah kot so: slab krvni obtok, gla-
voboli in migrene, artritis, visok pritisk, kro-
nične bolečine, bolečine v vratu, hrbtenici itd.

.Ko se ponovno vzpostavi energetsko ravno-
vesje, vadba nauči telo, da se pozdravi, pravilno 
obnovi funkcije mišic, vezi in tudi organov. 
Opazili boste spremembe v celotni fi ziologiji 
svojega telesa.

Za tiste, ki pa se ne vidite v vadbi čigong, ali 
pa mogoče želite še dodatno vadbo za več mi-
šične moči, stabilnost trupa, pa se bo odvijal 
Pilates učinkovita vadba, s katero lahko utrdite 
in oblikujete svoje telo, ga razgibate in sprosti-
te ter krepite svoj trup. S krepitvijo le-tega do-
sežemo povezanost medeničnih, trebušnih in 
hrbtnih mišic, ki tako delujejo sklenjeno in 
tvorijo stabilno jedro. To nam zagotavlja pravi-
len položaj hrbtenice ter odpravi in zmanjša 
možnost nastanka bolečin v križu. Predvsem 
pa je pilates vadba, ki je prijazna telesu, njego-
vim nepravilnostim, kot je dolgoletna prisiljena 
drža, posledice poškodb. Z redno vadbo pa 
naše telo postaja skladno grajeno, ne preveč 
mišičasto, močno, a hkrati gibčno.

 Udeleženci niso obremenjeni s koreografi jo, 
saj je izvedba vaj počasnejša in tekoča, z upo-
števanjem pravilnega t.i. pilates dihanja. Tak 
način vadbe je blagodejen za mišice, vezi in 
členke, predvsem pa le teh ne obremenjuje 
temveč jih krepi na izjemno blag način in brez 
bolečin. Pilates vadba je tako na nek način 
preventivni ukrep proti poškodbam ter način 
celovite izgradnje telesa, ki omogoča usklajeno 
gibanje ter njegovo optimalno delovanje. 

Ob redni vadbi je rezultat čvrsto in močno 
telo, ki se lažje spopada z raznovrstnimi napori, 
deluje povezano, s tem pa se zmanjšuje mo-
žnost napačnih gibov, ki bi lahko obremenjujo-
če delovali na naše telo. Poleg tega je razlog 
za redno pilates vadbo:

Življenje brez bolečin v križu, saj skozi 
vadbo vklopite tiste mišice, ki so odgovorne za 
to, da držijo telo močno, predvsem v predelu 
trupa

Pokončna in ravna drža telesa, saj z vajami 
odprete prsni koš, poravnate telo in se začnete 
uporabljati pravilno držo telesa, kjerkoli in 
kadarkoli.

Izboljšano zavedanje lastnega telesa, kar 
pozitivno vpliva na vse ostale stvari, ki jih 
počnete v življenju! Zaradi tega tudi hitreje 
opazite spremembe ali opozorilne znake bole-
zni ali bolečin.

Umirjenost telesa, ki jo dosežemo z globo-
kim dihanjem. Dihanje telo prečisti in deluje 
zelo antistresno na telo. Tako bolje spite in 
lažje prenašate stres. Redni trening sprošča 
energetske blokade in napetosti v telesu.

Poveča gibljivost telesa, koordinacijo in 
ravnotežje, kar z leti vedno bolj potrebujete, 
da lahko opravljate vsa življenjska opravila 
(vozite avto, nosite vrečke iz trgovine, dvigu-
jete otroke …).

Preprečuje inkontinenco (uhajanje urina v 
kateremkoli življenjskem obdobju) oz. preven-
tivno poskrbi, da do tega sploh nikoli ne pride. 
Za to so odgovorne mišice medeničnega dna, 
katere je potrebno pridno stiskati pri vsaki va-
ji.

Rehabilitacija telesa skozi posebne pilates 
vaje; je ena izmed najučinkovitejših metod v 
svetu fi zioterapije. Pomaga tako ženskam, mo-
škim, mlajšim kot starejšim in tudi otrokom. 

 
Aktivnosti bodo potekale v OŠ Moste.
Čigong: vsako sredo od 17-18.15, 
Pilates: vsak torek in četrtek od 17-18.ure, 
Prijave na vadbe in več informacij na tele-

fonski številki 041 382 216 ali elektronski po-
šti: moniqe12@gmail.com, 

predlogu sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta. Če NUP v pred-
pisanem roku ne predložijo mnenj, občina brez teh mnenj nadaljuje s 
postopkom oziroma s sprejemom dokumenta.

NUP, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega 
načrta sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag in mnenj 
so:

(1) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje;
(2) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
(3) Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve;
(4) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, področje 
urejanja z vodami;
(5) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za 
kulturno dediščino;
(6) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Agencija za promet, podro-
čje letalstva, urejanje in 
 nadzorovanja civilnega letalstva;
(7) Zavod RS za varstvo narave;
(8) Komunalno podjetje Kamnik, d. d.;
(9) Direkcija RS za ceste;
(10) Občina Komenda;

(11) Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije d.d.;
(12) Petrol plin, d. o. o.;
(13) Drugi nosilci urejanja prostora, organi in organizacije, za katere se 
v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta izkaže, 
da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

6. OBVEZNOSTI S FINANCIRANJEM

Stroške izdelave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta nosi po-
budnik. Postopek sprejema vodi občinska uprava Občine Komenda.

7. OBJAVA SKLEPA

Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda in na 
občinskih spletnih straneh ter začne veljati z dnem objave v uradnem 
glasilu.

Št.: 3500-0003/2013
Komenda, 17. oktober 2013 

ŽUPAN OBČINE KOMENDA
Tomaž Drolec, l. r.
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PROVANSA

Zgodnje sobotno jutro je pomenilo – gremo na 
pot, novim doživetjem nasproti. Prva postaja 
Suhadole, zadnja Vrtojba. In vseh 12 popotni-
kov je bilo udobno nameščenih v avtobusu, 
kolesa pa na prikolici. Sledila je vožnja po ita-
lijanskih avtocestah, mimo Benetk, Genove, do 
francosko-italijanske meje, nato pa mimo Can-
nesa do našega prvega kampa v bližini mesta 
Grasse. Nekateri so uživali ob pogledu skozi 
okno, spremljali promet (ponekod dooolge ko-
lone, zlasti se je zatikalo na cestninskih posta-
jah), drugi pa smo del poti uspešno prespali. 
Postanki so bili kratki, saj smo želeli biti čim 
prej v prvem kampu. Mesto Grasse, znano po 
parfumih, je sicer nekatere posameznike močno 
privlačilo in so si želeli postanka, a obveljala je 
pot po programu – torej naravnost v kamp. Bil 
je prijeten, ne prav velik, nekako »domač«, 
smo pa takoj ob prihodu naleteli na dva mlada 
Velenjčana, ki sta potovala z avtodomom. Svet 
je res majhen, Slovenci pa povsod.

Drugi dan se je začelo zares. Po razkošnem 
zajtrku v naravi je večina odkolesarila proti 
mestu Castellane. Nekaj pa se nas je prav 
udobno še malo peljalo z avtobusom, da ne bi 
izgubili veselja do kolesa že ob prvih vzpeti-
nah. Počakali smo v mestecu, kjer se je ravno 
začelo odvijati dogajanje na tržnici. Tržnica, 
da se reče! Od hrane vseh vrst, do oblačil in … 
opeke, na primer. Povsod se je že kuhalo in 
peklo in cvrlo, svežega sadja v izobilju, tudi 
suhega in kandiranega, pa značilne francoske 
paštete, da o kozmetiki in parfumih ne govo-
rim. Prodajalci vseh barv in starosti. Vsi pa 
zelo prijazni, kot se za prodajalce spodobi.

Pred nami je bilo kar nekaj kilometrov poti, 
kolesarji so hitro zagrizli v hrib. Ko smo »av-
tobusarji« dohiteli kolesarsko ekipo, je ta nabi-
rala moči ob silno živahnem prireditvenem 
prostoru, kjer so se zbirale množice obiskoval-
cev, na prireditvenem prostoru pa so prevlado-
vali – osli. Ampak tisti pravi, na štirih nogah. 
Obvezno fotografi ranje, prvi nakupi spomin-
kov in – gremo. 

