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Številka 10

VABILO
Lepo povabljeni na slovesnost ob odprtju

krožišča na Glavarjevi cesti v Komendi,
ki bo v četrtek, 30. oktobra 2014, ob 16. uri
pod starodavno lipo pri občinski stavbi.
Po osrednji prireditvi se bomo ogreli s pečenimi kostanji,
se posladkali s svežim jabolčnim zavitkom in z drugimi dobrotami.
Tomaž Drolec
župan
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JESENSKI SEJEM 2014 V KOMENDI

Glasilo občine Komenda 10/2014

Po rekordnem obisku tudi naprej še bolje kaže
Čeprav neverjetno, je vendarle res, da si je sejem tokrat v treh dneh ogledalo več kot 70 tisoč
obiskovalcev. - Poslovna cona v Komendi je bila največje sejemsko parkirišče.

Letošnji jesenski sejem v Komendi je, kljub napovedim in ugotovitvam o izrednem zanimanju zanj iz raznih krajev Slovenije in tudi
prek meja, presegel tako med razstavljavci kot obiskovalci vsa pričakovanja.
Ko so ga v nedeljo, 5. oktobra, zvečer zaprli, je bilo sicer še neuradno
znano, kasneje pa tudi potrjeno, da si je sejem ogledalo najmanj 70.000
obiskovalcev. To neverjetno številko na prvi pogled pa potrjujejo
ugotovitve zadnjih nekaj sejemskih prireditev lani in tudi predlanskim,
da je sejem v Komendi postal enakovreden nekaterim poznanim in tradicionalnim sejmom v Sloveniji in tudi pri sosedih prek meja. Še nekaj
let nazaj bi se Komenda z okolico ob takšnem obisku dušila v avtomobilski pločevini. Tokrat pa je bilo glavno parkirišče za prišleke iz raznih
krajev v Poslovni coni Komenda, od koder so potem vse tri dneve
Kambusovi avtobusi od 8. do 18. ure v obe smeri vozili obiskovalce na
sejem in s sejma.

Rekorden obisk so prireditelji zabeležili že v petek ob odprtju sejma,
ko doslej še nikdar bilo toliko obiskovalcev, in potem tudi v nedeljo.
Sicer pa je bila letošnja ugotovitev, da je sejem tudi z izredno veliko
razstavljavci na prireditvenem prostoru na hipodromu in deloma ob
njem v Komendi, kot pravimo, pokal po šivih. Res, in nad tem so se
zamislili, kot resno opozorilo, tudi prireditelju.
Predsednik Konjeniškega kluba, ki je tudi organizator sejma, Alojz Lah:
»Že nekaj časa smo ugotavljali, da prostor postaja premajhen. Danes z zadovoljstvom ugotavljam,
da imamo rešitev uspeli smo pridobiti nove površine in sejem bo že spomladi »laže zadihal« in se
predstavil v večji površini in prihodnje tudi z novimi vsebinami.«

Pozdrav iz Sremske Mitrovice in Rume

Mažoretke skupaj z Godbo Komenda

Ogled sejma po odprtju

Zaplesali so seveda tudi folkloristi DU Komenda.
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Tej ugotovitvi je pritrdil tudi predsednik Sejemskega odbora Stane Štebe:
»Zadovoljen in vesel sem, da ni več razlogov za
prostorsko zaskrbljenost, s kakršno smo se še posebej
srečevali ob organizaciji tokratnega sejma. Prostor
naj ne bi bil več težava že na prihodnji prireditvi
spomladi prihodnje leto, ko bo sejem obeležil 20-letnico, Konjeniški klub Komenda, ki je po zaslugi
predsednika Alojza Laha začel takrat z razstavami, pa

Aplenca

Inovator Ivan Gregorič je na sejmu predstavil večfunkcionalni samohodni kmetijski stroj za številna različna kmetijska opravila oziroma dela.
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Med stalnimi razstavljalci je tudi vedno Mehanizacija Miler.

60-letnico obstoja in delovanja.«
Kmetijski sejem v Komendi, ki je dve prireditvi na leto razširil tudi na
druge poslovne vsebine, je tako danes postal primerljiv z vsemi slovenskimi sejemskimi prireditvami, kar mu priznavajo številni razstavljavci
in proizvajalci, ki se predstavljajo obiskovalcem v Komendi. Kvalitetna
posebnost pa je bil tokrat tudi revijalni katalog s seznamom razstavljavcev, zaradi katerega se je komendski sejem tudi tako postavil ob bok
vsem sejmarjem doma in onkraj meje.
Trden korak pri sodelovanju na sejemskem področju pa se je tudi tokrat potrdil s predstavitvijo razstavljavcev in Sejma iz Sremske Mitrovice in Rume, ki so se ob tej priliki zahvali tudi za pomoč iz Komende
ob velikih letošnjih poplavah.
A. Žalar
Vedno se predstavlja tudi društvo Stari traktor Komenda.

Sejem je letos obogatilo tudi Združenje rejcev haflingerjev z razstavo.
Tudi Deželna banka Slovenije in Agro zavarovalnica sta bili potrdilo, da
je to pravi, veliki sejem.

Številni razstavljalci so bili dokaz, da to ni le kmetijski sejem.

Kmetijski center Lah je seveda od vsega začetka.
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Veliko
gradbišče za varen prometGlasilo občine Komenda 10/2014
V teh dneh se v Komendi končuje manjkajoči odsek ceste s pločnikom med novim naseljem in
Lončarsko zadrugo. Po začetnih delih izgradnje kanalizacije v tem delu občine so tako tudi proti
Mlaki dobili lepo in urejeno cesto. Veliko gradbišče pa je trenutno tudi v samem centru Komende pri
kulturnem domu. Odprtje tega projekta, 18. krožnega krožišča pod lipo, je napovedano za četrtek,
30. oktobra, ob 16.uri. Slovesno bo, zato lepo povabljeni.
Seveda pa se dela na kanalizaciji s tem ne bodo končala. Pogodba o nadaljevanju del je podpisana, pridobljena so gradbena dovoljenja in v prihodnje naj bi vse hiše v Komendi dobile priključek na
kanalizacijo. A. Ž.

Začelo se je z gradno kanalizacije na Gmajnici.
Asfalt, da bo gladko in lepo

Pločnik in asfalt na cesti proti Mlaki

Takole se je začela gradnja krožnega križišča pod starodavno lipo.

"Ali bo to 'les' tako veliko 'kložišče'?"
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Še v gradnji

Aplenca

DOGAJANJA, OBJAVA

Spominska
svečanost

Ob dnevu spomina na mrtve je bila v petek, 14.
oktobra, dopoldne pri Vodnjaku v Mostah osrednja občinska spominska svečanost. O dogodkih
med drugo vojno je govoril predsednik KO ZZB
za vrednote NOB Filip Železnik. 7. novembra
pred 70. leti sta pred tem, danes obnovljenem
vodnjaku in današnjem spomeniku, padla Stane
Boltežar-Rudi in Mirko Brnot- Mentor, priča
dogodku pa je bil tudi danes najstarejši občan
Nande Vode, ki je bil skupaj soborcem Edom
Bohincem tudi tokrat na petkovi osrednji občinski spominski svečanosti. V kulturnem programu
so nastopili MePZ DU Komenda, učenci OŠ
Moste in recitatorji. Župan Tomaž Drolec in Edo
Bohinc ter Nande Vode so položili venec k obeležju, člani KO ZB pa tudi k drugim spominskim
obeležjem v občini.
- A. Ž.
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ZAVOD MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE KOMENDA
Glavarjeva 104, 1218 Komenda, SVET ZAVODA
Na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l.št.3/07 ) in 42. in 43. člena
Statuta zavoda Medgeneracijskega središča Komenda, Svet zavoda razpisuje mesto:

DIREKTORJA/DIREKTORICE
1. Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
ki so določeni z zakonom in s pogodbo o
ustanovitvi zavoda, izpolnjevati naslednje
pogoje:
● ima visoko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo,
● ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na področju dejavnosti socialnega, varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana
s socialno varstveno dejavnostjo,
● ima opravljen strokovni izpit za delo
na področju socialnega varstva,
● ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom republike Slovenije za
splošno izobraževanje,
● aktivno obvlada slovenski jezik,
● zna delati z računalnikom,
● ima izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti,
● ima izdelano vizijo razvoja zavoda.

2. Mandat direktorja/direktorice traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, s podatki o dosedanjem delu,
kratkim življenjepisom in s programom dela
in razvoja Medgeneracijskega središča Komenda v naslednjem petletnem obdobju naj
kandidati pošljejo v 5 dneh od dneva objave
razpisa na naslov:
ZAVOD MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE
KOMENDA, Glavarjeva 104, 1218 Komenda
»razpis za direktorja/direktorico«
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog Svet
zavoda ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 45 dneh
od dneva objave razpisa.
SVET ZAVODA MEDGENERACIJSKO
SREDIŠČE KOMENDA

Že tretja podjetniška priložnost v PVSP 2014
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske
urbane regije je 17. oktobra na svoji spletni
strani www.rralur.si objavila že tretji javni
poziv za vključitev v operacijo Podjetno v
svet podjetništva 2014 (PVSP 2014) za Ljubljansko urbano regijo.
Z njim vabi visoko izobražene mlade brezposelne osebe iz regije, da se vključijo v
omenjeni program, si zagotovijo zaposlitev za
določen čas in si odprejo možnost, da v družbi
vrstnikov in s pomočjo mentorjev razvijejo
svojo podjetniško idejo. Deset izbranih kandidatov bo namreč RRA LUR predvidoma decembra 2014 zaposlila za čas štirih mesecev.

V obdobju vključitve v program jim bo nudila
strokovno pomoč v obliki podjetniškega
usposabljanja ter razvijanja in uresničevanja
njihove podjetniške ideje, kar po dosedanjih
izkušnjah bistveno pripomore k hitrejšemu in
uspešnejšemu preboju na trgu. Končni cilj
udeležencev pa bo samozaposlitev, zaposlitev
v lastnem podjetju ali zaposlitev pri drugem
delodajalcu.
Poziv je prednostno namenjen brezposelnim, ki imajo šesto ali višjo stopnjo izobrazbe katerekoli smeri, so stari manj kot
35 let in imajo stalno bivališče v eni od 26
občin Ljubljanske urbane regije. V primeru,

Razigrani svet košarke

Varstvo Metuljček
Varstvo Metuljček Komenda ima skrbno,
ustvarjalno dnevno varstvo otrok. Za otroke
skrbi diplomirana vzgojiteljica z dolgoletnimi izkušnjami in zanimanjem za otroke.
Telefon: 040 416 175.

Tako kot je v prejšnji številki
Aplence napovedal predsednik
Košarkarskega kluba Komenda
Brane Košir, so na prireditvi
Razigrani svet košarke povabili
številne mlade na srečanje in
predstavitev te igre najprej v
športno dvorano nato pa še na
igrišče pred šolo v
Mostah. Tudi Lipko
je prišel in , ko smo
spremljali dogajanja, se je porajal
vtis, da je to zares tista pot, ki bo
lahko pripeljala do počutja in prepričanja, da je košarka res privlačna igra mladih že od nekdaj tudi v
Komendi, kjer ima seveda tudi
tradicijo.
- A. Ž.

da bo premalo prijavljenih kandidatov izpolnjevalo vse tri pogoje, lahko posebna komisija za izbor kandidatov omili izobrazbeni in
starostni pogoj, kar lahko stori tudi po lastnem
preudarku. Na poziv se ne morejo prijaviti
kandidati, ki so v preteklosti že bili vključeni
v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva.
Strokovna komisija bo pri izboru upoštevala
izpolnjevanje pogojev ter podjetniške lastnosti,
znanje in izkušnje kandidatov, poslovno idejo
in njeno uresničljivost, karierne cilje in motiviranost kandidatov. Zadnji rok za oddajo vlog
je 7. november 2014.

Opravičilo
V septembrski številki Aplence nam jo je
zagodel tiskarski škrat, ko je na 8. strani v
članku z naslovom Začenjamo spet z mladimi Braneta Koširja kar dva krat poimenoval
za Daneta. Predsedniku Košarkarskega
kluba Komenda Branetu Koširju se za napako opravičujemo.
Uredništvo
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ŽUPANOVA BESEDA

Aplenca
ŽUPAN TOMAŽ DROLEC
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Zadnja Aplenca v mojem mandatu

Predvsem si želim, da delo poteka naprej v duhu naših prvih treh mandatov, ko smo delali bolj kot
ne usklajeno, predvsem pa v dobro občine.
Lepo povabljeni v četrtek, 30. oktobra, ob
16. uri na odprtje krožišča, kjer bomo imeli
priliko čestitati novemu županu in spoznati
nove svetnike, starim pa se zahvaliti za njihovo delo v zadnjem mandatu.
V zadnji redni Aplenci sem zapisal, da je bilo
to moje javljanje zadnje, toda drugi krog županskih volitev mi je podaljšal moje županovanje do 6. novembra in se vam zato še enkrat
oglašam, kot aktualni župan. Župansko pisarno
bom predal Slavku Poglajnu naslednji dan po
ustanovni seji, ki bo v četrtek, novembra. Na ta
dan bodo stare svetnike zamenjali novi, katere
ste izbrali, da naslednje štiri leta vodijo našo
občino pod taktirko novega župana.
Predvsem si želim, da delo poteka v duhu
naših prvih treh mandatov, ko smo delali bolj
kot ne usklajeno, predvsem pa v dobro občine.
Prepričan sem, da smo lahko ponosni na vse,
kar je bilo postorjenega v vseh štirih mandatih,
razen negativnega delovanja posameznikov v
zadnjem mandatu, ko so pred javno dobro postavili lastni interes.
Upam, da bo ta zgodba čim prej pozabljena
in zato srčno upam, da se svetniki ne bodo ponovno postavili v pozicijo oziroma opozicijo
in se bodo raje našli v različnih programih ter
delali izključno v korist občine. To je bila tudi
obljuba vseh, ki so kandidirali in se potegovali
za vaše glasove.
Posebno zadovoljen pa sem, ker se mi ob
koncu četrtega mandata uresničuje dolgoletna
želja po izgradnji krožišča sredi Komende, v katerem sklopu je tudi varna pot za vse udeležence
v prometu s strani Gmajnice, Podboršta, Mlake,

VOLITVE 2014

Verjemite mi, da je bilo res naključje, da
smo v zadnjem mesecu dočakali obnovitev
dela ceste iz centra Suhadol proti Glavni cesti.
Ponudila se nam je prilika, ki je nismo mogli
izpustiti in smo tako zelo na hitro zgradili del
kanalizacije, nekaj pločnika in kot je dogovorjeno, prav v teh dneh tudi preplastitve z asfaltom. Del Suhadol bo spet lepši in varnejši.
Upam le, da bodo novi svetniki in župan, preostanek ceste uredili v čim krajšem času. Veselili pa se bodo te dni tudi Suhadolci na drugi
strani Pšate, saj jim bomo tudi tam asfaltirali
del makadamske poti.
Naj vas, spoštovane občanke in občani, še
enkrat povabim na odprtje krožišča, kjer bomo
imeli priliko čestitati novemu županu in spoznati nove svetnike, starim pa se zahvaliti za
njihovo delo v zadnjem mandatu. Za lep večer
se nam bodo pridružili Mešani pevski zbor
Društva upokojencev Komenda, naše mažorete, komendska godba in povezovalec programa
Darko Mavsar.
Vaš župan Tomaž Drolec

Župan in Občinski svet 2014-2018

Na letošnjih lokalnih volitvah so v prvem
krogu volivci v občini izvolili najprej
14-članski Občinski svet, v drugem krogu
pa še župana. V Občinski svet je bilo 5. oktobra izvoljenih kar devet list oziroma
strank in 14 članov sveta.
Spoštovane občanke in občani!
V svojem imenu in v imenu
- Liste TRN - Lista za Turizem, Razvoj, Napredek;
- N.Si - Nova Slovenija
Krščanski demokrati;
- DeSUS - Demokratična
stranka upokojencev Slovenije in
- SD - Socialni demokrati
se PONOVNO ZAHVALJUJEM
za Vaše zaupanje na lokalnih volitvah v
občini Komenda.
Čas bo tisti, ki bo pokazal pravilnost odločitve.
HVALA IN SREČNO!
Štefan Pojbič
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Gore in Komendske dobrave.
Prepričan sem, da je večini naših občanov projekt všeč, saj je le malo takšnih,
ki pokritizirajo prav vse, kar se trenutno
dogaja sredi Komende. Osebno sem zelo
zadovoljen tudi z izvajalcem del in njegovimi podizvajalci, saj bodo dela končana v dogovorjenem roku. Res, da bo na
severnem delu proti Gmajnici mogoče
kakšen del nedokončan, vendar to ni razlog, da ta četrtek, 30. oktobra, ne bi odprli križišča in se popeljali po lepi novi
cesti ter se varno sprehodili po novem pločniku. Pričakujem vas v čim večjem številu.
Smo pa kar nekako v senci tega gradbišča
prišli do nove ceste tudi vaščani Gmajnice in
Mlake. V teh dneh se končuje tudi manjkajoči
odsek ceste med novim naseljem in Lončarsko
zadrugo, od koder smo v smeri proti Gmajnici
dobili nov pločnik z javno razsvetljavo, ki bo
prispeval k varni poti vseh uporabnikov te ceste. Morda pa se bomo v tej lepi jeseni, kakršno
nam napovedujejo, vaščani teh dveh vasi dogovorili in tudi mi sami organizirali srečanje
ter proslavili novo pridobitev. Seveda pa se
dela na kanalizaciji s tem ne bodo končala in se
bodo nadaljevala po planu, če bo le vreme dopustilo. Večkrat smo že poudarili, da bo priključek na kanalizacijo pripeljan do sleherne
hiše, saj je pogodba podpisana in gradbena
dovoljenja v celoti pridobljena. Je pa intenzivnost del tudi odvisna od države, ki nam že kar
nekaj let obljublja podpis pogodbe za sofinanciranje izgradnje kanalizacije. Menda, da sedaj
bo pa res kmalu.

Novi člani Občinskega sveta
Lista TRN - turizem, razvoj, napredek Jože Šimenc (1982) Gora, Jožef Sušnik
(1952) Križ - oba volilna enota Komenda;
Roman Koncilija (1967) Moste, Igor Štebe
(1967) Žeje - oba volilna enota Moste; SDS Slovenska demokratska stranka - Aleš Marinko (1968) Gmajnica - volilna enota Komenda, Rok Zupančič (1971) Moste - volilna
enota Moste; Nova Slovenija - Krščanski
demokrati - Martina Prezelj (1966) Križ volilna enota Komenda; Klara Berlec (1953)
Suhadole - volilna enota Moste; DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
- Viktorija Drolec (1957) Mlaka - volilna
enota Komenda; SMC - Stranka Mira Cerarja - Roman Grošelj (1959) Klanec - volilna
enota Komenda; Lista VEM - Vsem enake
možnosti - Milan Starovasnik (1973) Komendska Dobrava - volilna enota Komenda;
Lista VEZ - Izak Matej Ciraj (1980) Gmajnica - volilna enota Komenda; SLS - Slovenska ljudska stranka - Matija Zadrgal (1965)
Glavarjeva cesta - volilna enota Komenda; SD

- Socialni demokrati - Alojz Zver (1946) Žeje
- volilna enota Moste.

Volitve župana
Za župana so na letošnjih oktobrskih lokalnih
volitvah bili štirje kandidati, ki so se volivcem
predstavljali v volilni
kampanji, v okviru katere je bilo tudi soočenje kandidatov v izvedbi
Uredništva glasila Aplenca.
Za župana so kandidirali in v prvem krogu
na volitvah 5. oktobra dobili naslednje število
glasov: Izak Matej Ciraj 438, Vid Koritnik
453, Stanislav Poglajen 611 in Štefan Pojbič
889. V prvem krogu sta bila izvoljena Štefan
Pojbič (37,18 %) in Stanislav Poglajen 25,55
% ; izpadla pa sta Vid Koritnik 18,95 % in Izak
Matej Ciraj 18,32 %
V drugem krogu na volitvah 19. oktobra
sta se za izvolitev za župana potegovala Stanislav Poglajen in Štefan Pojbič. Izvoljen je bil
Stanislav Poglajen, ki je dobil 1082 glasov

Aplenca

BESEDA IZVOLJENEGA ŽUPANA

IZVOLJENI ŽUPAN SLAVKO POGLAJEN
Najprej čestitka izvolitvi za župana
Občine Komenda v
mandatu 2014-2018.
Kako
ocenjujete
kampanjo, ki je prvič v novoustanovljeni občini Komenda potekala v tako
imenovanih
dveh
volilnih krogih?
Hvala za čestitke.
Hvala tudi občankam in občanom za zaupanje.
Volilna kampanja na tokratnih volitvah je po
moji oceni potekala dokaj korektno, z moje
strani pa prav gotovo povsem korektno in predvsem zakonito. Na »nepravilnosti« in delovanje
drugih organizatorjev volilne kampanje pa bi
morali podati mnenje pristojni organi – inšpektorji. Sem prepričan, da se nepravilnosti in tako
imenovano »metanje polen pod noge« odraža
pri volivkah in volivcih z negativnim odzivom.
Državljanska pravica in dolžnost udeležbe na
volitvah je bila na nivoju občine sicer malenkost
višja kot na nivoju države, a sem osebno pričakoval višjo udeležbo. S tem, da se ne udeležimo
volitev, prepuščamo odločitev drugim.
Delo v občini oziroma v občinski upravi
Vam ni nepoznano, saj ste bili direktor občinske uprave ob ustanovitvi občine. Nazadnje v štirih mandatih občine pa ste bili
vodja Režijskega obrata. Zakaj ste se odločili za kandidaturo za župana?
Po ustanovitvi Občine Komenda sem bil do
leta 2004 direktor občinske uprave, zadnjih 10 let
pa sem na delovnem mestu Vodje režijskega
obrata. Za kandidaturo sem se odločil, kot sem
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Nadaljevanje izgradnje
komunalne infrastrukture
Odločitev ni bila lahka, ker vsaj malo poznam trenutno stanje in
problematiko. - Veliko se je v 15 letih postorilo, zgradilo…
navedel tudi v svoji predvolilni kampanji, predvsem zaradi mojega prepričanja, da lahko našo
občino vodim bolj zakonito, pošteno, transparentno, ... Odločitev ni bila lahka, predvsem zato, ker
vsaj malo poznam trenutno stanje in problematiko, a z mojimi vrlinami in skupnimi močmi vseh,
tako sodelavcev v občinski upravi, z novo izvoljenimi svetniki kot z občankami in občani, ki so
pripravljeni zavihati rokave, nam to lahko uspe.
Kako komentirate izid volitev in izvoljeni
sestav občinskega sveta?
Občanke in občani so izbirali in izbrali, predvsem na podlagi poznavanja kandidatk in kandidatov, ki smo se spustili v volilni boj. Na podlagi
predstavitev tako posameznika kot stranke oziroma liste in dosedanjega dela vsakega posameznika, je bil izvoljen nov sestav svetnikov. V
petem sklicu je polovico novih svetnikov, z vsemi pa upam, da bom uspešno sodeloval. Pričakujem korektno sodelovanje vseh, predvsem za
nas skupnih in za občino pomembnih projektih.
V novem Občinskem svetu je zastopanih kar
devet političnih strank oziroma samostojnih list,
kar je veliko za našo občino.
Programi sodelujočih v kampanji so bili
precej podobni. Nedvomno je stanje v občini
trenutno vsebinsko gledano precej kompleksno. Kako bi sedaj, ko so karte znane in
dokaj tudi že izhodišča za jutri, razporedili
vrstni red nalog?
Programi vseh so si bili resda precej podobni, a po mojem osebnem mnenju za prihajajoče
štiriletno obdobje neuresničljivi ob poznavanju
situacije tako na ravni države kot naše občine.
Prioriteta nalog bo prav gotovo pridobivanje
sredstev za projekte, ki so že v teku (komunalna infrastruktura) kot za druge manjše projekte.
Še v letošnjem letu bomo pripravili osnutek
proračuna za naslednje leto in vanj uvrstili

skupne projekte glede na finančno možnost.
Kaj bo tisto prednostno in kaj bo moralo
vsaj za nekaj časa v tem mandatu, ali celo za
prihodnji mandat, počakati?
Kot sem že omenil, bo prednostni projekt
nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture, ki je naša obveza tako do občank in občanov kot do države in Evrope. Za zadrževalnik
na Tunjici bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in ga čim preje dokončati. Za ostale
večje projekte pa bo potrebno najprej pridobiti
ustrezno in popolno dokumentacijo.
Znano je, da je bilo v občini v dosedanji
samostojnosti na področju lokalne samouprave oziroma tako imenovane komunalnogospodarske in prav tako družbene infrastrukture veliko narejenega. Nedeljivo je
bilo in je prepričanje, da je bila odločitev o
osamosvojitvi v svojo občino na mestu in
pravilna. Kar nekaj vprašanj oziroma nalog
pa je trenutno nedokončanih. Kako se jih
nameravate lotiti kot novi župan?
Strinjam se s prepričanjem, da je bila leta
1998 na referendumu izražena odločitev o
ustanovitvi samostojne občine pravilna. Veliko
se je v teh 15 letih postorilo, zgradilo. Res je
tudi, da je nekaj zadev obstalo na mrtvi točki
oziroma nedokončanih, nerealiziranih. V mislih imam predvsem kanalizacijo in trgovino.
Z izgradnjo kanalizacije bomo nadaljevali kolikor nam bodo le sredstva to omogočala. V
vezi trgovine pa bomo najprej uskladili in uredili vse povezave in zadeve s trenutnim lastnikom nedokončanega objekta. Kako in kaj se
bom uspel dogovoriti, boste, spoštovane občanke in občani, obveščeni v eni od naslednjih
številk našega občinskega glasila. –A.Žalar
(Nadaljevanje pogovora v naslednji številki
Aplence konec novembra)