Castellane je slikovito in živahno mesto. 
Sprehodili smo se čez Napoleonov most, reka 
pod njim pa je bolj spominjala na potoček. 
Prevzel nas je pogled na cerkvico na vrhu strme 
pečine. Do nje je bilo uro in pol hoje, toliko 
časa pa nismo imeli. Pa tudi če bi ga imeli – 
vročina je bila kar huda, opoldanske ure pa ne 
najbolj primeren čas za vzpon.

Na popoldanski del kolesarjenja smo se po-
dali vsi, tudi dopoldanski »počitnikarji«. Sprva 
so nas na obeh straneh ceste spremljali grmi 
dišeče brnistre, njen vonj je nadvladal vse 
druge. Pot se je vzpenjala nad kanjonom Ver-
don. Strmina ni bila prehuda, razgled pa iz 
trenutka v trenutek lepši. Pogled na kanjon ni 
nikogar pustil hladnega, trud je bil poplačan. 
Postanek na razgledni ploščadi, taka slika se 
usidra v spomin. In tam ostane. 

Po prihodu v kamp La Palud sur Verdon so 
se najbolj zagreti odločili še za 25-kilometrsko 
pentljo okrog mesta. Ob novici, da so bili 

Provansa
klanci tudi 13 %, mi ni bilo žal da sem rajši 
ostala v kampu oziroma ob osvežilni limonadi 
v bližnjem mestu.

Noč v kampu so nam popestrili psi, ki so 
prišli od kdo ve kod in se vso noč preganjali s 
tuljenjem in lajanjem okrog naših šotorov, tako 
ob zajtrku ni zmanjkalo teme za pogovor. Ta 
dan nas je med drugim čakalo kolesarjenje 
med polji cvetoče sivke. Najprej smo še obču-
dovali lenobno reko na dnu pečin, se nekajkrat 
ustavili, jezero se je turkizno bleščalo v soncu. 
In ni je fotografi je, ki bi se lahko kosala z doži-
veto resničnostjo.

Spustili smo se do starodavnega mesta, za-
klenili kolesa in se sprehodili po uličicah, kjer 
so si roke podajali lokalčki in trgovinice. Vse-
povsod pa mnogo cvetja, ob trgovinah, na 
mostovih, pred lokali. Povzpeli smo se do cer-
kve, ki je stala visoko v bregu. Nad njo so se 
dvigale strme pečine, ena višja od druge. Med 
dvema najvišjima je napeta žica, na sredini 
zvezda. Iz mesta je videti, kot bi zvezda lebde-
la v zraku, ko se povzpneš do cerkvice, je 
skrivnost razkrita. Pred vhodom v cerkev sta 
stali dve starodavni cipresi, kot dva zvesta 
stražarja. Cerkev Svete gospe pa temačna, zelo 
temačna, mistična, preprosto in skromno opre-
mljena. Do mesta smo se spustili po drugi poti, 
ki je vodila mimo križevega pota. In ni bila 
stezica, ampak široka tlakovana cesta.

Malo izven mesta so se nam pridružili še tisti 
štirje navdušenci, ki so se odločili za daljšo in 
napornejšo pot, ta jih je pripeljala po drugi 
strani kanjona do istega cilja kot nas.

Popoldansko kolesarjenje je bilo prava paša 
za oči. In nos. Pokrajina se je spreminjala, 
prehajala je v ravnino, na levi in desni nepre-
gledna polja sivke in žita. Sivka je bila tik pred 
razcvetom, zato še ni zažarela v vseh svojih 
barvah, jo je bilo pa že moč vonjati. In vmes 

vonj žita tik pred žetvijo. 
Pot smo končali v kampu Valensole in se takoj 

po prihodu osvežili v bazenu – le redki se niso 
odzvali vabilu hladne vode, ki je bila po vročini 
in dolgem kolesarjenju resnična osvežitev.

Kolesarjenje od Valensola do mesta Apt je 
bila naša trasa četrtega dne. Po kratkem jutra-
njem vzponu je sledil balzamičen spust. Posta-
nek v prvem mestu, kjer je bil sicer promet 
zelo gost, a treba je priznati, da so vozniki zelo 
uvidevni in kolesarjem dajejo prednost. Malo 
smo skrenili z začrtane poti, da smo se lahko 
sprehodili skozi staro mestno jedro, posedeli 
na trgu ob vodnjaku, spotoma pokukali v cer-
kev in si seveda privoščili dišečo kavo, ki so jo 
pražili pred našimi očmi.

Na poti v Apt smo se ustavili še ob ostankih 
velikega samostana iz 11. stoletja, ki je bil na 
nekaterih mestih vklesan v skalo. Temačni ho-
dniki in nizki oboki, nenavadne oblike, ki so 
spominjale na grobove, veliko vprašanj brez 
odgovora. Po kolesarski stezi smo še najprej 
vozili med polji sivke in žita, nato so sledile 
ogromne površine, prekrite s folijo, najverje-
tneje so bile pod njimi bučke ali morda melone, 
vse pa prepleteno z namakalnimi sistemi. 

Temperature so bile kar visoke, krepko čez 
trideset. Na tem delu trase sem se dokončno 
prepričala, da ima težave s kilometri ne le naš 
vodič, njegovi napovedi o prevoženih kilome-
trih je bilo treba vsakokrat dodati vsaj še 20 %, 
ampak še marsikdo, Francozi in tudi člani naše 
ekipe. Po trditvah nekaterih je bilo do mesta še 
3 km, celotna pot pa naj bi bila dolga 60 km. 
Po prihodu v kamp sem se lahko prepričala, da 
so se trije kilometri raztegnili v natančno 12! 
Končna razdalja pa ni bilo 60, ampak 73 km. 

 Kamp v Aptu je postal naše domovanje za 
kar tri noči. Pravo razkošje, da ne bo treba vsak 
dan postavljati in pospravljati šotora.

nadaljevanje v naslednji številki
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SKAVTI, S ŠOLSKIH KLOPI

Začelo se je. Nova skavtska dogodivščina. 
Priložnost za spoznavanje novih ljudi. Za nove 
veščine in znanja. Za naravo in za Boga. Za to 
norost, ki deluje. Vsako leto znova in znova. 
Skavtanje.

Komendski voditelji smo se že konec sep-
tembra dobili na SKVO (skupnost voditeljev) 
nevikendu pri našemu duhovnemu asistentu 
Alešu Tomaševiću v Sostrem in začrtali leto-
šnjo pot stega Ognjeviti delfi n. 

12. oktober pa je bil čas za sončno popoldne 
in za uradni začetek skavtskega leta. 

Romanje v Novo Štifto
Skavti iz Komende vse lepo vabimo, da se nam 
pridružijo na romanju skavtskih družin v Novo 
Štifto, ki bo v soboto, 26. oktobra. Zborno 
mesto bo v Komendi pred cerkvijo ob 6.30, 
predviden povratek pa je ob 16. uri. Prispevek 
za avtobus je 5 € na osebo, prijavite pa se lahko 
v soboto in v nedeljo po sveti maši.

Skavt ne pozna dobrega ali slabega vremena, 
samo dobro ali slabo opremo.

Mojca Zmrzlikar, Frleča čebela

Skavtanje
Jurkoviča, Barbaro Pavlinič in 
Saša Slabajno. Naši najmlajši 
volčiči in volkuljice iz krdela 
Volčiči pod krinko pa so skoraj 
ostali brez obljubljenega prese-
nečenja, ker je kača Kaja (An-
dreja Grkman) prav ljubko pa-
dla in izgubila spomin. Še dobro, 
da je krdelovodja Akela (Sara 
Vidmar) precej pametna in je 
pomagala pri reševanju logičnih 
ugank, tako da smo uspešno se-
stavili puzzle in izvedeli, da nas 
v brlogu čaka nova mama Rakša 
(Jerneja Bernot).

Ob petih pa se je zbral cel steg 
in dali smo si duška pri roverčku in buldogu, 
potem pa je bilo čas za tradicionalno vlečenje 
vrvi, pri kateri sodeluje celoten steg.

Bil je en tak super dan in jaz se že veselim 
vsega, kar nam bo prišlo na pot.

Do takrat pa vas vabim, da spremljate našo 
spletno stran http://komenda1.skavt.net/ in nas 
poiščete na Facebooku pod Komenda 1 – 
Ognjeviti delfi n.