Spoštovane občanke in občani,
(54,21 %) in sicer na volišču v Komendi 597, v
Mostah 348 in na Križu 89. Štefan Pojbič pa je
dobil 914 glasov (45,79 %) in sicer na volišču v
Komendi 472, v Mostah 321 in na Križu 74.
To so neuradni rezultati o izvolitvi Občinskega sveta in župana. Potrditi jih mora še
Občinski svet na konstitutivni seji, ki bo v četrtek, 6. novembra, popoldne in sicer po imenovanju komisije (mandatna komisija) za potrditev mandatov članov Občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana, ko bodo prehodno
podana poročila o izvolitvi članov Občinskega
sveta in župana ter po morebitnih pritožbah
kandidatov, njihovih predstavnikov oziroma
kandidatnih list. Po nagovoru župana bodo na
seji izvolili tudi komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
A. Žalar

v nedeljo, 19. oktobra 2014, ste mi z vašim
glasom zaupali štiriletno vodenje naše občine. Zahvaljujem se vsem in vsakemu posebej
za izkazano zaupanje. S svojim glasom ste
meni in ostalmi občankam in občanom dali
vedeti, da si želite drugačno pot v naslednjem
obdobju, da si želite na čelu občine človeka,
ki ga poznate, poznate njegovo delo v dosedanjem obdobju, mu zaupate, ki je delaven,
pošten in marljiv na vseh področjih.
Ob tej priliki naj čestitam vsem novim
svetnicam in svetnikom petega sklica Občinskega sveta Občine Komenda. Upam in želim
si, da bomo s skupnimi močmi uspešno izpeljali vse načrte in projekte, ki bodo v dobro
občine in nas občanov.
V prihajajočem obdobju bom zavihal rokave, ponudil roko vsem, ki so pripravljeni so-

ustvarjati boljšo prihodnost naše občine.
O mojem bodočem
delovanju in programih sem vas seznanjal
v času pred volitvami.
Pregled stanja pa bo
pokazal, kdaj bomo
predlagane
rešitve
lahko izvedli v praksi.
Ničesar nerealnega
nisem obljubljal ali
zagotavljal, ostal sem korekten do sebe in do
vas, in tudi to je verjetno pripomoglo k vaši
odločitvi.
Še enkrat iskrena hvala za tolikšno zaupanje in podporo.
Slavko Poglajen
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IZ MINISTRIČINE PISARNE

Že tretjič letos letos se je stranka DeSUS
uspešno preizkusila na volitvah – najprej na
volitvah za parlament EU, zatem v Državni
zbor RS in pred kratkim na lokalnih volitvah.
Vsakič je bila uspešna, kar dokazuje, da si je
stranka DeSUS med ljudmi pridobila zaupanje
in ugled.
V občini Komenda se je DeSUS z izvolitvijo
občinske svetnice ponovno vrnil v občinski
svet. Volilci so izvolili Iva Vajgla v evropski
parlament, s čimer je stranka DeSUS prvič
dobila poslanca EU. V občinah Kamnik in
Komenda sem bila na državnozborskih volitvah izvoljena v Državni zbor RS.

IZ POSLANSKE PISARNE

Program NSi Sloveniji kaže smer

Dan za vrhom slovenskega gospodarstva na
Brdu pri Kranju je Gospodarski klub NSi organiziral posvet o aktualnih javnofinančnih
izzivih, kjer so dr.
Marko Jaklič, dr. Igor
Masten in dr. Janez
Šušteršič iskali odgoMatej Tonin
vore na vprašanje, kaj
smemo in kaj bi morali pričakovati od nove
vlade. Sodeč po odgovorih smo večino rešitev
za slovenske probleme že pred časom zapisali
v naš program, ki seveda ostaja temelj našega
prihodnjega delovanja.
Pravice in nabor storitev, ki jih država nudi
svojim državljanom, niso brezmejni, zato je
pomembno, da so pobrani davki sorazmerni s
tistim, kar država ponuja državljanom. Žal
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Kot pogajalka stranke DeSUS sem sodelovala na koalicijskih usklajevanjih za sestavo
nove vlade. Vesela sem bila, ko nam je uspelo
iz koalicijske pogodbe izločiti nekatere predloge, ki bi koristili le najbolj premožnim. Iz pogodbe smo izločili tako imenovano socialno
kapico, ki pomeni oprostitev dela plačil socialnih in zdravstvenih prispevkov najbolj premožnim. Premožni pa res rabijo socialno kapico!?
V stranki DeSUS smo uspeli vključiti v koalicijsko pogodbo vse predloge, ki smo jih volilcem obljubljali na volitvah. Kot ministrica za
kulturo in članica Vlade RS bom lahko več
prispevala k boljšemu življenju prebivalcev,

kot bi lahko, če bi bila le državnozborska poslanka.
Občini Kamnik in Komenda
sta z menoj prvič dobili v Vladi
RS svojega prestavnika.
Da je pomembno imeti v vladi
socialno občutljivo stranko, kot je
DeSUS, se je pokazalo že takoj ob
nedavnih pogajanjih za rebalans
proračuna 2014 in za proračun
2015. Med drugim smo se edini
uprli zahtevam po ukinitvi letnega
dodatka (regresa) upokojenim.
Bogatih pač ni sram vzeti zadnjega kosa kruha revnim. V Sloveniji,
ki sodi med najbolj bogate države
na svetu, ne bi smelo biti revnih
ali lačnih. Menim, da bi bilo treba
breme krize prevaliti na finančnike, bankirje, uprave in druge
osebe z najvišjimi dohodki, ne da
vse vlade iščejo prihranke le pri
najrevnejših državljanih.
V občini Kamnik je stranka
DeSUS na lokalnih volitvah dobila dva občinska svetnika. Po vsej
verjetnosti kamniški DeSUS na občinski ravni
ne bo sklepal koalicijske pogodbe, temveč bo
konstruktivno sodeloval pri vseh občinskih
projektih, ki bodo občanom v korist.
Vesela bi bila, če bi takšno konstruktivno
držo, kot jo zmoremo člani stranke DeSUS,
zmogla tudi opozicija v Državnem zboru RS.
Skupaj bi si morali prizadevati za boljšo prihodnost vseh prebivalcev Slovenije, še posebej
naših otrok in vnukov. Tudi sama si bom tako
kot doslej prizadevala za rešitve, ki bodo prispevale k boljšemu življenju Komendčanov,
Kamničanov in drugih prebivalcev Slovenije.
mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica

Slovenija ni sorazmerna v pobranih davkih,
saj je obdavčitev slovenskih državljanov ena
največjih na svetu. Študije OECD so pokazale, da je v Sloveniji obdavčitev dela ena izmed
najvišjih na svetu. Povprečna obdavčitev dela
v Sloveniji je 42,3%, povprečje članic OECD
je 35,9%. Po vsem tem kar vemo, je jasno
zgolj eno, potrebno je prenehati z ekonomsko
politiko »saj bo že nekako«. Mižanje na obe
očesi in prepričevanje, da je vse dobro, nas
pelje v bankrot. Slovenija se mora resno lotiti
strukturnih reform. Nujno je, da država najprej prične pri sebi. Če bo vzpostavila enaka
pravila za vse, če bo najprej sama redno in
hitro plačevala račune in če bo zaplenila nezakonito pridobljeno premoženje, bo narejen
prvi korak k normalizaciji razmer v državi.
Za to nujno potrebujete učinkovitejšo javno
upravo in umik politike iz gospodarstva. Če k
temu dodate še davčno razbremenitev gospo-

darskega sistema, potem bomo ustavili tudi
sivo in črno ekonomijo. Zdravila so znana,
potrebno je le zaupati odgovornost za vodenje
države tistim, ki bodo storili tisto, kar je potrebno.
Zavedam se, da reformam nasprotujejo številni lobiji, ki jim ustreza trenutni kaos, saj
imajo zaradi pomanjkanja preglednosti lepe
dobičke. Krščanski demokrati smo že pred
volitvami stavili na gospodarsko orientiran
program, ki je realen in ki ponuja točno tisto,
kar Slovenija potrebuje danes. Nekateri so nas
obtoževali, da je bil program namenjen predvolilni kampanji, vendar se danes vse bolj kaže,
da so bili naši predlogi pravi. Žal pa na volitvah
še vedno boljše uspevajo programi, ki ponujajo
prijetne puhlice, ne pa programi, ki slikajo realno stanje. Upam, da se tudi to kmalu spremni.
Matej Tonin, poslanec
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Medsebojno sožitje
– predpogoj
uspešne skupnosti
Volitve so za nami, občinski svet je popolnjen v novi sestavi. Polovico
obrazov je starih, polovico novih. Tudi v DeSUS smo dobili en mandat,
do drugega mandata nam je zmanjkalo 9 glasov. Sicer smo z rezultatom
kar zadovoljni, saj je pet strank ali list doseglo nižje število glasov,
sploh pa glede na to, da stranka dvanajst let ni bila vključena v lokalno
politiko, da nagovarja specifično ciljno populacijo, starejše in da na lokalni ravni praviloma boljše volilne rezultate dosegajo neodvisne liste
in ne politične stranke.
Glede na predvolilni slogan bomo v občinskem svetu in tudi sicer
zagovarjali sodelovanje in ne tekmovanje, sledenje ciljem, ki vodijo v
skupno dobro. Upamo, da bodo tudi ostali občinski svetniki, sploh glede
na predvolilne obljube, ki so bile več ali manj identične, ravnali podobno. Merjenje politične moči na dolgi rok ne koristi nikomur, kar med
drugim dokazujejo tudi volilni izidi tako za župana, kot za občinske
svetnike.
Seveda pa se je potrebno zahvaliti predvsem vam, drage občanke in
občani, da ste oddali glas za nas in v nas prepoznali eno od možnosti
delovanja v dobro vseh občank in občanov. Zagotavljamo vam, da vas
ne bomo razočarali in da vas bomo sproti obveščali o aktualnem političnem in siceršnjem dogajanju v občinskem svetu.
Za Občinski odbor DeSUS
Viktorija Drolec

Slovenska ljudska stranka je na lokalnih volitvah 2014 v Občinskem
svetu Občine Komenda dobila enega svetnika in sicer Matija Zadrgala.
V preteklem mandatu je imela stranka dva svetnika tako, da je na letošnjih volitvah rezultat poslabšala. Prav tako je tudi pod pričakovanji
dosežen rezultat strankarskega kandidata za župana Vida Koritnika, ki
se ni uspel uvrstiti v drugi krog volitev.
Občinski izvršilni odbor Slovenske ljudske stranke Komenda je na
svoji seji dne 10. oktobra 2014 analiziral dosežene rezultate na lokalnih
volitvah in ocenjeval vzroke, ki so povzročili znižanje podpore volivcev.
S strani predsednika Občinskega odbora Slovenske ljudske stranke
Komenda Vida Koritnika je bil podan odstop z mesta predsednika, kot
posledica znižanja svetniških mest v Občinskem svetu glede na pretekli
mandat in kot posledica neuspešne kandidature za mesto župana.
Ob zaključku seje je Občinski izvršni odbor SLS Komenda prejel
sklep, da se v 1. četrtletju 2015 izvede izredni volilni zbor stranke z izvolitvijo novega predsednika in organov stranke.
Občinski izvršilni odbor SLS

Zahvala!
Vsem občankam in občanom občine Komenda,
predvsem pa vaščanom vasi Križ, se zahvaljujem za glas, ki ste mi ga namenili ob volitvah v
občinski svet.
Občinski svetnik Jožef Sušnik
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Povolilni čas
Spoštovane občanke,spoštovani občani, zahvaljujemo se vam, da ste se
udeležili volitev, še posebno iskrena hvala za Vaš glas Novi Sloveniji.
Sestava občinskega sveta je znana. Z rezultatom, ohranili smo 2 svetniški mesti, smo zadovoljni. Z vašimi glasovi sta bili izvoljeni ga.
Klara Berlec in ga. Martina Prezelj. Na povolilnem sestanku OO smo
jima izrekli iskrene čestitke. Želimo jima modrih odločitev, dobrega
sodelovanja z ostalimi člani OS in izvoljenim županom (prispevek oddajmo v tisk še pred drugim krogom volitev), da bi skupaj uspešno zastopali usmeritve Nove Slovenije v korist vseh prebivalcev Komende.
Vsi v NSi se bomo trudili, da se ne bi, kot beremo v svetem pismu,
farizejski kvas nenadzorovano bohotil na spletnih straneh in v drugih
medijih ter ne nazadnje v medsebojni komunikaciji in tako onemogočil
pravično, pošteno, transparentno delo.
Za dobrodošlico se novoizvoljenim svetnikom in svetnicam na sedežu
stranke pripravlja srečanje. Za naš regijski odbor bo ta dogodek 22.
oktobra 2014. Ta mesec je bogat tudi z drugimi dogodki, omenimo
Vseslovensko srečanje kmetov, ki se ga je kot gostja udeležila naša poslanka Iva Dimic, predsednica parlamentarnega Odbora za kmetijstvo,
prehrano in gozdarstvo.
Mineva že tretja obletnica, ko je v 88. letu starosti umrl dr. Jože Bernik, ki je bil ustanovni član Nove Slovenije in poslanec. Kot velik
ugleden svetovno priznan pravni strokovnjak, mecen in donator ter soustanovitelj Svetovnega slovenskega kongresa je pustil bogato doto za
prihodnost. V Novi Sloveniji se ga spominjamo kot velikega dobrotnika
in domoljuba.
NSi za našo Komendo!
Danica Zmrzlikar
Predsednica OO NSi Komenda