Bodite pripravljeni!
Andreja Grkman (stegovodja), 

Optimistična orka

Posamezne veje so se dobile zgodaj popol-
dne in tako so naši najstarejši Čufti s čustvi 
(veja PP – popotniki in popotnice) s precej 
truda in ščepcem izgubljenosti našli in spozna-
li svoje nove voditelje – Ireno Grilc, Mojco 
Zmrzlikar in Roka Valenčiča, medtem pa je 
naša četa Pogumno srce (veja IV – izvidniki 
in vodnice) sprejela novince, vodi pa so si po-
tem zadali kar nekaj fi zičnih discplin, tako da 
se letos obeta napeto tekmovanje. Kaj več pa 
lahko povprašate njihove voditelje – Domna 

Kako je biti otrok v 
današnjem svetu?
Sem otrok in to mi je všeč. Rada se igram, starej-
ši pa za igro ne najdejo prav veliko časa. Mislim, 
da se moje otroštvo razlikuje od otroštva moje 
babice. Nekoč so veliko delali, sedaj pa otroci 
nismo več tako delovni. Takrat ni bilo računalni-
kov, ne mobilnih telefonov, učiteljice so bile 
stroge in tudi starši. Danes pa je pravo nasprotje. 
Starši nam namenijo veliko pozornosti.

Teja Furlan, 5. b

Včasih je težko izraziti svoje mnenje, kako se 
počutiš. V današnjem času je drugače, kot je 
bilo nekoč, saj imamo veliko elektronskih na-
prav. Najbrž pa so se imeli brez vse te elektro-
nike lepo tudi otroci nekoč. Mislim, da je danes 
več pohlepnosti, zbadanja, govorjenja grdih 
besed in manj spoštovanja. In tudi starši kupu-
jejo svojim otrokom veliko več drobnarij.

Tina Kern, 5. b

Otroštvo je dobro zaradi tega, ker se ti ne mudi 
odrasti in se veliko smejiš, zabavaš, jokaš. Ker 
še nisi odrasel, se lahko stisneš k mamici, s 
sestrično pelješ na sprehod psa. 

V tem tednu otroka pa je lepo, ker kakšen 
dan ne bo domače naloge, v razred bomo dobi-
li koga na obisk, zabavali se bomo … lepo je 
biti otrok.

Neli Burnik, 5. b

Ob tednu otroka je na 
naši šoli še posebej 
veselo …
Meni je bil v tednu otroka najbolj všeč čarodej, 
ki je naši Neli namazal marmelado med dlani.

Jurij Matija Lisec, 2. a

Ne morem verjeti, kam je dal čarovnik kova-
nec. Kar ni ga bilo. 

Tevž Sršen, 2. a

Čarodej je, ne vem kaj, naredil s prerezano vr-
vico. Kar naenkrat je spet postala cela. 

Žiga Plevel, 2. a

Ali veste, da si je Rudijeva psička Taja ob pri-
hodu očistila noge v posebno krpo? 

Miha Strajnar, 2. a

Ob tednu otroka se nam je v šoli dogajalo veli-
ko zanimivih stvari. V sredo nas je obiskal 
Rudi s svojimi živalicami. Želel je, da smo ob 
živalih mirni, da jih ne preplašimo. Zelo sem 
bila navdušena nad psičko Tajo in činčilo. 
Činčilo nam je približal k licu in bila je puha-
sta. Tudi jaz bi jo imela doma.

Gaja Štern, 2. c

V tednu otroka sem spoznala veliko novih reči. 
Danes smo šli pogledat živali. Spoznala sem 
Rudijevo psičko Tajo, kačo, nojevo jajce, ko-
košje jajce, emujevo jajce in činčilo. Činčila je 
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S ŠOLSKIH KLOPI
bila zelo mehka. Ugibali smo, kaj je skrito v 
vreči. Potipali smo vrečo in uganili, da je v njej 
kača. Kačo sem tudi pobožala. Lepo je bilo.

Zala Žurbi, 2. c

Družboslovni tabor v 
CŠOD štrk (Špuhlja) 
od 7. do 11. oktobra
V ponedeljek sem se zbudila zgodaj zjutraj in 
bila sem neučakana, saj sem komaj čakala, da 
bom odšla v šolo v naravi. Pripravila sem se. Bila 
sem zelo razburjena, nisem več mogla zdržati. 

Z avtobusom smo se odpeljali izpred šole. V 
avtobusu je bilo zelo zabavno, pa tudi zelo 
glasno. Prispeli smo in se razgledali. Dali so 
nam navodila in odšli smo v sobe ter se name-
stili. Dobile smo sobo z imenom Najbližja, ki 
pa je v resnici najdlje.

Zatem smo imeli sestanek, potem pa kosilo. 
Bilo je zelo okusno. Sledil je usmerjeni prosti 
čas, ki smo ga preživeli zunaj. Igrali smo od-
bojko, košarko, nogomet in namizni tenis.

Ko je prišel čas za popoldansko delo, smo 
bili 7. a na vrsti za plezanje. Podrla sem rekord 
šestnajstih sekund. Bilo je zelo zabavno. 

Prišel je čas večerje in po večerji sprehod. 
Če odmislim večerni sprehod, je bil dan čudo-
vit. Zelo sem vesela, da sem tukaj. Upam, da 
bodo tudi naslednji dnevi tako lepi.

Katarina Zadrgal, 7. a

Vstajali smo ob sedmih. Po jutranji telovadbi 
in zajtrku smo se odpravili kolesarit. Bilo je 
naporno. Na začetku sem mislil, da ne bo tež-
ko. Vleklo se je in vleklo, postajalo je vedno 
bolj naporno. Ko sem bil na vrhu, sem občutil 
zmago, ker sem premagal veliko oviro. Spu-
ščali smo se hitro in z lahkoto. 

Na koncu sem si oddahnil. Bilo je težko, a 
sem bil zelo ponosen na prevoženih 36 km.

 Klemen Boševski, 7. a

V torek popoldne smo imeli učno uro o kuren-
tih. Ustvarili smo zelo lepe in zanimive kuren-
te. Vzeli smo bučo s polja in vanj izdolbli dve 
luknji za oči. Naredili smo tudi luknjo za nos 
in vanjo vstavili koruzni storž, s katerega smo 
prej odstranili zrna. Ta zrna smo uporabili za 
kurentove zobe in laske koruze za boke. Iz li-
stov koruze in navadnih vej smo oblikovali telo 
in noge. Kurente smo tudi poslikali.

Karin Dobravc, 7. a

Naša skupina se je zbrala pred domom. Peš 
smo se odpravili do mlake, da smo si ogledali 
življenje v njej. Med potjo smo si ogledali 15 
km dolgo umetno jezero, ki se uporablja za 
delovanje hidroelektrarne. V jezeru so plavali 
labodi, nad njim so letele račke. Vodička nam 
je povedala, da je v tem jezeru živi pesek, v 
katerega se pogrezneš, če se odločiš za plava-
nje. 

Ko smo po slabi uri prišli do mlake, smo 
zajeli vodo in s povečevalnim steklom poiskali 
živali. Da nam je bilo lažje, smo dobili knjigico 
z imeni živali, ki prebivajo v mlaki. Bilo je 
zelo zanimivo, saj smo v posodi z vodo dobili 
žival z imenom nimfa enodnevnica. Nato smo 
raziskali še imena rastlin v mlaki in ob njej. 

Ula Kos, 7. b

Današnji dan je hitro minil. Bil je dobro izko-
riščen. Zgodaj smo se zbudili, šli na jutranjo 
telovadbo, nato pa na zajtrk. Potem pa na delo! 
Razdelili so nas na tri skupine. Bila sem v 
drugi. Naša skupina se je odpravila do najlep-
šega ravninskega baročnega dvorca v Sloveniji. 
Šli smo na petkilometrsko pot v Dornavo. Med 
potjo smo se pogovarjali in igrali igro ugani 
žival. Ker smo govorili, pot ni bila tako dolga. 
Prispeli smo na dvorišče dvorca in pomalicali. 
Nato smo imeli predstavitev baročne stavbe. 
Nisem mogla verjeti, da so se jim v starih časih 
zaredile tudi miši v lasuljah in da se je neka 
gospa pohvalila, da se je v petindvajsetih letih 
celo dvakrat skopala. 

Od sprednje strani dvorec ni bil videti tako 
velik, ko pa smo šli zadaj, je bil ogromen. Tudi 
park je zelo velik in simetričen. Na začetku in 
na koncu parka stoji kip. Bilo je zabavno, ven-
dar smo se morali odpraviti nazaj v dom Štrk. 