SDS Komenda
pridobila
največ glasov!
Za nami so lokalne volitve v občinski svet, z rezultati katerih smo v
SDS Komenda lahko zadovoljni. Vsem, ki ste prispevali svoj glas za
naše kandidate - hvala za Vaš glas! Tudi novem mandatnem obdobju
bomo imeli dva svetnika, to sta Komendčan Aleš Marinko, svetnik tudi
v minulem mandatu in Rok Zupančič iz Most, novinec med svetniki.
Oba sta v svoji volilni enoti dobila drugo največje število preferenčnih
glasov, kar jima daje vzpodbudo za izvajanje zastavljenega programa.
Še večjo pa nam daje skupno število glasov, saj smo z listo kandidatov
in kandidatk SDS Komenda, v primerjavi s preteklimi lokalnimi volitvami v 2010, na letošnjih med sodelujočimi listami daleč največ
pridobili. Dobiti kar 14% več glasov občanov in se pri tem ne leviti
pod različnimi imeni, je nagrada za dosedanje delo, še bolj pa obveza za
prihodnje. Podrobnejšo analizo rezultatov lahko preberete na naši spletni strani komenda.sds.si. Kot kaže bo razmerje moči v novem sklicu
občinskega sveta od novega župana, ki bo izbran v drugem krogu, terjalo obilo komunikacijskih in diplomatskih spretnosti pri zagotavljanju
podpore posameznim projektom. V SDS Komenda bomo dobre,
vzdržne in za širšo skupnost pomembne projekte vsekakor podpirali tudi v prihodnje, pri tem pa, čeprav se oba preostala županska kandidata tega izogibata, ne bo odveč pogledati tudi kakšno `staro omaro z
odvečno prtljago`. Jeseni je pred SDS Komenda še ena naloga. Na redni
volilni konferenci bomo člani izvolili novo vodstvo občinskega odbora,
saj se je zdajšnjemu iztekel štiriletni, uspešni mandat.
Bojan Škof,predsednik OO SDS Komenda
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Občanke
in občani,
bilo nam je v veselje in čast v preteklih mesecih sodelovati z vami pri
kampanji za lokalne volitve 2014. Srečanja in pogovori z vami so nam
dali voljo za prihodnje izzive in teh ni malo. Želimo, da veste, da sedaj
lažje delamo načrte za prihodnost, ker vemo, da je za nami močna skupnost ljudi. Ob koncu volilne kampanje, pa je tudi čas da povzamemo
dosedanje dosežke ter ugotovimo, kako smo s tem zadovoljni? Kot
mlada lista smo napredovali za nekaj odstotkov, ter obdržali eno svetniško mesto v občinskem svetu občine Komenda. Novi svetnik liste je
postal Milan Starovasnik. K temu uspehu ste pripomogli predvsem vi s
svojim glasom. Zato dovolite, da se vam zahvalimo za sodelovanje,
pomoč in podporo. Vsi skupaj moramo verjeti, da lahko z delom v prihodnje lista VEM raste in se krepi, ter izpopolnjuje svoje in vaše cilje.
Na teh lokalnih volitvah smo dali podporo kandidatu za župana Vidu
Koritniku. Sodelovanje z njim je potekalo v izredno prijateljskem in
korektnem vzdušju, za kar se nam je Vid Koritnik tudi zahvalil. Kljub
danemu rezultatu gremo s pokončno glavo naprej, saj smo kot lista delali korektno in etično.
Moramo pa že danes začeti misliti na prihodnost, saj veste, štiri leta
kaj hitro minejo, mi pa moramo biti pripravljeni. Želimo si, da bi nadaljevali z našimi druženji ter skupaj gradili prihodnost liste VEM, ter že
danes začeli s pripravami na lokalne volitve 2018. Upamo, da se nam na
teh druženjih in pripravah pridružite v čim večjem številu.
Za konec se želimo zahvaliti predvsem vam, našim volivcem in podpornikom, da ste pripomogli k našemu dosedanjemu uspehu. Prepričani
smo, da bomo do naslednjih volitev listo VEM še dodatno razvili in
okrepili ter ji zagotovili še večji uspeh.
Hvala!
Za listo VEM
Andraž Lozinšek in Veronika Škrlj

Volivci so nam
jasno pokazali
Ne smemo jih razočarati
Lista TRN je tudi na teh volitvah dobila tako, kot na prejšnjih, daleč
največjo podporo Vas , občanke in občani. Ponovno ste nam potrdili in
istočasno izrekli tudi zaupanje, da z vašim glasom podpore pomagamo
pri uresničevanju programa v občini, kakršnega je do sedaj izvajal naš
dolgoletni župan Tomaž Drolec . Želimo si, da bo tudi program Slavka
Poglajna šel v smeri, da bomo lahko podpirali tudi njega, ne glede, če
smo imeli na županskih volitvah svojega kandidata Štefana Pojbiča,
kateremu se ob tej priliki zahvaljujemo vsi Trnovci za njegovo delo
skupaj z nami. Ker smo zaznali v volilnem programu novega župana
obilo nam sličnih pogledov na razvoj naše občine, mu bomo nudili
podporo v vseh programih, ki bodo naravnani za dobro nas občanov, ki
smo vključeni v obilico društev in klubov delujočih v naši občini. Pozivamo tudi vse ostale svetnike in svetnice, da se združujemo po programih, ki nam bodo dosegljivi in pustimo strankarska povezovanja v pozicijo ali opozicijo na smetišču zgodovine naše občine. Prav bi bilo, da
vsak od svetnikov s svojim zgledom prispeva k boljšemu in bolj zdravemu vzdušju v naši skupnosti in popravimo napake, ki so bile narejene v
zadnjem času. Volivci so nam na zadnjih volitvah jasno pokazali, kaj
jim je všeč in kaj ne in zato jih ne smemo razočarati. Povežimo se v
celoto in pomagajmo Slavku Poglajnu popeljati občino na pot napredka,
kakršnega smo bili vajeni.
Člani Liste TRN
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Vaši glasovi so
naša odgovornost
Za Listo VEZ so prve občinske volitve in z izidom smo zelo zadovoljni. Volivci ste nam namenili 203 glasove, kar nas uvršča na peto
mesto med vsemi listami, v volilni enoti 1 pa smo s 156 glasovi končali celo mesto višje. Dosežen izid nam je prinesel en mandat v občinskem svetu, ki ga bo izvajal naš kandidat za župana Izak Matej
Ciraj.
Prepričani smo, da vas je Lista VEZ v prvi vrsti prepričala s programom, neobremenjenostjo z dosedanjo občinsko politiko in željo po
spremembah. Vseskozi smo poudarjali VEZ z realnostjo in to bo naše
vodilo tudi v naslednjem sklicu občinskega sveta. Glede na veliko razdrobljenost slednjega bomo poizkušali s povezovanjem in konstruktivnimi predlogi ter kritikami uresničiti čim več postavk iz našega
programa. Odprti smo za sodelovanje z vsemi svetniškimi skupinami,
ne bomo pa del nobene koalicije, saj bomo delovali projektno. To pomeni, da bomo podprli vsak projekt, ki bo po našem mnenju za občino
Komenda koristen in realno izvedljiv ter obratno. Naša želja je tudi
prisotnost čim večjega števila članov v delovnih odborih, v katerih se
s predstavitvijo argumentov praviloma oblikujejo točke, o katerih se
odloča na občinskih sejah.
Na tem mestu se želimo zahvaliti vsem, ki ste z glasovi podprli Listo
VEZ in našega kandidata za župana Izaka Mateja Ciraja. Vaši glasovi
so naša odgovornost in prepričani smo, da vas ne bomo razočarali. Z
veseljem bomo sprejemali vaše predloge, ki jih lahko pošljete na elektronski naslov info@ListaVEZ.si, preko spletne strani www.ListaVEZ.
si in na naš Facebook profil (www.facebook.com/ListaVEZ). Bolj
aktivne občane pa vabimo, da se nam pridružite in skupaj z nami v
Občini Komenda utrdite VEZ z realnostjo.
Lista VEZ bo konstruktivna, odprta, vključujoča in odločna.
Za Listo VEZ Grega Krmavnar

Drage občanke in
spoštovani občani!
Za nami so volitve in rezultati so znani. Z liste Socialnih Demokratov je v občinski svet izvoljen gospod Alojz Zver.
Kot smo zapisali v predvolilnem nagovoru, da se bomo zavzemali, da se bo kraj razvijal primerno času, razmeram in potrebam
nas občank in občanov. In to bomo tudi storili.
Že v preteklih mandatih smo dokazali, da znamo konstruktivno
sodelovati pri pomembnih odločitvah v občini, dodati delež pri
vsebini in odgovorno odločati. Tako bomo delovali tudi v prihodnosti vsi tisti, ki smo nastopali na listi SD.
Za Vašo izkazano podporo našemu dosedanjemu delu in popotnici za naprej se vam zahvaljujemo.
Ob tej priložnosti čestitamo gospodu Slavku Poglajnu k izvolitvi
za župana občine Komenda .
za Socialne Demokrate
Marko Dobnikar
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Misijonar Danilo Lisjak obiskal Komendo

Nedelja, 19. oktobra, je bila za Cerkev na Slovenskem tudi misijonska nedelja. To je dan,
posebej posvečen številnim slovenskim misijonarjem, prebujanju misijonske zavesti in seznanjanju z delom misijonarjev. Našo župnijo
je obiskal primorski salezijanski misijonar
Danilo Lisjak. Že 28 let deluje v Afriki, sedaj
na severu Ugande, blizu meje z Južnim Sudanom. S pomočjo diapozitivov in glasbe nam je

pri obeh nedeljskih mašah približal svoje delo
v misijonu Atede, nazadnje pa zmolil tudi
Zdravo Marijo v jeziku Acholi ljudstva.
Misijonarju Lisjaku je uspelo (tudi s pomočjo slovenskih dobrotnikov) v novem misijonskem središču v kraju Atede postaviti novo
župnijsko cerkev sv. Petra in Pavla, osnovno
šolo z več kot tisoč učenci, otroški vrtec s 110
otroki, internat za dekleta, delavnice za fante,
rešuje fante z ulice, skrbi pa tudi za boljše življenje Afričanov. Pri tem mu kot mizar že 17
let pomaga salezijanec Vilko Poljanšek iz Tuhinjske doline.
Ob zaskrbljujočem širjenju ebole nam je
povedal, da so prvi primer te bolezni pred leti
odkrili prav v Ugandi. To deželo je 23 let pretresala vojna, nasilje, zlo. Misijonar Danilo si
zelo prizadeva, da bi ljudje zaživeli človeka
vredno življenje, saj je zemlja zelo rodovitna,

znati pa je treba to izkoristiti.
Pri njegovem delu za versko in splošno izobraževanje prebivalcev Ugande mu bodo pomagali tudi darovi komendskih župljanov.
Najboljše potrdilo, da je šel denar v prave roke
in da moramo znati Slovenci (komendski župljani) tudi deliti, ne le prejemati, so bili posnetki iz Danilovega misijona, iz katerih se
marsikaj lahko naučimo tudi Komendčani.
Predvsem to, da iz malega z veliko osebne zavzetosti in božjim blagoslovom lahko zraste
veliko. Ob vse večjem pomanjkanju duhovnih
poklicev v Evropi in vedno večji duhovni krizi
evropskega (slovenskega) človeka morda ni
daleč dan, ko bodo afriški misijonarji začeli
delovati tudi v Sloveniji. Torej bodo šli misijonarji obrnjeno pot. Ponekod v Evropi je že tako.
Indijski že občasno prihajajo k nam.
Jožef Pavlič

Zahvala Maksimilijanu Ocepku
Dražgošani so 18.
oktobra praznovali
50. obletnico postavitve in blagoslovitve temeljnega kamna za novo
cerkev sv. Lucije;
staro so med drugo
svetovno
vojno
zaminirali in porušili Nemci. Glavne
zasluge za posta-

vitev nove cerkve ima naš rojak Maksimilijan
Ocepek, doma s Komendske Dobrave, nekdanji župnik župnij Železniki, Zali Log in Dražgoše. Za to je moral marsikaj pretrpeti in tudi
potrpeti, kajti za povojne slovenske oblasti je
bilo tako rekoč nezaslišano, da bi »partizanske« Dražgoše dobile novo cerkev. Nazadnje
je ob pogumnih vaščanih z njihovimi darovi,
odrekanjem in trdnim sodelovanjem le uspel.
Spomin na to veliko Ocepkovo dejanje so
Dražgošani »v besedi in sliki« obudili pri akademiji po maši, svojemu nekdanjemu župniku

pa se za to posebej zahvalili.
Duhovnik Maksimilijan Ocepek, ki je svojo
trnjevo, a tudi lepo življenjsko duhovniško pot
popisal v knjigi Dni premišlja, ki so bili …, je
nazadnje zaželel, da bi bila cerkev sv. Lucije,
prvo popolnoma na novo zgrajeno svetišče po
drugi svetovni vojni v Sloveniji (arhitekt Anton
Bitenc, slikar Stane Kregar) tako polna, kot je
bila nekdaj. Sodobni čas, porabništvo in drugo
so tudi v tako preizkušenih Dražgošah naredili
svoje.
Jožef Pavlič

Po sledeh vojaka Stanka

Nekdanje vojašnice v Neuburgu ob Donavi
Prisilni mobiliziranec v nemško vojsko Stanko
Zarnik iz Suhadol pri Komendi (njegova vojna in
povojna doživetja so opisana v knjigi Čas počasi
briše) se je po mobilizaciji 28. marca 1943 in
prihodu v nemško mesto Neuburg ob Donavi
(Neuburg an der Donau) tam do 28. aprila 1943
uril za odhod na rusko (ukrajinsko) fronto. Mesto
je opisal v omenjeni knjigi, iz njega pa poslal
staršem pisma in razglednice. Vtis, ki ga je naredilo nanj, in slikoviti opisi so že pri pripravi njegovih dnevniških zapisov za objavo v omenjeni
knjigi spodbudili hčerko Marto Pavlič, rojeno
Zarnik, da bi obiskala to mesto.
Neuburg ob Donavi, zaradi njegovih sre-

dnjeveških znamenitosti imenovan tudi
»renesansa na Donavi«, smo (Marta, mož
Jože in hčerka Barbara) obiskali 2. avgusta.
Ob ogledovanju starega dela mesta smo hitro ugotovili, da upravičeno nosi to ime.
Najprej smo – zato
smo tudi prišli – poiskali velike stare
opečnate
vojašnice
(danes v njih stanujejo
azilanti in brezposelni), kjer se je, po prihodu
vanje in poznejši nastanitvi v leseni vojaški
baraki, v njihovi bližini in okolici za odhod na
fronto uril Stanko Zarnik. Pot do njih, kot tudi
do ostalih znamenitosti, so nam pokazali prijazni meščani. Starejša uslužbenka v mogočnem
gradu nad mestom nam je zatrdila, da so nemški vojaki in prisilno mobilizirani v resnici vadili za odhod na fronto v bližini omenjenih
vojašnic, vojaške barake pa so pozneje podrli.
Če bi hoteli zvedeti kaj več o tem vojaškem
zbirnem in vaditeljskem centru, bi morali v mestni arhiv, vendar je bil zaradi sobote zaprt. Zato
smo se sprehodili po krajih, ki jih v svojih dnev-

niških zapisih omenja prisilni mobiliziranec
Stanko. Po vstopu skozi t.i. Gornja vrata v stari
del mesta na griču nad Donavo smo obiskali
mogočno župnijsko cerkev sv. Petra in dvorno
cerkev naše ljube Gospe, ki je bila slavnostno
okrašena zaradi porok tega dne v njej, si ogledovali lepa pročelja znamenitih hiš, največ časa pa
smo namenili zunanjemu in notranjemu ogledu
knežjega gradu in grajske kapele ter razstav v
njem v to zares primernih prostorih. Videli so
portrete lastnikov gradu in njihovo nekdanje
imetje, slike znanih flamskih mojstrov, baročna
cerkvena oblačila, arheološke najdbe od praveka,
pa še veliko drugega. Sprehodili smo se tudi ob
široki Donavi in po uličicah, na tržnici pokusili
znane nemške dobrote in pivo, nazadnje pa se od
mesta poslovili s knjigo o njem, prospekti, razglednicami in velikim številom fotografskih posnetkov. Dan nam je hitro minil. Ugotovili smo,
kako ti lahko mesto z le malo več kot 28.000
prebivalci, v katerem imaš kaj videti, vzame ure
in ure. Domov smo se vrnili zelo obogateni in
veseli, da smo izpolnili zadani cilj.
Obisk Neuburga ob Donavi smo združili tudi
s srečanjem s starimi bavarskimi znanci, ogledom kapele svete noči v Oberndorfu v Avstriji
in najpomembnejše bavarske Marijine božje
poti Altötting.
Jožef Pavlič
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Mesec požarne varnosti

V mesecu požarne varnosti imamo kar nekaj
utečenih aktivnosti. Pregledamo hidrante, izvedemo društveno vajo in letos smo že tretjič
zapored organizirali dan odprtih vrat za vse
naše krajane. Tako smo v soboto, 11. oktobra,
pripravili dve predstavitvi našega dela. Obi-

skovalcem smo predstavili reševanje ponesrečenca iz gorečega
objekta, mesto evakuacije in ker
nas je obiskalo veliko otrok, smo
vse popeljali z gasilskim vozilom.
Otroci so lahko preizkusili gašenje z vedrovko. Obiskovalci so
imeli možnost nakupa gasilnika
in ogled gasilskega doma.
V sredo, 22. oktobra 2014, pa
smo gostili naše najmlajše iz
Vrtca Mehurčki v Komendi in
tudi njim prikazali značilnosti
gasilstva.
Trenutno v organizaciji društva poteka tečaj
pravilnega ravnanja in uporabe dihalnega aparata. Starejši gasilci so imeli družabno srečanje
v organizaciji PGD Križ.
12. septembra je naše društvo sodelovalo na
otroškem Bazarju v Ljubljani, kjer so mladi

obiskovalci uživali v zbijanju tarče in predstavitvi gasilstva.
4. oktobra se je gasilska mladina udeležila
tekmovanja v gasilskem rolanju v Špitaliču,
kjer smo osvojili tri medalje: zlato Domen
Štebe, srebrno Gašper Juhant in bronasto Aljaž
Pöschl ter skupno drugo mesto. Trenutno se
gasilska mladina pripravlja na gasilski kviz.
Mihaela Poglajen

Srečanje veteranov na Križu
Že nekaj let v mesecu oktobru - Mesecu požarne varnosti Prostovoljno gasilsko društvo Križ
pripravi tudi srečanje veteranov. Na tradicionalnem srečanju obudijo spomin, ko so bili še
aktivni. Imajo pa na teh srečanjih (kot nekdaj)
tudi tekmovanja.

»Bili so časi, ko smo gasilci skrbeli predvsem in največ za požarno varnost, za gašenje
požarov. Danes je vloga in zahtevnost Biti
gasilec čisto drugačna. Župani so tisti, ki so
prvi poklicani in odgovorni za usposobljenost
in opremo gasilcev. Pa tudi sicer so gasilci danes tisti, ki so v vse pogostejših ujmah in nesrečah prvi na kraju nesreče,« se je v pogovoru
po družabnem tekmovanju in srečanju spominjal eden od članov, ki so se ob osamosvojitvi
oziroma ustanovitvi občine odločali tudi o
ustanovitvi Gasilske zveze Komenda.
Na srečanju je veteranske gasilce na letošnjem druženju pozdravil in jim zaželel, še
veliko zdravja tudi predsednik Gasilske zveze
Komenda Jože Sušnik.

V mesecu požarne varnosti pa velja zato tudi
zahvala vsem gasilcem v občini za redno pripravljenost in usposobljenost za pomoč in reševanje.
A. Žalar

Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi
Dan odprtih vrat v PGD Križ
Vsako leto pripravimo dan odprtih vrat gasilskega doma za vse, ki se želijo seznaniti z delom in orodjem, ki ga uporabljajo gasilci. Letos
smo v okviru meseca oktobra - Meseca požarne
varnosti namenili še poseben namenili pozornost osebam s posebnimi potrebami.
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Ste že pomislili, kako bi ob evakuaciji pomagali gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gluhoslepim ter gibalno oviranim
osebam? Te osebe delajo in živijo skupaj z nami in v nevarnosti bodo morda potrebovale
našo pomoč. Mlade člane smo seznanili z

ukrepi, kako bi lahko pomagali takim ljudem,
spoznavali so gašenje z gasilniki, prikaz gašenja vročega olja, gasili so seno s požarnimi
metlami in metali vrv. Za čim boljšo ponazoritev težav, s katerimi se spopadajo osebe s posebnimi potrebami, so se preizkusili v igrah
pantomimi, vožnji z invalidskim vozičkom
preko ovir, hoji z zavezanimi očmi.
Udeležba je bila številčna, najbolj zanimiva
pa je seveda bila vožnja z gasilskim tovornjakom. Zahvaljujem se vsem, ki ste pripomogli,
da je predstavitev lepo uspela, še posebej
Zdravstvenemu domu Kamnik za izposojo invalidskega vozička in g. Čebulju s Potoka za
slamnate bale.
Tudi ostale mesece mladina ne miruje. Tako
se že pripravlja na gasilski kviz. Operativni
člani pa se tudi izobražujejo z vajami, ki jih
pripravi poveljnik Uroš z ekipo poveljstva.
Zanimiva je bila tudi društvena strokovna ekskurzija k poklicnim kolegom v Rimini v sosednji Italiji.
Andrej
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Med Slovenci na Koroškem

Če se srečata dva Slovenca iz različnih dežel, sta kmalu dobra znanca,
če pa se sreča več ljudi, ki jim je skupno veselje do kulturnega udejstvovanja, postanejo prijatelji. Naši folkloristi so se s člani Pevskega društva
iz Hodiš ob jezeru(Keutschach am See) prvi srečali na prireditvi v Volčjem Potoku. Kmalu je sledilo povabilo plesalkam in plesalcem na
predstavitev slovenskih narodnih plesov na vaškem prazniku v Hodišah.
Prišli so, odplesali in poželi velik zaslužen aplavz.
Ker so me folkloristi povabili medse na to gostovanje, sem navezal
stike s predsednikom njihovega pevskega zbora, ki je istočasno tudi
pevovodja, g. Walterjem Samonigom; ta me je predstavil županu g.
Gerhardu Olescku. Imel sem čast spoznati tudi znanega skladatelja koroških melodij, 92-letnega g.Gerharda Prinza, prijaznega gospoda,
navdušenega nad petjem in interpretacijo pesmi našega zbora.
Še pred začetkom prireditve so gostitelji omogočili brezplačen ogled
najvišjega, 100 metrov visokega lesenega razglednega stolpa na svetu
–na hribu Jedvovca (Pyramidenkogel). S tega stolpa smo šele videli, v
kako čudovite kraje smo prišli. Na severu »Koroško morje« z eno najstarejših krščanskih cerkva na slovanskem ozemlju – Marijo na otoku.
Kraj, v katerem so bili napisani Brižinski spomeniki. Razgled pa od
Julijcev, od koder nam je pomežiknil celo naš Triglav, Karavank, Karnskih Alp, Dolomitov, osrednjealpskih gora do Pece. Na jugu pa prelepa
dolina – imenovana dolina jezer. Ima 3 jezera, primerna za kopanje –
osrednji kraj so Hodiše.
Kljub bližini Celovca je dolina obdržala svoj prvobitni izgled – kmečki značaj pokrajine s kmetijstvom in pašništvom – pravi raj za pohodnike in miru željne. Premišljujem, če je morda taka krajina pripomogla k
temu, da so Slovenci ohranili svoj jezik in običaje skoraj 1.500 let?
Prireditev je bila posvečena 15-letnici delovanja pevskega zbora Hodiše; povabljenih je bilo 6 zborov, od katerih je samo naš zbor imel
privilegij, da je zapel 7 pesmi, pa še dodatek dveh pesmi je bil »izploskan«. Nostalgično vzdušje sta sooblikovala predsednik pevskega zbora

Miha Ferjuc s kitaro in njegov sin s harmoniko.
Pevski zbori na Koroškem imajo običajno manjše število pevcev,
mešanim pevskim zborom primanjkuje moških glasov, so pa izredno
ubrani in pevsko na dostojni ravni. Zaradi dvojezičnosti, za katero vsi
priznavajo, da je prednost za sobivanje dveh narodov, so zbori peli večino pesmi v nemščini. Kot vemo, je ta jezik za nas, precej »trd«. Zaradi tega harmonija in mehkoba izraza ne prideta vedno do izraza. Je pa
koroška pesem – slovenska ali nemška, melanholična in mehka, kot je
duša prebivalcev teh, za nas skoraj svetih krajev.
Zanimiv je podatek, da je bilo prvo pevsko društvo »Zvezda« na
Hodišah ustanovljeno 10. aprila 1904, ko je kraj po uradni statistiki imel
še 90% slovenskega prebivalstva. Žal je danes to število občutno manjše (5.8%). Danes je kulturno življenje na ravni človeške solidarnosti in
omogoča sodelovanje in komunikacijo med ljudmi ne glede na jezikovno pripadnost. Vsi - vsaj iz našega tiska in medijev- poznamo boj Slovencev na Koroškem za narodnostni in kulturni obstoj. Oba naroda sta
zaslužna, da postaja slovenski jezik vedno bolj prepoznaven in potreben.
Za oba naroda.