Teja Pogačar, 7. a

Prišli smo do gradu in si najprej ogledali ptujske 
pustne maske. Potem so vstopili in šli pogledat 
staro viteško orožje. Ko smo vstopili v dvorano, 
smo se ob pogledu na dvoročni meč vsi začudi-
li. Sprva sem mislil, da je to samo trikratno 
povečan enoročni meč. Ko pa smo prišli do 
originalnega, ki je bil za steklom, sem ugotovil, 
da sem se zmotil. Videli smo tudi viteški oklep 
in ugotovili, da so bili ljudje nekoč manjši.

Velikanski dvoročni meč smo lahko potežka-
li, saj je narejen prav za obiskovalce gradu. Ko 
sem prišel na vrsto, sem bil že pripravljen, da 
dvignem to zver. Prijel sem ga z obema rokama 
in ga začel dvigati. Dvignil sem ga do bokov in 
ga že hotel položiti na tla, a pomislil sem, da je 
to lahko zadnja priložnost. Potrudil sem se in 
ga dvignil preko glave. Skoraj mi je padel na 
tla, a vseeno sem ga varno položil na tla.

Klemen Podgoršek, 7. b

Po kosilu smo šli še malo počivat, potem je bil 
naš razred na vrsti za plezanje. Ko je prišel 
učitelj, smo odšli v telovadnico, kjer nam je 
razložil nekaj pravil o plezanju in varnosti. 
Pokazal nam je tudi tehniko, ki se uporablja za 
posamezno vrsto oprimka. Kmalu zatem smo 
dobili pasove in si jih nadeli. 

Ko sem bil na vrsti, se mi je zdelo, da bo to 
mala malica. Najprej sem z vrvjo varoval so-
šolca, ki je plezal, nato pa je še on mene. Ko 
sem prišel do stene, sem prijel prvi oprimek in 
se potegnil gor. Na začetku sem bil kar hiter in 
je bilo čisto lahko, kasneje pa je postalo težje. 
Ugotovil sem, da više ko grem, težje je. Pod 
vrhom se je pojavil problem. Bilo me je strah. 
Potem sem pomislil, da sem čisto varen in je 
bilo lažje. S težavo sem priplezal do vrha in na 
to sem bil kar ponosen. Sledil je še zabavni del 
– spuščanje. Odrinil sem se od stene in sošolec 
me je počasi spuščal. Ko sem snel pas, sem 
razmišljal, kako je bilo zabavno, zato sem 
vzpon ponovil še kasneje. 

Ta dan je bil zelo zanimiv in poln pričako-
vanj in nikoli ga ne bom pozabil.

Matjaž Kavčič, 7. a

O čustvih so razmišljali 
učenci 1. b razreda
Žalosten/na sem … 
… ko mi prijateljice ne pustijo, da bi se z njimi 
igrala. 

Hana Pavlin in Maja Komatar
… če mi mami in oči kaj ne dovolita. 

Anže Ambrož
… če mi brat nagaja. 

Nana Turk
… bil, ko me oči ni spustil v pisarno, ker je 
telefoniral. 

Simon Erik Jerebič

 Razjezi me … 
… če prijatelji pri kakšni igri goljufajo. 

Anže Ambrož
… ko mi bratec nagaja ali mi kaj vleče iz rok. 

Hana Pavlin
… ko mi bratec čečka po zvezkih. 

Maja Komatar

Učenci 1. č razreda so 
povedali
 Vesela sem … 
… ko gremo z družino na morje in ko spoznam 
nove prijatelje.

Manja Podgoršek
… ko se igram z Markom.

Naja Oblak
… ko poslušam vesele pesmi. 

Anika Rode

Žalosten sem …
… ko se ne smem voziti z rolerji. 

Amil Lakić 
… ko mi nagajajo zajčki. 

Martin Perme
… ko se ne smem igrati.

Lara Ferjuc
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″Se vidimo jutri zjutraj ob pol sedmih, pa točni 
bodimo BUNGA BUNGA,″ so bile besede po 
zaključenem sestanku Društva skakalni komiteja 
Gora (DSKG), večer pred odhodom na izlet v 
kamp Pezdirc v Gribljah – Bela Krajina. Skoraj 
smo bili točni na zbirni točki pod Goro, malo 
smo celo zamujali, saj smo se morali naspati pred 
dvodnevnim izletom. Na tem izletu se ne spi ve-
liko, saj lahko zamudiš kakšen zanimiv trenutek 
in ti je potem še celo leto žal, da nisi bil prisoten, 
tudi če se ga že ne spominjaš ravno 100%.

Vsak izlet ima svojo tematiko in naslov; le-
tošnji je imel naslov BUNGA BUNGA, kar pa 
nima nobene povezave s pravimi bunga bunga 
zabavami.

Zadnji vikend v avgustu je rezerviran za vse 
pridne člane DSKG, ki se udeležijo izleta. Izlet 
pripravljamo že vse od maja naprej in je za nas 
lepa nagrada za zimsko delo na in ob naši skakal-
nici. Tradicionalni pogoji za našo odpravo so lepo 
vreme, voda - jezero ali reka ali morje, pivo in 
seveda dobra družba – to smo pa člani DSKG.

Izlet se je pričel z manjšo zamudo, ker smo 
morali narediti skupinsko sliko (da smo vedeli, 
kdo vse smo na izletu – nikoli ne veš, kdaj ka-
kšnega kje pozabiš). Šele ko je vse ″štimalo″, 
je lahko avtobus speljal s parkirišča pod Goro. 
Pot nas je peljala skozi lepe kraje južne Go-
renjske, prestolnice Slovenije, dežele cvička in 
ob šoferjevi spretni in hitri vožnji smo prispeli 
v Belo Krajino. 

Ko smo prispeli v kamp Pezdirc v Grobljah, 
smo bili veseli lepega kampa, namenjena takim 
veselim družbam kot smo bili mi. Hiteli smo 

GORA 2013 Še ga gon'mo
postavljati šotore in bili v priča-
kovanju piva, ki sta ga nam z 
zamudo pripeljala Jure in Žiga. 
Postavljeni šotori – nekateri hi-
treje, drugi malo počasneje – 
vonj z žara, kjer je Miha obračal 
čevapčiče ter lep pogled na rdeč 
kombi na vrhu hriba – eden iz-
med vrhuncev izleta – saj je 
pripeljal težko pričakovano pivo 
v Žigovem kombiju. Sonce je 
kar posijalo skozi veje drevesa ob prelepi 
Kolpi, kjer so se nekateri že kopali. 

V popoldanskem času so na lepem travniku 
pred gostinskem objektom in recepcijo kampa 
sledile igre brez meja. Potekale v borbenem 
duhu, vsi smo dali od sebe svoj maksimum, saj 
se je med spodnjo in zgornjo Goro bila bitka za 
prestižni naslov zmagovalca. Imeli smo veliko 
smešnih štafetnih iger, kjer je bil rezultat ize-
načen. Točko je za skupni seštevek vseh iger je 
dobila spodnja Gora in bila na dobri poti da 
osvoji zmago.

Sledilo je vlečenje vrvi na dve dobljeni točki, 
kjer prepričljivo zmagal zgornja Gora in po-
ravnala skupni izid. Na koncu je odločal nogo-
met. Vsi smo se ogrevali, delali vaje, pili 
športne napitke, da bi bili čim bolj uspešni… V 
napeti tekmi so povedli zgornji Gorjani in 
svojo prednost zadržali vse do konca in osvoji-
li prestižno nagrado na tem tekmovanju.

V kampu imajo zelo lepo kopališče, zato 
smo se šli po tekmovanju kopat in sprat vso 
umazanijo. Po kopanju večerja ter družabni 

večer, ki smo ga popestrili s plesom in petjem 
ter seveda z veliko smeha …

Drugo jutro smo zgodaj vstali in ujeli krasen 
sončni vzhod, ki ga je bilo škoda zamuditi (či-
sto resno).Po zajtrku so se šli najpogumnejši 
kopat, ostali pa pospravljat naš prostor, ker 
smo bili povabljeni na kosilo v Uršna Sela k 
Hipijevi mami. Pripravila nam je okusno do-
mačo juhico in spekla meso, tako da smo se vsi 
okrepčali pred dolgo potjo do Gore. Odpočili 
smo se še z ležanjem med trtami, kar je bilo 
neprecenljivo. Po osvežujočem postanku smo 
se odpravili proti Gori in se z lepimi občutki po 
prekrasnem izletu razšli (nekateri tudi z mislijo 
″jutr pa na šiht″, namesto da bi se naš izlet na-
daljeval in nadaljeval…).