Naš pevski zbor je doživel verjetno enega najvišjih priznanj za svoje
petje – stoječe ovacije najmanj 150- članske publike – večinoma pevcev
gostujočih zborov, med njimi je prvi stoje zaploskal skladatelj Gerhard
Prinz.
Pogostitev ob koncu prireditve je bila enkratna in spontano so se
zbrale neformalne pevske skupine, da je slovenska pesem zvenela še
dolgo…
Od Turističnega informacijskega urada, ki ga vodi ga. Andreja Aichholzer pa smo prejeli neformalno povabilo za vsaj dva celovečerna
koncerta v turističnem kompleksu ob jezeru, pa tudi za nastop folklorne
skupine smo v dogovoru!
Bilo je enkratno doži vetje. Lepi spomini ostanejo. Pa tudi upanje, da
to ni bil zadnji nastop našega zbora in folklore v Hodišah.
Tone Ogorevc

Usnjariada v Žireh
Letošnje, že 31. srečanje pevskih zborov mest z usnjarsko tradicijo, je
bilo 20. 9. v Žireh. Vsi vemo, da je bila Slovenija nekoč dežela z izjemno
kvaliteto izdelanega usnjamed prvimi v Evropi. Vemo tudi, da so nekoč
izdelki čevljarske industrije veljali za pojem visoke kvalitete. Obojega
ni več, ali skoraj ni več. Je pa ostala tradicija srečevanja ljudi, ki so nekoč delali v teh panogah, še vedno živa; živa kot tradicija petja in druženja veselih ljudi z grenkimi spomini.
Organizatorja tega srečanja sta bila DU Žiri, MePZ Srebrni (G)las in
MoPZ Alpina. Prepevali so zbori iz Celja, Komende, Loma pod Storžičem, Slovenskih Konjic, z Mirna, iz Železnikov, Domžal, iz Starega Trga
pri Slovenj Gradcu, z Vrhnike in seveda dva zbora gostiteljev srečanja.

Nekateri zbori so prišli v Žiri že dopoldne in čas do nastopa preživeli
med
domačini,
ogledom tovarne
Alpina in krajevnih zanimivosti.
Po končani prireditvi je bilo seveda
tudi družabno srečanje in zbor vseh
nastopajočih.
Tone Ogorevc
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Verjetno je najbolj znan kraj za družabna srečanja v naravi stičišče več
poti ob potočku, kjer so že leta 1997 krajani Suhadol postavili prve
mlinčke. Sprva jih je bilo samo nekaj, pozneje pa je število tako naraslo,
da so prizadevni člani DU Komenda postavili še stope, ki glasno naznanjajo mimoidočim, da se je tu vredno ustaviti pohodnikom, izletnikom
in občasno pripravljati družabna srečanja, ki jih organizira DU. Zadnja
leta so prerasla vsaj dvakrat letno v druženje članov DU sosednjih društev. Od Kranja do Lukovice prihajajo upokojenci na pomladanski piknik in družabno srečanje, ki na kostanjevem pikniku sklene poletna
druženja. Pogosto mlinčke obiskujejo učenci domače osnovne šole, a
tudi posameznik se najde, ki skuša sprostiti svoja razdiralna nagnjenja.

DU Komenda je že nekaj časa imelo v načrtu prenovo in dogradnjo
tega prostora. Pobudo v nekoliko razširjeni obliki je prevzel naš član
Karel Matuš, ki je okrog sebe zbral dela voljne Suhadolce in prisluhnil
tudi želji nečlanov in članov DU Bukovica-Šinkov Turn, da pomagajo
pri ureditvi prostora in prispevajo svoje delo, znanje in delo domačega
rezbarja.
K dozorelim načrtom so
kot donatorji pristopili Občina Komenda(400 EUR),
Društvo upokojencev Komenda (400 EUR) in Turistično društvo Komenda
(400 EUR). Potrebni material in strokovno opravljena
dela so prispevali tudi Tesarstvo in krovstvo Igor Štebe,
s.p., Izolacija Korač, s.p.,
Bar Sršen, V&M d.o.o. Suhadole, EL-TT d.o.o, Vodlan
Stane, Roman Kosirnik s.p.,
Boco catering s.p., Trgovina
Marija in Blišč.d.o.o.
Prostor je dobil povsem novo podobo in verjetno tudi svoj prepoznavni simbol – glavo gozdnega škrata, z motorno žago umetniško oblikovano delo rezbarja iz drevesne korenine, delo Franca Kublja iz Bukovice;
on je prispeval tudi podobo Križanega, ki krasi nov objekt. Nova je
brunarica, skladišče drv in kuhinja, na novo je z gramozom utrjena pot
do Mlinčkov. Tudi mlinčki na spodnji strani so novi, s posebno ležajno
tehniko, ki omogoča hitro zamenjavo.
Odprtje novosti, ki jih resnično ne manjka, je bila v soboto, 4.10., ob
14. uri. Več kot 50 obiskovalcev je dalo priznanje prizadevnim delavcem, ki so za vse, kar so storili, porabili nešteto delovnih ur in pripravili vse, da je bila tudi otvoritev taka, kot se spodobi. Predvsem pa so
dokazali, da je širše sodelovanje mogoče, če resni ljudje resno poprimejo za delo.
Tone Ogorevc

Kostanjev piknik
Pečen kostanj je dober šele v dobri družbi
Da ta štajerski rek velja še danes, dokazuje vsakoletni kostanjev piknik,
ki ga že vrsto let organizira DU Komenda na vsem okoliškim društvom
dobro znanem prostoru pri Mlinčkih.
Letos, 18. oktobra, so se tega tradicionalnega srečanja udeležila DU z
Vira, Vodic, Cerkelj, Bukovice-Šinkovega Turna, Kamnika, Mengša,
Radomelj in seveda člani domačega društva. Mnoge pa je od doma v
malo bolj oddaljene kraje zvabilo lepo vreme. Organizatorji, osem jih je
bilo, ki so nabrali okoli 100 kg teh okusnih poznojesenskih plodov narave, so šli nabirat kostanj v Rače, na obronke Pohorja, so tega dne začeli s pripravami primerno zgodaj, tako da so prve pohodnike pričakali
pečeni kostanji že okrog 9. ure, ko se je prireditveni prostor začel polniti. Zbralo se je za dobro stotnijo pohodnikov in kolesarjev. Samo po
sebi se razume, da k pečenemu kostanju sodi tudi dobra vinska kapljica,
ki je tudi ni manjkalo, kot ni manjkalo dobre jedače, kave in še česa.
Udeležence piknika sta pozdravila predsednik DU Komenda Janez Čebulj in glavna organizatorica Marija Špehonja.
Ko se je oglasila še harmonika, je množični, priložnostno »sestavljeni« pevski zbor zaokrožil vesele viže in dolgo so zvenele vesele pesmi
v sončno dopoldne.
Ko so zvonovi oznanili poldansko uro, so se obiskovalci začeli redčiti, mnogi pa so vztrajali še krepko v popoldan. Predvsem organizatorji,
ki so morali še pospraviti vse, kar je ostalo za veselo družbo.
Mlinčki so se vrteli, stope so udarjale svojo vedno enakomerno pesem. Tako bo še dolgo, dokler naključni sprehajalci zaradi snega ne
bodo nehali obiskovati kraja letnih sprehodov in društvenih srečanj.
Tone Ogorevc
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Gostovanje
varuhinje človekovih Glasilo
pravic
Ustanova Petra Pavla Glavarja je
za predavateljico »7. šole za
vrednote in življenje« povabila
varuhinjo človekovih pravic v
obdobju 2013-2019 v Republiki
Sloveniji Vlasto Nussdorfer. V
Komendi – nekdanjem »Glavarjevem špitalu« - je lepemu številu
udeležencev omenjene šole, med
njimi tudi štipendistom Ustanove
Petra Pavla Glavarja, spregovorila 22. oktobra zvečer, predavanja pa se je udeležil in visoko gostjo pozdravil tudi novi komendski
župan Slavko Poglajen. Predstavila jo je predsednica Ustanove Petra
Pavla dr. Marta Ciraj. Že iz njene predstavitve, posebej pa vsega, kar
nam je gostja povedala v dobrih dveh urah, smo videli, kako zahtevno
in pogosto tudi nehvaležno delo opravlja ter kaj vse je povezano z njim.
To je potrjevalo tudi zajetno pisno poročilo, ki ga je prinesla s seboj.
Vlasta je na koncu predavanja povedala, da moraš imeti za takšno delo
tudi »debelo kožo«, največ pa ji, ker ga skuša opravljati čim bolje, pomeni »mirna vest«.
Razpon pritožb ljudi oziroma iskanja pravice je izredno širok, sega od
pravic ljudi s posebnimi potrebami do krivične izgube delovnega mesta,
premajhne pokojnine za dostojno preživetje, nasilja v družini, tudi
spolnega nasilja, v zadnjem času vse več tudi pravice do zdravega okolja. Vlasta Nussdorfer sprejema ljudi, jih potrpežljivo posluša, nato pa,

Prvi župan, prvi dan upokojenec

kolikor more in sodi k njenemu delu, svetuje, posreduje, predava, piše,
obiskuje, se zavzema za človeka v stiski, ogoljufanega, oblatenega, po
krivici obdolženega …
Več o njenem delu, predvsem pa predavanju v Komendi, v prihodnji
številki.
Jožef Pavlič, A. Ž.

ČEBELA IN OSAT
Oktober 2014

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2014 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo 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 – Šahistom in vodstvu
Šahovskega kluba
Komenda
za
uspehe, ki so jih
dosegli na svetovnem prvenstvu v
Dubanu v Južni
Afriki.
Laura
Unuk je osvojila
1. mesto (svetovna prvakinja do 16 let), Vesna Mihelič 8. mesto do 8
let, Caterina Leonardi 18. mesto do 18 let in Janez Paternoster 30.
mesto do 8. let.
ČEBELA za
oktober 2014

OSAT – Na predlog, ki
smo ga dobili v Uredništvo
za tako imenovane inertne
odpadke, ki so se pred časom pojavili na travniku
proti Podborštu oziroma
Planinskemu domu.

OSAT za oktober 2014

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

GOZDARSTVO

Robert Slapnik, s.p.
Tako kot je napovedal, je svojo napoved Tomaž Drolec, prvi župan v 16
let stari Občini Komenda, tudi uresničil. Da ne bo več kandidiral za
župana v novem mandatu, je bilo znano že od samega začetka tega, četrtega mandata občine Komenda. Takrat je tudi napovedal, da se bo
pridružil številnim, ki so svoje večdesetletno delo končali v redni zaposlitvi in potem stopili v tretje življenjsko obdobje.
In tako je v četrtek, 16. oktobra, postal prvi dan član velike Družine
upokojencev, ki jih je sicer v današnji občini Komenda kar okrog tisoč.
Seveda je bil njegov prvi dan med novimi tovariši, ki ga je slovesno
obeležil, dogodek za čestitke.
Lepo pozdravljen Tomaž v družbi, kjer velja pozdrav, ki si ga poznal
že do sedaj med rednim delom: ŽIVJO! NIMAM CAJT.
- A. Žalar

ŽLED 2014
Počistimo vam gozd, uredimo sečnjo
in prodajo lesa.