Skakalni pozdrav Jože Šimenc

Bila je nedelja,11. avgusta, ko so člani društva 
na povabilo podjetja »Velika planina« in direk-
torja Dušana Bombača, tako kot lani, s svojimi 
starodobniki obiskali ta planinski raj, ki je bil 
tega dne obsijan s soncem in poln obiskoval-
cev. Pot jih je vodila do planšarskega naselja 
Veliki stan, kjer so se okrepili z žganci in se 
nato udeležili sv. maše v kapelici. Grehi, če so 
jih sploh imeli, so jim bili odpuščeni, pa so 
zato nadaljevali praznovanje na veselici in na 
ogled postavili svoje stare lepotce. Radove-
dnežev in vprašanj ni manjkalo in marsikateri 
obiskovalec je podoživel čase, ko je kot rosni 
mladenič sam uporabljal take stroje za lajšanje 
svojega dela. Živina, kot da ji je bilo malo mar 
za mehanizacijo, je radovedno prihajala blizu 
in tako še več prispevala k dobremu razpolože-
nju. Na misel mi je prišla stara profesorska šala: 

Dva prijetna izleta Društva stari traktor iz Most
Izlet v gore, vodi ga slavist. K ograji se približa 
krava, ki radovedno bulji v mladino, pa profe-
sor brž potegne iz žepa beležnico in skrivaj 
zabeleži: »tema šolske naloge v prihodnjem 
tednu – pogled v nedolžno oko«. Sam Bog ve, 
kaj vse so dijaki napisali na to temo. 

Naprej jih je pot vodila do gostišča na Zele-
nem robu, kjer so si privoščili obilen obrok. 
Proti koncu še obisk v vikendu, ki ga ima na 
planini njihov član Jože Kosec, in slovo od 
prijaznega gostitelja, ki jih je za prihodnje leto 
zopet povabil v prepričanju, da njihovi obiski 
privabljajo obiskovalce. Omeniti je še treba 
lastno glasbeno spremljavo. Dva člana ansam-
bla »Veseli Podgorci« sta s harmoniko in 
trombonom dvigala razpoloženje traktoristov 
in obiskovalcev na planini.

Samo 3 dni je minilo od izleta v gore, ko so se 
odpravili na tridnevno »odpravo« v Belo krajino 
med bele breze in belo oblečena dekleta, med 
prijazne ljudi, ki vedo, da so turizem ljudje, pa 
še člani »Prifarskih muzikantov« so pristavili 
svoje povabilo. Prvi dan so prevozili pot po do-
lini Krke, mimo Semiča in Črnomlja in se »na-
stanili v kampu »Kolpa« v Vinici. V petek jih je 
pot peljala najprej čez mejo v Bosiljevo, kjer so 
si v tamkajšnjem gostišču privoščili »rundo«. 

Ampak samo eno, ker so se nato posvetili spo-
znavanju vasi ob mejni reki Kolpi in njenih ljudi. 
Imeli so kar nekaj »obveznih postankov. V So-
devcih so se ustavili na kmečkem turizmu, v 
gostišču so morali zamenjati hladilno tekočino 
v strojih in voznikih. Spotoma so se ustavili v 
gostišču Kanu v Kotu ob Kolpi, kosilo pa jih je 
čakalo na kmečkem turizmu v Prelesju. Pote-
gnili so še do vasi Dol, kjer so si na kmečkem 
turizmu privoščili »kavbojsko popotno« preno-
čišče. Nekaj jih je prespalo v šotorih, tudi na 
seniku je bilo prostora za nekaj utrujencev, en 
sam pa si je privoščil enosobno prenočišče – v 
lastnem osebnem avtomobilu. Končna postaja v 
soboto pa je bila pri Fari pri Kostelu, kjer so en 
dan prej slovesno praznovali 600 let svoje fare. 
Maševal je slovenski kardinal Franc Rode. Pri-
srčno so jih sprejeli na Liščevi domačiji, poz-
dravilo pa jih tudi nekaj članov priznanih »Pri-
farskih muzikantov«. Ni odveč omeniti, da je 
bivša pevka tega ansambla poročena v Mostah. 
Obisk pri Liščevih je mineval prehitro, tudi 
Kolpa je bila primerna za kopanje.

Še pravočasno so se odpravili proti domu mimo 
Kočevja in Ribnice in nato prijeten izlet končali 
že skoraj doma – v znanem gostišču v Trzinu. 

Tone Ogorevc 

Mali oglas
Oddam takoj vseljivo opremljeno stanova-
nje v Mostah cca 90m cena 450 EUR.

Telefon 051 688 705

ZANIMIVOSTI
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Memorialni turnir balinarjev
geš (2 ekipi), DU Kokrica in balinarji DU 
Rekord Mix iz Snebrja po 1 ekipa. Skupaj 
je tekmovalo 40 tekmovalcev.

Po zajtrku ob 8. uri in enominutnem 
molku so zastavili tekmovanje, ki je trajalo 
polnih 10 ur. Kot je izjavil sodnik Tomaž 
Hacin, bi bilo skoraj nespodobno, če bi prvo 
mesto oddali sosedom; razglasil je naslednje 
rezultate: Prvo mesto je zasedla ekipa Ko-
mende (Anton Špehonja – Anton Zarnik), 
drugo mesto si je priborila ekipa DU Men-
geš (Jaka Reven – Marjan Tomazin), tretja 
je bila zopet ekipa domačinov (Drago Oblak – 
Darko Domadenik), četrti pa so bili zopet do-
mačini (Ivanka Žulič – Andreja Rojko).

Kot je že navada, ja naša balinarska sekcija 
pripravila brezhibno organizacijo tekmovanja in 
poskrbela vse potrebno tudi za prijeten družabni 

dogodek in prijateljsko druženje. Vsi udeleženci 
so obljubili udeležbo tudi za naslednje leto.

 Predsednik DU Komenda Janez Čebulj, ki 
je podelil pokale, čestital zmagovalcem in se 
vsem zahvalil za udeležbo.

Tone Ogorevc

Na meddržavnem turnirju v balinanju, ki ga je 
v Ljubljani organiziral CUDV Draga za tek-
movalce s posebnim potrebami, je nastopilo 
več domačih ekip, povabilu pa so se odzvale 
tudi ekipe iz Avstrije, Luxemburga, Slovaške 
in Poljske. Zaradi množičnosti in mednarodne 
udeležbe lahko te igre poimenujemo tudi kot 
paraolimpjske igre, saj je tekmovalo več kot 
sto športnikov. Igre je odprl predsednik Bali-

GREGOR LAH Zlata kolajna v balinanju
narske zveze Sandi Kofol, udeležence pa sta 
pozdravili tudi direktorici CUDV Draga dr. 
Valerija Bužan in podpredsednica zveze Soži-
tje dr. Katja Vadnal.

Zaradi tekmovalnih pravil, prilagojenih tek-
movalcem, se je zaradi velikega števila prija-
vljencev tekmovanje raztegnilo kar na dva dni. 
Po mnogih medsebojnih obračunih je bila slo-
vesna razglasitev rezultatov in podelitev me-
dalj. Prvi med sebi enakimi in državni prvak v 
paraolimpijskem balinanju je postal 21-letni 
Gregor Lah s Klanca. 

Ob vsestranski podpori očeta Marka, ki mu v 
njegovem športnem življenju stoji vedno ob 
strani, je Gregor pričel balinanje trenirati pred 
tremi leti na balinišču v Komendi. Toplemu 
sprejemu, ki so mu ga ponudili članice in člani 
balinarske sekcije DU, gre hvala za nesebično 
sprejemanje drugačnosti, ki je kot človeška vrli-
na v ljudeh velikokrat potisnjena na rob spreje-
mljivemu odnosu do ljudi s posebnimi potreba-
mi. Pa je Gregor prijazen mladenič, ki mu šport 
pomeni izpolnitev želja po vsestranskosti v gi-

banju in uveljavitvi sposobnosti, pa tudi oseb-
nostno rast. Poleg balinanja je kot športnik deja-
ven tudi v teku na smučeh, kolesarjenju, tenis z 
očetom igra že več kot 10 let in ker je bolj »na 
dolgo nasajen«, mu tudi košarka ni tuja. O nje-
govih uspehih priča kar zajetna zbirka diplom, 
priznanj in pokalov, ki jih je osvojil za dobre 
uvrstitve. Razpeto med obiskovanjem Osnovne 
šole s prilagojenim programom Helene Puhar v 
Kranju, treningi vseh vrst in tekmovanji, poteka 
njegovo polno življenje. Njegov nasmeh je na-
lezljiv, tako pravijo balinarji, ki ga na treningih, 
če jim manjka kak tekmovalec, sprejmejo kot 
enakovrednega medse.