Na zalogi imamo bukova drva.
Telefon 031 390 558
E-mail: Robert.Slapnik@gmail.com
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Prodaja solastnega deleža na kmetijskem
zemljišču

Podedoval sem
solastni delež na
njivi, ki bi jo rad
prodal. Slišal sem,
da je potrebno ponudbo za prodajo
poslati na upravno
enoto in da se na
ponudbo lahko javi kdorkoli. Vendar jaz kupca že
imam in bi prodal
njemu. Ali lahko
Irena Hacin Kölner
kot drug pogoj
prodaje navedem,
da je kupec znan? Ali lahko pred oddajo ponudbe na
upravno enoto moj solastni delež obremenim s hipoteko v korist kupca, ki sem ga jaz izbral?
Obseg zemeljskega površja je omejen, zato je
nujno, da država s prostorsko zakonodajo opredeli,
kateremu delu bo nepremičnina služila - ali je to
kmetovanje, poselitev itd. Za veljavnost pravnih
poslov, katerih predmet so kmetijska zemljišča,
gozdovi ali kmetije je predpisan poseben postopek
pred upravno enoto, ki se konča z odobritvijo
pravnega posla s strani upravnega organa oziroma
z izdajo potrdila, da odobritev ni potrebna. Overi-

POD DROBNOGLEDOM

Odvetnica Irena Hacin Kölner
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik.si

dnje ne preseneča, saj so oreščki hranljiva in kalorično bogata hrana. Ker imajo ugodno razmerje
med nenasičenimi in nasičenimi maščobnimi, jim
pripisujejo pozitiven vpliv na srce in ožilje. Vsebujejo omega 3, 6 in 9 maščobne kisline, katerih
naše telo ni sposobno sintetizirati samo, zaradi
česar so te kisline uvrščene med esencialne.
Oreščki so bogati z antioksidanti, ki telesu pomagajo pri boju s škodljivimi prostimi radikali. Z
njihovim uživanjem v svoje telo vnesemo veliko
mineralov, ki se v naše telo veliko lažje vsrkajo
kot minerali iz umetno pripravljenih prehranskih
dodatkov.
Mandlji so denimo bogat vir kalcija, pinjole
imajo veliko fosforja, indijski oreščki pa cinka. Ta
živila pozitivno delujejo na številne umske sposobnosti kot sta spomin in pozornost. To je verjetno
tudi pripomoglo k vzdevku »študentska hrana«, ki
ga često povezujemo z oreščki v kombinaciji z rozinami, brusnicami ali podobnim suhim sadjem.
Pogosto vsebujejo tudi aminokislino tirozin, ki v
telesu deluje kot prekurzor (predhodnik) za živčni
prenašalec dopamin. Slednji ima pomembno vlogo

znotraj našega živčnega sistema.
Pri njihovem uživanju pa je velikega pomena
zmernost, saj so visokokalorična in težko prebavljiva hrana. Številni jih zato pred uživanjem namakajo (na primer čez noč). Na tak način se tudi
poveča njihova hranilna vrednost. V dneh ko jih
uživamo, pijmo več vode kot običajno, saj spadajo med sila gosta živila.
Tudi zaradi kaloričnosti je priporočeno uživanje
manjše količine hkrati, nekje za eno pest. Nekateri
svetujejo celo le nekaj oreškov na dan. Ker pa so
oreščki tako okusni, se s težka upremo skušnjavi
in jih navadno jemo, dokler jih ne zmanjka. Zato
je pametno, da si jih pred obrokom pest stresemo
v posodico, ostale pa pospravimo nazaj v omaro.
Blaž Filipič
INŠTRUKCIJE IN TUTORSTVO
(matematika, fizika, kemija)
Izobraževanje Prem, Blaž Filipič, uni. dipl.
bioteh., Gmajnica 21, 1218 Komenda,
031 361 305, www.prem.si

Med - božji dar

V skoraj vseh starih
kulturah ima samo
eno živilo posebno
mesto in to je med.
Že od nekdaj ga
uporabljamo kot
sladilo, z njim si že
tradicionalno lajšamo prehlade, v
zimskem obdobju
je nepogrešljiv v
skodelici čaja, radi
ga mažemo na kruh
in vse pogosteje
Olga Hace
uporabljamo pri
pripravi različnih sladkih ali slanih jedi.
Nekaj nasvetov o medu. Vedno ga hranimo v
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uveljavlja vaš izbrani kupec), je - poenostavljeno
rečeno - pogodbo potrebno skleniti z njim. V kolikor bi podpis pisne pogodbe odklonili, bo kupec
z najboljšim vrstnim redom s pomočjo sodnega
varstva svoje pravice lahko uspešno zaščitil.
Solastni delež lahko pred oddajo ponudbe za
prodajo obremenite s hipoteko (ustanovljeno na
podlagi posojilne pogodbe) in v ponudbi navedete,
da se prodaja solastni delež obremenjen s hipoteko.
Vendar v kolikor bo ponudbo sprejel kdo tretji, ki
bo uveljavljal predkupno pravico z boljšim vrstnim
redom od vašega kupca, boste dolžni pogodbo
skleniti z njim. V kolikor tega ne bi storili, menimo,
da bo tretji lahko pred sodiščem uspel dokazati, da
ste s sklenitvijo posojilne pogodbe in ustanovitvijo
hipoteke hoteli ustvariti okoliščine, v katerih bi
vašo ponudbo sprejel le vaš izbrani kupec. Uspel
bo tudi izkazati, da so bile sklenjene z namenom,
da bi izigrali določbe ZKZ, ki promet s kmetijskimi
zemljišči omejuje v korist ohranitve kmetijstva.
Opisani namen je nedopusten. Pogodbe sklenjene
z nedopustnim namenom so nične, zato pogodbenikov ne zavezujejo.

Oreščki kot instant obrok

Občasno se nam
zgodi, da nam zaradi natrpanega
urnika ne uspe
pripraviti toplega
obroka. Takrat
pogosto posežemo po živilih, ki
ne
potrebujejo
kuhanja. Za hitro
potešitev naše lakote imamo tedaj
na izbiro sadje,
Blaž Filipič
zelenjavo, različne namaze, hitro
hrano in pa tudi oreščke. Vsi poznamo denimo
mandlje, orehe, brazilske in indijske oreščke, lešnike, pinjole in podobne pripadnike te družine.
Znano je, da so bili oreščki že od nekdaj del
človekove prehrane. Temu so priča znanstvene
raziskave zobovja naših prednikov. Te kažejo, da
so naši predhodniki poleg rastlin in njihovih podzemnih delov pogosto uživali užitna jedrca. Sle-

OLGIN KOTIČEK

tev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu je mogoča le na podlagi odločbe o odobritvi oziroma
potrdila, da odobritev ni potrebna. Pravni promet
ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju ZKZ).
Lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, mora ponudbo o prodaji poslati na upravno
enoto, na območju katere leži nepremičnina.
Prodajalec med drugimi pogoji prodaje sicer lahko navede »kupec je znan«, vendar je takšna navedba brez učinkov v razmerju do predkupnih
upravičencev, ki so opredeljeni v ZKZ. Le ta v
23. členu določa, da lahko uveljavljajo predkupno
pravico predkupni upravičenci po naslednjem
vrstnem redu:
1. solastnik; 2. kmet, katerega zemljišče, ki ga
ima v lasti meji na zemljišče, ki je naprodaj; 3.
zakupnik zemljišča, ki je naprodaj; 4. drug kmet;
5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik
posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske
dejavnosti; 6. sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije za RS.
V primeru, da vašo ponudbo poleg kupca, ki ga
vi preferirate, sprejme še kdo, ki uveljavlja predkupno pravico (oziroma uveljavlja predkupno
pravico z boljšim vrstnim redom od tiste, ki jo

temnem in suhem prostoru, kjer ni večjih temperaturnih razlik. Kupujemo ga sproti, saj je med
živo živilo, ki vsebuje več za zdravje koristnih
snovi. Če nam med kristalizira, ga postavimo v
toplo kopel. Temperatura vode naj ne presega
40°C, sicer izgubi svoje zdravilne lastnosti. Tudi
v čaj ga damo takrat, ko je primeren za pitje. Pri
peki peciva lahko namesto sladkorja uporabimo
med, saj je slajši od sladkorja in ga zato dodamo
manj. Dodamo tudi kakšno žlico manj vode. Za
blažitev kašlja zmešamo sok polovice limone in
žlico medu, si dajemo žličko v mlačen čaj večkrat
na dan, ali pa mešanico medu in limone jemo samostojno. Nekaj žlic medu zmešamo z jajcem, za
oreh kvasa in nekaj kapljic limone in si tako pripravimo masko za lepšo polt in krepko lasišče. Po
petnajsti minutah si masko speremo s toplo vodo.

Med je tudi sladilo, zato ga jemo v zmernih količinah, saj nam zakisa telo. Medu ne dajemo tudi
otrokom pred enim letom starosti! In še nekaj za
sladkanje!
MEDENE ŠTRUČKE
Potrebujemo: 2 jajci, 4 žlice medu, ščep soli,
40 dkg moke, 10 dkg rozin, dobro pest zrezanih
orehov in 5 dkg kokosove masti ali 2 žlici olivnega olja.
Jajci penasto stepemo z medom. Počasi dodamo vse ostale sestavine in zgnetemo v testo, iz
katerega oblikujemo 4 štručke. Pečemo v ogreti
pečici 180°C na peki papirju približno 15 minut.
Ohlajene štručke narežemo in ponudimo s čajem.
NAJ VAM TEKNE!

Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI, PISMA

OB TEDNU OTROKA
Za razigrano in ustvarjalno otroštvo

delavnici pa sem delala pisanega mucka.
Nika Trnovšek

Všeč nama je bil Najin in Hajdijin nastop s
pesmico v razredu.
Tinkara Starovasnik, Luka Leskovšek

V tem tednu mi je bilo všeč vse, kar smo delali.
Tomaž Petrič

Všeč sta mi bila pevski nastop sošolke v razredu in izdelava svečnikov na delavnicah.
Melina Čaušević
Igrali smo nogomet, 1. b proti 1. a, in zmagali
s 5:0. Plesal sem na talentih, ples sem sestavil
sam.
Neo Erce
Barval sem tobogan in s prsti tapkal z barvo po
listu.
Mark Kastelic

DRUGOŠOLCI NA ŠPORTNEM DNEVU
V TOPOLAH
2. razredi smo v mesecu septembru imeli
športni dan v Topolah. Po dolgi pešpoti smo se
na igrišču natekli, naigrali in se preizkusili v
košarki in drugih skupinskih igrah.
Učenci so nam zaupali nekaj vtisov:
Na športnem dnevu sem se fino natekel, ker je
tam lepa tekaška proga.
Maj Čuk, 2. a

Na delavnici sem delala vazo. Nanjo sem nalepila volno, listke iz barvnega papirja in školjke.
Haya Veinhandl Obaid

Ko smo hodili, so me zelo bolele noge. Na
igrišču pa mi je bilo najbolj všeč, ko so tekle
tudi učiteljice.
Patricija Čebul, 2. a

Najbolj všeč mi je bilo, ko sem risala mucka.
Narisala sem pravega tigra s čopki na ušesih.
Zoja Počkaj

Najlepše mi je bilo, ko sem se lahko preizkusil
v košarki.
Luka Vito Švigelj, 2. a

Všeč mi je bilo, ko sem z Otonom, Elo Pio,
Leo, Brino in Taro ustvarjala grad v peskovniku. Okrog gradu smo naredili tudi ograjo. Na

PLAVALNI TEČAJ
Na plavalni tečaj smo šli vsi trije razredi. Potekal je v Kranju. Trajal je pet dni. Tja smo šli,
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da se tisti, ki ne znajo plavati, naučijo. Tisti, ki
pa že znajo, pa so se še bolje naučili. Najbolj
mi je bilo všeč, ko smo skakali v vodo. Ni mi
bilo všeč, da so me po plavanju bolele roke.
Lara Livaković Kočevar, 3. c
S šolo smo šli na plavalni tečaj v Kranj. Trajal
je eno uro, potem smo šli na malico. Tudi potapljali smo se. Tečaj je trajal pet dni. Ko smo
skakali v vodo, sem najbolj uživala. Telovadba
mi ni bila všeč. Igrali smo se tudi v malem bazenu. V skupini nas je bilo pet. Imeli smo se
super, saj smo zelo dobro plavali.
Alja Majdič, 3. c

ŠOLA NA MORJU
Da se je šolsko leto za nas, petošolce, letos
začelo čisto drugače, ste izvedeli že v prejšnji
številki občinskega glasila. Sedaj vam postrežemo še z utrinki, ki so nastali že v šolskih
klopeh, nas pa na še vedno greje spomin na
morske dogodivščine.
Ko sem 1. septembra s starši prispela pred
šolo, so bili tam že zbrani moji sošolci in sošolke s svojimi starši. Voznik avtobusa je zlagal
našo prtljago, jaz pa sem se poslovila od staršev. Kar nekaj časa je minilo, da smo se vsi
posedli in se odpeljali v Postojno.
Tam smo pojedli malico in se odpeljali na
ogled Postojnske jame. Najprej smo si ogledali
film, vodička nam je pokazala relief Postojne,
sledila pa je še vožnja z vlakcem po jami.
Ogledali smo si podzemne dvorane, v njih pa
kapnike, zavese, stebre, človeško ribico in
druge znamenitosti kraškega sveta. Po prihodu
na površje smo se posladkali v restavraciji.
Ponovno smo se odpeljali z avtobusom. Vožnja je bila zanimiva, saj smo videli soline.
Kmalu smo že prečkali mejo med Slovenijo in
Hrvaško in do Pinete ni bilo več daleč. Ob
prihodu smo razpakirali kovčke in odšli na
kosilo. Nato smo si lahko na kratko odpočili.
Sledilo je poimenovanje sob, po večerji pa smo
se sprehodili v Novigrad. Nazadnje smo se še
umili in se odpravili spat. Za nami je bil namreč
lep, vendar naporen dan.
Maša Blatnik, 5. a
V sredo smo se z ladjo odpravili v primorsko
mesto Poreč. Kar nekaj časa smo se vozili iz