To je kratek zapis o uspehih športnika s po-
sebnimi potrebami, ki je dosegel lepe uspehe v 
športih, ki so mu dosegljivi, ki je dokazal, da 
lahko polno živi ob razumevanju okolice. Je pa 
tudi zapis o balinarjih – upokojencih iz Ko-
mende, ki imajo veliko srce in sposobnost 
sprejemati medse tudi ljudi, ki jim je usoda 
namenila kanček prikrajšanosti v življenju.

Tone Ogorevc

Turnir so organizirali člani balinarske sekcije 
DU Komenda v spomin na preminule člane. 
Taka odločitev aktivnih članov se spodobi in je 
tudi humano, da svojih prijateljev ne pozabijo.

Tokratnega turnirja so se udeležili tudi pova-
bljeni balinarji sosednjih DU, nekateri tudi s 
po dvema ekipama. Sodelovale so poleg do-
mačinov, ki so prijavili 8 ekip, ekipe DU Cer-
klje (2 ekipi), DU Kamnik(2 ekipi), DU Men-

Najboljši 
pražen krompir
Slovensko društvo za priznanje praženega 
krompirja kot samostojne jedi je v četrtek, 17. 
oktobra, že drugič v Gostilni Čubr na Križu 
pripravilo tekmovanje in ocenjevanje različnih 
vrst praženega krompirja. Med dvajsetimi vr-
stami so prve tri sorte bile: Red fantasy (skrbnik 
sorte Agrosaat), 2. Concordia (Agrosaat) in 3. 
Jelly (skrbnik sorte Roko). V kuhinji pa so 
povedali, da so imeli največ dela z najmanjšim 
črnim južnoameriškim krompirjem Vitelotte 
(skrbnik Interseme), ki se je uvrstil na 20. me-
sto. 

- A. Ž.

ZANIMIVOSTI
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vedništva, od otožnosti do radoživosti – vsega 
je bilo na pretek za dušo in ušesa.

Pa bodočnost ljudskega izročila le ni tako 
črna, če smo med izvajalci videli tudi več 
mladih izvajalcev. Posebej velja poudariti pri-
spevek dekliškega okteta »Podkuca«, ki so 
mlade okoli 15 let in so že spoznale vrednote 
ljudskega ustvarjanja preteklih časov in ga ja-
sno in polno posredujejo hvaležnemu poslušal-
stvu. Nastop Murnovih godcev, ki so sklenili 
pevski večer in so nam z iskrenostjo in radoži-
vostjo podali nekaj, kar nam manjka, pa je bil 
pika na i.

Bil je lep večer!
Tone Ogorevc

ABSOLUTNO MLADINSKO SVETOVNO 
PRVENSTVO DO 20 LET - Prvenstvo je bilo 
na Kitajskem od 13. do 26. 9. 2013. V Konku-
renci mladink je uspešno nastopila Caterina 
Leonardi in osvojila 60. mesto.

EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH V 
HITROPOTEZNEM ŠAHU - Prvenstvo je 
bilo v Budvi v Črni gori 25. 9. 2013. V skupini 
dečkov do 14 let je Maj Markošek osvojil 39. 
mesto.

EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH V 
POSPEŠENEM ŠAHU - Bilo je potekalo v 
Budvi v Črni gori 25. in 26. 9. 2013. V skupini 
dečkov do 14 let je Maj Markošek osvojil 21. 
mesto.

EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH v 
Budvi v Črni gori od 28. 9. 2013 do 8. 10. 
2013. 7 mladih igralcev je nastopilo na tem 
tekmovanju. V skupini deklet do 14 let je Lau-
ra Unuk osvojila 12. mesto. V skupini deklet 
do 16 let je Teja Vidic osvojila 32. mesto. V 
skupini dečkov do 10 let je Jan Šubelj osvojil 
44. mesto, Filip Trplan pa 111. mesto. V skupi-
ni dečkov do 12 let je Jan Unuk osvojil 104. 

Šahovski utrinki
mesto. V skupini fantov do 16 let je Sebastijan 
Markoja osvojil 37. mesto. V skupini fantov 
do 18 let ja Tilen Lučovnik osvojil 70. me-
sto.

MORAVIA STEEL POKAL SLOVENI-
JE. - Tekmovanje je bilo v Ljubljani od 20. do 
22. 9. 2013. Ekipa ŠK Komenda v postavi Jan 
Gantar, Blaž Debevec, Sebastijan Markoja, 
Laura Unuk, Igor Juhant, Tilen Lučovnik je 
osvojila 8. mesto. 

13. MEMORIAL JOSIPA IPAVCA v 
Šentjurju od 11. do 18. 9. 2013. Zmagal je 
Blaž Debevec. Osvojili smo še 10. mesto Lau-
ra Unuk, 24. mesto Jan Šubelj, 38. mesto Jan 
Unuk.

1. turnir CIKLUSA TURNIRJEV MLA-
DIH v Ljubljani 6. 9. 2013. Osvojili smo 2. 
mesto Laura Unuk, 3. mesto Maj Markošek, 5. 
mesto Mark Šketa, 6. mesto Jna Šubelj, 7. 
mesto Gregor Žunič, 13. mesto Jan Marn, 20. 
mesto Črt Božič, 22. mesto Jan Unuk, 25. me-
sto Katarina Mazzini, 31. mesto Ana Pibernik, 
itd. 

Memorial Josipa Ipavca 2013

Evropsko prvenstvo mladih 2013 - Laura 
Unuk

Evropsko prvenstvo mladih 2013 - Jan Šubelj

1. turnir CIKLUSA TURNIRJEV SRE-
DNJEŠOLCEV v Ljubljani 10. 9. 2013. 
Osvojili smo 2. mesto Teja Vidic, 4. mesto Alja 
Bernik,

7. turnir NAJMLAJŠIH v Ljubljani 24. 9. 
2013. Osvojili smo 1. mesto Jan Marn, 5. mesto 
Katarina Mazzini, 6. mesto Matej Mlakar, 9. 
mesto Gal Založnik, 10. mesto Jan Šubelj, 18. 
mesto Ana Pibernik.
Člani kluba uspešno nastopajo v Osrednji 

slovenski ligi od septembra do novembra 2013. 
Klub nastopa s tremi ekipami.

Franc Poglajen

Območna izpostava Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti iz Kamnika je 
že drugo leto zapored v dvorani Kulturnega 
doma v Komendi pripravila Regijsko pregle-
dno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž Gorenjske. Srečanje je bilo v pe-
tek, 18. oktobra, in naša dvorana je bila vključ-
no z nastopajočimi skoraj do polovice polna. 
Kljub vabilom, ki jih je organizator poslal v 
vsa gospodinjstva v občini, bi domače obisko-
valce lahko preštel na prste največ treh rok. Ne 
vem, ali je našim občanom res tako malo mar 
za bogato izročilo slovenskega ljudskega petja. 
Če pomislimo, da je iz učnih načrtov osnovnih 
in srednjih šol »izginil predmet Glasbena 

Slovenske ljudske pesmi v Komendi
vzgoja in je ostal nekako neopredeljen in 
oskubljen učni predmet Glasba, kaj bo o boga-
ti ljudski glasbeni in pevski tradiciji ostalo ro-
dovom, ki prihajajo?

Nastopile so skupine KUD Triglav iz Slo-
venskega Javornika, Murnovi godci iz Selške 
doline, KUD Dobrava Naklo, KD Sava iz 
Kranja, KD Ozara Kranj-Primskovo, pevki 
Ani in Francka iz Zg. Brnika, KUD Fran Ma-
selj-Podlimbarski iz Krašnje, ljudske pevke iz 
Domžal , KD Dediščina-DU Kamnik – Predice 
in godec Jože Jagodnik, ki je tudi stalni spre-
mljevalec teh pevk.

Ocenjevalka nastopov in selektorica za na-
stop na državnem srečanju ljudskih pevcev in 
godcev, ki bo novembra v Zrečah, je bila mag. 
Simona Moličnik.

Ob nastopih vseh skupin je bilo poslušalcem 
toplo pri srcu, saj so slišali bogat nabor ljudskih 
besedil in petja vseh mogočih vsebin. Verjamem, 
da je bilo med poslušalci veliko takih, ki so z 
nostalgijo pomislili na »dobre stare čase«, ko so 
ljudje še imeli smisel za druženje ob lepem petju 
in glasbi, ki je nastajala spontano, iz preprostega 
dojemanja sveta in okolice. Od lirike do pripo-
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Bjelašnica, nekoč prizorišče zimskih olimpij-
skih iger, letos pa je od 17. do 25. avgusta 2013 
gostila svetovno prvenstvo v natančnem pri-
stajanju z jadralnimi padali, na katerem je na-
stopila tudi 7-članska slovenska reprezentanca, 
katere član je bil tudi 19-letni Sašo Slabajna iz 
Komende. Sašo je tudi štipendist Ustanove 
Petra Pavla Glavarja.

Vse skupaj se je začelo v začetku marca le-
tos, ko se je le bolj kot za preizkušnjo udeležil 
državnega prvenstva. Izpeljalo se je 6 serij 
oziroma skokov na elektronsko merilno napra-
vo, konec dneva pa se je Sašo veselil osvojene-
ga 4. mesta v posamični in naslova državnega 
prvaka v ekipni razvrstitvi. Piloti, ki se s tem 
ukvarjajo že več kot desetletje, so bili navdu-
šeni in takoj so ga povabili še na dve tekmi, po 
katerih se je naredil izbor za slovensko repre-
zentanco.

Na teh dveh tekmah je bilo potrebno doseči 
vsaj tretje mesto in vse do zadnjega mu je šlo 
več kot odlično, saj je držal dovolj dober rezul-
tat za uvrstitev, nato pa ga je izguba ravnotežja 
pri pristanku pahnila ravno izven prve trojice. 
Malce razočaran je moral priznati napako po-
manjkanja koncentracije pri tem nesrečnem 
pristanku, a ga je klic reprezentanta Matjaža 
Ferariča kmalu po prvomajskih praznikih po-
stavil pokonci, saj se je odpovedal svojemu 
mestu in ga predal Sašu, ki je bil do takrat prva 
rezerva. Slovenijo so tako zastopali Jaka Go-
renc, Matjaž Sluga, Damjan Čretnik, Rok Pre-
ložnik, Sašo Slabajna, Mojca Pišek in Tanika 
Virtovšek.

Po vseh opravljenih izpitih na fakulteti so se 
začele intenzivne priprave na prven-
stvo. Izpeljanih je bilo nekaj skupnih 
treningov z reprezentanco, večinoma 
pa si jih je bilo potrebno zorganizi-
rati na lastno pest. Treniral je po celi 
Sloveniji, največkrat pa mu je druž-
bo delal sam evropski prvak Jaka 
Gorenc. Sašo je bil v tej disciplini še 
čisti novinec, Jaka pa mu je takoj z 
veseljem priskočil na pomoč. Opa-
zoval ga je med pristajanjem, mu 
takoj zatem povedal kaj je naredil 
narobe, kaj dobro, veliko pristankov 
pa sta tudi posnela in jih kasneje 
analizirala. Napredek je bil neverje-
ten! Število treningov je naraščalo, s 

7 centimetrov do medaljeSVETOVNO PRVENSTVO V NATANČNEM 
PRISTAJANJU Z JADRALNIMI PADALI 2013

tem pa so se večali tudi stroški, 
saj so si morali vse skupaj fi -
nancirati sami, od zelo drage 
prijavnine pa do vožnje, biva-
nja, hrane, zavarovanja, itd.

Končno je napočil čas pr-
venstva! 79 tekmovalcev iz 18 
držav je imelo uradno otvori-
tev v samem centru Sarajeva, 
tam pa se je izžrebalo tudi 
štartne številke. Prvi dan se je 
zaradi močnega razvoja obla-
kov prva serija tekmovanja 

odvila pozno popoldne. Naši tekmovalci so 
dosegli soliden rezultat, ki jih je še dodatno 
motiviral za nadaljevanje. Naslednji dan zač-
nejo že ob sedmi uri zjutraj, drugo serijo izpe-
ljejo veliko bolje kot prvo in se s tem prebijejo 
na tretje mesto. V nadaljevanju se rezultat eki-
pe še izboljšuje, vendar pa ima Sašo nekaj 
smole. Zaradi zahtevnih razmer prileti zelo 
nizko nad tlemi in poskuša doseči čim boljši 
rezultat, pristane pri 50 cm, a 
mu sodniki dosodijo padec, saj 
je po njihovem mnenju pri 
pristanku s sedežem oplazil 
travnato bilko. Kakršen koli 
dotik tal s katerim koli drugim 
delom opreme ali telesa razen 
z nogo se namreč oceni kot 
padec in kaznuje z najvišjim 
možnim rezultatom 1000 cm. 
Škoda, vendar je to grenkobo 
takoj popravil v naslednjem 
skoku, ko je dosegel le 7 cm, 
kar je odličen rezultat. Za peto 
serijo bi lahko rekli, da je bila 
za Slovence usodna. Razmere 
na pristanku so bile ekstremno 
zahtevne in že na meji varnega. 
Vsi piloti so hoteli pristati kar se da blizu sre-
dinske točke, a enostavno ni šlo. Sašo je fi nalni 
dolet zastavil odlično, a ga je balon toplega 
zraka ravno nad mestom pristanka dvignil za 
nekaj metrov, ga tako vrgel z idealne linije in 
tako je popolnoma nemočen lahko le še posku-
šal narediti čim manjši rezultat.

Sreda postreže z meglo, kar je bila dobra 

novica, saj je Sašo zbolel. Zaradi slabe vidlji-
vosti se tekmovanje prestavi na popoldne, tako 
da se je lahko dopoldne malce odpočil in 
spravil k sebi kolikor se je dalo. V tej šesti se-
riji pa je kljub bolezni pristal pri 4 cm in s tem 
ponovno prispeval k ekipnemu rezultatu.

Na vsakem takem prvenstvu mora biti s 
strani organizatorja poskrbljeno za en dan po-
čitka. Tako so tekmovalce peljali na rafting po 
Neretvi, kjer so svoje misli končno lahko malo 
preusmerili in se sprostili ob dobri hrani in pi-
jači ter se družili s svojo konkurenco.

Na predzadnji dan so izpeljali še sedmo seri-
jo, tu pa so ekipno povsem zasenčili nasprotni-
ke. Tudi tokrat je Sašo s 6 cm prispeval rezultat 
za ekipo. Veselje je bilo nepopisno, saj so zao-
stajali le še za malenkost, pa to ne le za meda-
ljo, nasmihala se jim je tudi zmaga.

Zadnji dan so se prebudili v vetrovno jutro, 
obeti pa tudi niso bili ravno rožnati in hitro so 
morali priznati premoč drugim reprezentan-
cam. Rezultat je bil sicer dober, 4. mesto v 

ekipni razvrstitvi, a je imel precej grenak prio-
kus, saj so bron zgrešili za bolečih 7 cm, srebro 
pa le za 19 cm. No, ampak medaljo so vseeno 
imeli, saj je Jaka Gorenc v posamični razvrsti-
tvi osvojil naslov svetovnega podprvaka in le 
za 2 cm zaostal za zmagovalcem Sheng Guang 
Quiang-om. Matjaž Sluga pa je prav tako 
osvojil odlično 4. mesto. Sašo Slabajna pa se je 

kljub smoli in živčnosti kot tretji 
najboljši Slovenec lahko pohvalil z 
dobrim 28. mestom, prav tako pa je 
ugnal nekaj svetovno priznanih tek-
movalcev, kot je na primer Anglež 
Andy Shaw. Prepričan je, da bi na 
tem prvenstvu lahko dosegel veliko 
boljši rezultat, zato bo svojo tekmo-
valnost in znanje poskusil pokazati 
naslednje leto na evropskem prven-
stvu v Srbiji.

Sašo se zahvaljuje vsem sponzor-
jem, ki so mu s svojo pomočjo 
omogočili nastop, in sicer Občini 
Komenda, Nektar Naturi d.o.o., 
Elektrini d.o.o. in tiskarni TKBM.

ZANIMIVOSTI
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Če ne bi bilo 29. septembra storjeno kaznivo dejanje, poškodovanje 
javnega znamenja in sicer križa v Mostah, bi bila statistika kaznivih 
dejanj in ostalih sestavin iz pristojnosti Policije, res ugodna. Pa so 
objestneži, nevzgojeni v duhu spoštovanja do verujočih zagrešili zavr-
žno dejanje in Križanega do neprepoznavnosti poškodovali. Je res, da 
sta morala in etičnost posameznikov tako globoko padli, da je potrebno 
razmisliti in spregovoriti o barbarstvu, vzgoji doma, v šoli in družbi?

Vlomilci so bili dejavni 16. septembra, ko so vdrli v podjetje v Žejah. 
O njihovem uspehu ni podatkov.

Ljubitelji tujih stvari so bili na delu trikrat. 25. septembra je menjalo 
lastnika treking kolo znamke Cross Motion, bele barve v Komendi, 12. 
septembra je doslej še neznani nepridiprav odtujil plinske jeklenke v 
Mostah, nekdo pa od 23. septembra naprej uporablja GSM, ki ga je 
ukradel v Komendi.

Da veseljačenje traja tudi predolgo v noč, so dokazali gostje v gostin-
skem lokalu v Mostah, kjer so kar dvakrat prekoračili delovni čas, ki so 
ga »nategnili« v ponedeljek, 23. septembra, in v soboto, 28. septembra. 
Obakrat so doživeli obisk Policije.

Policija je 6. septembra posredovala in umirila sosedski spor na 
Gmajnici. Nekateri se pač ne zavedajo, da je dober sosed vedno najbolj 

To je nova pralnica za kolesa traktorjev in ostale kmetijske mehanizaci-
je. Lastnik objekta je Rok Sivec iz Most. Hvale vredno, vprašljiv je 
morda le iztok, ki je neposredno v potok Tunjico. 

Septembra dopust za nepridiprave
pri roki, ko potrebuješ pomoč. Tudi kultura sožitja je vredna, da si o njej 
večkrat izprašamo vest.

Da bodo avtokleparji in ličarji imeli dovolj dela, poskrbijo povzroči-
telji prometnih nesreč. Ta mesec je trikrat »počilo«, na srečo brez hujših 
posledic. 16. septembra se je zaradi nepravilnega premika vozil zgodila 
prometna nesreča na glavni cesti na Križu. Zaradi prekratke varnostne 
razdalje je 21. septembra ob 22.50 voznik od zadaj »pregledal« zadnji 
del pred seboj vozečega avtomobila. Izsiljevanje prednosti je bilo vzrok 
za bližnje srečanje vozil na cesti v Žejah.

Jesen je tu. Zmrači se zgodaj, tudi megla je večkrat na obisku. Še 
vedno pa opažamo, da precej rekreativnih kolesarjev in pešcev ob pro-
metnicah in na njih nima ustreznih (z zakonom predpisanih) odsevnikov, 
ki bi opozarjali na njihovo prisotnost v prometu, čeprav se je uporaba 
le-teh vidno izboljšala. Dobrohotno opozorilo: Bodite preVIDNI!

Ste že pomislili na čakajoče vrste tik pred 15.11., ko bodo morala vsa 
vozila dobiti predpisano zimsko opremo? Poskrbite za menjavo pnev-
matik pravočasno, morda predčasno. Koristila bo predvsem tistim, ki 
težko vidijo pred seboj vrste čakajočih na usluge vulkanizerskih delav-
nic.

Pa na blatne ceste, posute z listjem, ne pozabite . Povečajte varnostno 
razdaljo in »skrajšajte nogo«. 

Tone Ogorevc

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

(Goethe)

V 83. letu starosti se je tiho poslovil 
mož, oče, ata in pradedek

STANISLAV 

ZAVERŠNIK

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, lepe misli, darovane maše in sveče. Hvala gasilcem, 
podjetju Pogrebnik in gospodu župniku za lep obred. 

Iskrena hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga spoštovali in se poklo-
nili njegovemu spominu.

Za vedno ostaja z nami.
Vsi njegovi

Odšli so…

Za varnost pešcev
Ob cesti iz Komende proti Križi na Gori pri mostu je bil precej nevaren 
odsek za pešce. No, sedaj je ob cesti asfaltiran pločnik in prikupna 
ograja. Lepo. - A. Ž.

KRONIKA

Zorislava Planinc, Komenda, Glavarjeva 61 A, stara 60 let
Stanislav Zaveršnik, Komenda, Urhova ulica 10, star 82 let
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V Športni dvorani v Komen-
di bo v soboto, 26. oktobra, 
ob 18. uri veliki dobrodelni 
koncert za petletnega Aljaža. 
Vstop prost, zbrani denar od 
prostovoljnih prispevkov in 
srečelova bo namenjen za na-
kup dvigala in prilagojenega 
vozila za petletnega Aljaža, ki 
zaradi cerebralne paralize ne 

more hoditi, sedeti in govoriti.
Nastopili bodo ansambli Poljanšek, Vžig, Viharnik, Namig, Zajc, 

Toplar, Veseli godci, Marjan Novina, David Grom, Damir Kovačič, 
Fanika Križaj, Mažoretke twirling mažoretnega kluba Komenda, God-
ba Komenda. Podpori dobrodelne prireditve se pridružujejo Občine 
Komenda, Mengeš, Vodice in Kamnik in sponzorji, glavni dobitek v 
srečelovu pa bo hladilni k, ki ga podarja fi rma Mediadom Kamnik. Več 
informacij na telefonskih številkah 041/458-314 - Zdenko in 031/396-
817 - Sonja.

POMLAD ZA ALJAŽA Velika dobrodelna prireditev 
v Komendi





PODJETJE DILEX D.O.O.
Poslovna cona Komenda,
Pod lipami 10, 1218 Komenda 

Ustanovljeno je bilo leta 1993 kot družinsko podjetje. Osnovna dejav-
nost je bila prodaja novih in rabljenih lesnoobdelovalnih strojev. Kmalu 
je povpraševanje preseglo zmožnosti prodaje v domači trgovini in 
osredotočili so se na prodajo v trgovskih mrežah. Od leta 1999 so gene-
ralni zastopnik za blagovno znamko Elektro Maschinen. Za artikle 
znamke Elektro Maschinen nudijo tudi servis in tehnično svetovanje.

Nagrade:
1. nagrada - 1 set pnevmatskega orodja
2. nagrada - 1 rotacijska krtača za pranje
3. nagrada - 1 krtača za pranje

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 PLANINSKI DOM JOŽE DODIG s.p. v 
Aplenci številka 8-9/2013 so:

1. nagrada: Kosilo za 4 (štiri) osebe - LAURA KOČAR, MOSTE 95 
A, 1218 KOMENDA

2. nagrada: Kosilo za 2 (dve) osebi - BOGDAN TRIVIĆ, URHOVA 
ULICA 7, 1218 KOMENDA

3. nagrada: Pica po izbiri - MILAN ŽAN, BREZJE 40, 1356 DO-
BROVA

Nagrajenci lahko nagrado vnovčijo na podlagi tega potrdila in oseb-
nega dokumenta v lokalu PLANINSKI DOM JOŽE DODIG S.P., 
PODBORŠT PRI KOMENDI 7 G, 14218 KOMENDA. Čestitamo.

Čudež narave
Že od otroških let občudujem gobe. Prvi pouk o njih sem dobil od 
očeta, pozneje pa iz knjig, od drugih gobarjev in iz lastnih izkušenj. 
Užitne gobe, jurčke, sem našel že na vseh mogočih krajih: v sila 
strmih bregovih, z glavami navzdol, v duplinah, med koreninami, 
rastoče izpod trohnečih vej, po enega ali po več skupaj. Kaj takšne-
ga, kot se mi je dogodilo letos jeseni, pa še ne: da bi iz glave večjega 
jurčka rastel »mali brat«, iz beta pa še eden, malo večji! Prava igra, 
čudež narave. Verjeli ali ne, tudi jaz skorajda nisem, vendar je foto-
grafi ja dovolj zgovorna. kraja najdbe pa, saj veste, kako je z gobarji 
… V Zg. Tuhinju so mi rekli, da se sicer drugače dobro poznajo in 
razumejo, pri gobarjenju pa na vse to pozabijo, hodijo čisto tiho sami 
zase po gozdu, z očmi, uprtimi v tla, kot da bi bili tujci. 

Jožef Pavlič 
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