VAŠA PISMA
Spoštovani.
Oglašam se zaradi odvoza in urejenosti prostora za zabojnike v Komendi na Gmajnici,
ob cesti pred Podborštom.
Nimam namena samo kritizirati vaše delo
in dolžnosti, tudi odlagalci odpadkov so- smo
očitno zelo neredoljubni. Na zabojnikih sicer
piše, da imate videonadzor, torej ga morate
uporabljati.
Na prostoru pred zabojniki je namreč že
več kot en mesec odvrženi jogi. Poleg tega je
ves prostor okoli posut z raznobarvnimi kosi
papirja.
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Včeraj, ko so vaši fantje pobirali papir, sem
jih na to opozorila, a so rekli, da pobirajo le
papir iz zabojnikov. Očitno pa se pri prelaganju
tudi veliko raztrese- tudi to mora nekdo pospravit.
Predlagam, da z napisom uporabnikom svetujete, da velike kartonske škatle ustrezno zložijo, da niso zabojniki takoj polni.
Sprašujem tudi, kdo je namestil sivi zabojnik
»humana«? Prihajajo namreč ljudje, ki to na
silo odpirajo in veliko poberejo, raztresene
stvari pa pustijo okoli zabojnikov.
Pišem zato, ker želim, da je naš kraj urejen
in lep.
S spoštovanjem.
Katja Tabernik

Dober dan,
najprej se vam zahvaljujemo, da ste nas seznanili s problemom ravnanja z odpadki v okviru
ekološkega otoka v Podborštu. Vsaka takšna informacija s terena je seveda dobrodošla, saj pripomore k bolj odgovornemu ravnanju vseh
vpletenih strani. V nadaljevanju vam podajamo
odgovor na pereče poudarke v vašem sporočilu:
Morebitni videonadzor je v domeni Občine
Komenda, tako da te zadeve ne moremo komentirati.
Kar se tiče urejenosti oziroma čistosti funkcionalne površine ekološkega otoka, smo formalno (Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda – Aplenca, št. 04/06)
odgovorni za praznjenje zabojnikov in čiščenje

Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI, PISMA
Končno smo prišle na cilj. Tam smo ugotovile, da smo bile šeste. Naročile smo si pico
in se ohladile s hladno vodo. Ko smo doma
pregledale rezultate, smo bile šele dvainpetdesete.
Tjaša Karnar, 6. a

DRŽAVNO ŠOLSKO TEKMOVANJE V
ORIENTACIJSKEM TEKU

V petek, 26. 9. 2014, smo imeli športni dan.
Tema je bila orientacija. Zbrali smo se pred
Planinskim domom. Tam smo dobili malico in
se razdelili v skupine. Preden smo se podali v
gozd, nam je učitelj Nejc razložil pravila. Ko
smo dobili čipe, smo stekli po začrtani poti. V
naši skupini smo bile Žana, Marjeta, Dorijana
in jaz. Jaz sem imela zemljevid, Dorijana pa
čip.
Po prvih dveh točkah smo bile še polne
energije, pri tretji in četrti pa že čisto obupane.
Čez nekaj časa, kmalu po peti točki, smo zašle
in s tem izgubile dvajset minut. Ko smo se vrnile na pravo pot, smo najprej pomalicale, nato
pa smo nadaljevale s potjo. Kmalu smo zagledale točko in učiteljico za likovno umetnost in
vse smo stekle k njej. Tam pa je bilo blato. Ko
smo tekle skozenj, je Marjetin čevelj ostal
vkopan v blatni brozgi. Na koncu smo ga le
potegnile ven.

Četrtek, 2. oktober 2014, je bil dan, ki smo ga
vsi izkušeni in tudi tisti malo manj izkušeni
orientacisti nestrpno pričakovali.
V četrtek smo se namreč odpravili na državno šolsko tekmovanje v orientacijskem teku.
Tekmovanje se je odvijalo v Ljubljani ob gradu
Kodeljevo. Avtobus je iz šole v Komendi odpeljal ob 8.40 in se na poti v Ljubljano ustavil
še v Mostah, kjer so vstopili še najmlajši. Vsem
se nam je videlo, da smo nestrpni, saj na avtobusu nikakor nismo mogli biti pri miru. Ko
smo prispeli na prizorišče dogajanja, smo dobili zapestnice s štartnimi številkami, imenom
in kategorijo, v kateri smo tekmovali. Sledila
so navodila, ki smo jih vsi pozorno poslušali,
da ne bi preslišali niti najmanjše malenkosti.
Ker je prišlo do manjših sprememb, so se
prvi tekmovalci že začeli odpravljati na start.
Za starejše kategorije B, C, D in E je bil start
na Golovcu, tekmovalci v kategoriji A pa so
tekli po parku. Medtem ko so se nekateri tekmovalci že vračali s proge, pa sem jaz še vedno
čakala, da bo štartna ura pokazala pravi čas in
se bom lahko odpravila na start. In končno je
nastopil moj čas. Stala sem v koridorju in prejemala še zadnja navodila. Zelo živo se spominjam zadnjega koridorja. Odštevale so se sekunde in napetost je bila na vrhuncu.
Končno se je zgodilo. Vsa trema je izginila
in zgodilo se je, kar se je moralo. Z nekaj
manjšimi napakami sem uspešno prišla na cilj.
A napetosti še ni bilo konec, saj je bilo nekaj
hudih tekmic še v gozdu. Na zbirnem mestu je
bilo zelo živahno, saj se je pred rezultati gnetla
množica otrok in vsak je iskal svoje ime. Pri
nekaterih je bilo videti veliko razočaranje –
spet pri drugih pa neizmerno veselje. Tudi jaz
sem bila med zadovoljnimi, saj se je moje ime
pojavilo na vrhu rezultatov in je tam tudi ostalo. Ko je bilo vsakomur jasno, kako se je odrezal, smo vsi nestrpno pričakovali razglasitev

pripadajočih površin v primeru, da je onesnaženje posledica našega ravnanja. Drugače pa je
čistoča prevzemnega mesta v domeni uporabnikov oziroma odraz kulture bivanja. Vseeno
imajo naši delavci navodilo, da poskrbijo za red
in čistočo na ekoloških otokih, kar vključuje
tudi naknadno odstranitev odloženih odpadkov,
ki nikakor ne sodijo v kontekst posameznega
ekološkega otoka (kosovni odpadki, gradbeni
material, ipd …). Primere nezakonitega odlaganja odpadkov nato rešujemo v sodelovanju z
režijskim obratom Občine Komenda in pristojnim Medobčinskim inšpektoratom. Bi bili pa
zelo veseli, če bi bili v tovrstnih primerih občani bolj občutljivi oziroma bi se odločali za
sporočanje informacij v zvezi s kršitelji.

V skladu z novo sklenjeno koncesijsko pogodbo med Občino Komenda in podjetjem
PUBLICUS, d.o.o. Ljubljana smo se obvezali,
da bomo na območju občine namestili 3 tipske
zabojnike za ločeno zbiranje odpadnih oblačil
in tekstila in s tem občanom omogočili oddajo
tovrstnih odpadkov (do sedaj so ti odpadki
praviloma končali v črni posodi za zbiranje
mešanih komunalnih odpadkov). Gre za nadgradnjo obstoječega sistema ločenega zbiranja
odpadkov. O tej in drugih novostih smo pisali
v septembrski izdaji občinskega glasila Aplenca in sicer na straneh 39 in 40 ter na hrbtni
strani mesečne fakture za stroške ravnanja s
komunalnimi odpadki za mesec september.
Sicer smo v zadnjem času tudi sami zaznali

Novigrada, vmes smo videli veliko galebov.
Ko smo prispeli, smo si najprej ogledali mesto.
Bilo je zanimivo. Videli smo veliko hiš, narejenih iz kamna, in vse so imele ravne strehe.
Ogledali smo si tudi mozaik in hodili smo po
zelo ozkih ulicah, kjer so bila tudi tla kamnita.
Nato smo nakupovali na stojnicah. Nazadnje
nas je avtobus iz Poreča odpeljal nazaj v Pineto.
Lana Vrhovnik, 5. a

ŠPORTNI DAN -- ORIENTACIJA
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najboljših.
Najprej so razglasili najboljše posameznike
pri fantih in dekletih v vseh kategorijah. Ko so
poklicali moje ime in se je zaslišala glasba, ki
je razglaševala zmagovalca, je bilo čutiti neopisljive občutke. Bilo je, kot bi se čas za tistih
nekaj trenutkov ustavil. Prejela sem zlato kolajno in čestitke ravnatelja osnovne šole, ki nas
je gostila. Letošnje državno šolsko prvenstvo
mi bo še posebej ostalo v spominu, saj je to že
moja tretja zaporedna zmaga na državnem prvenstvu.
Ana Pia Pogačar, 6. a

SPREHOD PO KOMENDI
V sredo, 1. oktobra, smo devetošolci na kulturnem dnevu spoznavali zanimivosti in znamenitosti Komende. Poleg ogleda cerkve in graščine ter spomenikov in vodnjaka smo si
ogledali knjižnico Petra Pavla Glavarja ter poslušali razlago gospoda Pibernika.
Knjižnica Petra Pavla Glavarja je že zelo
stara, a je, zanimivo, v vsem tem času niso
skoraj nič prenavljali. Freska nad vhodom je
delo Franca Jelovška, ki je živel v Mengšu. On
je tudi skiciral knjižnico.
V knjižnici je pomembna spominska soba, v
kateri so Glavarjeve slike, slika njegovega domnevnega očeta ter sodelavca. V sobi je ohranjena delovna miza, starinski stoli, v njej pa sta
tudi zastava in grb.
V knjižnici je okoli 2000 knjig. Večina je
napisana v nemščini in latinščini in tudi avtorji
so po večini nemškega rodu. Med pomembnejšimi so Glavarjeve knjige, knjiga Mozartovega
očeta ter Valvasorjeva Slava Vojvodine Kranjske. Knjige so dobro ohranjene, saj je knjižnica
majhna soba, v kateri se temperatura ne spreminja veliko.
Ko je Peter Pavel Glavar umrl, je v oporoki
vse svoje imetje zapustil ubogim. Iz njegove
zapuščine so nasproti knjižnice zgradili bolnišnico z brezplačno oskrbo za revne. Delovala
je vse do leta 1947, takrat pa je bila ukinjena z
zakonom o likvidaciji dobrodelnih ustanov.
Peter Pavel Glavar je izjemno pomemben za
zgodovino Komende in lahko smo ponosni na
vsa dobra dejanja, ki jih je naredil.
Ajda Dacar, 9. b
večje število vdorov v zabojnike za ločeno
zbiranje odpadnih oblačil in tekstila in zabojnike za ločeno zbiranje papirja ter posledično
krajo omenjenih vrst odpadkov. V sodelovanju z Medobčinskim inšpektoratom in policijo se trudimo identificirati storilce in preprečiti tovrstna dejanja.
Za konec bi še dodali, da se nam zdi kakršno
koli nepravilno odlaganje odpadkov s strani
občanov Komende popolnoma nedoumljivo,
saj obstoječi sistem ravnanja s komunalnimi
odpadki gospodinjstvom omogoča organizirano oddajo praktično vsakega odpadka.
Lep pozdrav.
Gregor Kranjec, Tehnolog I, PUBLICUS,
d.o.o., Ljubljana
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Ognjeviti delfini zaplavali v novo leto norosti, ki deluje

Začelo se je, začelo se je, začelo se je! Vse
dobre stvari so tri in Ognjeviti delfini smo se
vrgli v novo skavtsko leto. Lepo ukrojeni, nekateri z vozlički pričakovanja nad izzivom za
novince v trebuhu, drugi z robčki za ob slovesu, tretji pa prijetno vznemirjeni zaradi novih
začetkov, smo se zbrali na cerkvenem trgu,
11.10. in sijalo je sonce. Popolno.
Kot že veste, so v našem stegu štiri veje in
sicer najmlajši spadajo v vejo volčičev in volkuljic (VV ali krdelo Volčiči pod krinko),
sledi srednja starostna skupina, veja izvidnikov
in vodnic (IV ali četa Korajžnih 5), potem še
popotniki in popotnice (PP ali Klan 6. dimenzije), vse skupaj pa zaokroži skupnost voditeljev (SKVO), kjer nas je letos deset.
Pri VV smo štiri voditeljice: Sara Vidmar
(Akela in krdelovodja), Ana Jagodic (Bagira),
Jerneja Bernot (mama Rakša) in Andreja Grkman (kača Kaja), IV vodita četovodji: Sašo
Slabajna in Barbara Pavlinič skupaj s sovoditeljico Magdaleno Rode, v PP sta klanovodji

Irena Grilc in Rok Valenčič, kot projektni voditelj pa je z nami Domen Jurkovič.
Volčiči so tokrat začeli z lovom, saj se je v
njihovem zaklenjenem brlogu naselilo tuleče
bitje, zato so se odpravili za namigi. Zadnji
se je skrival v pečenem
sadnem biskvitu, zavit
v folijo in uporabili so
lahko samo zobe – lahko si mislite, kako je
vse skupaj izgledalo.
Po uspešno razvozlanem sporočilu v Morsejevi znakovni govorici, smo dvakrat
potrkali spodaj in enkrat zgoraj ter zatulili
na vse grlo. Brlog se je
odprl in pred nami je
stala naša nova Bagira.
Bog ji daj svetlečo dlako, da nas bo še dolgo

razgibavala v džungli in nam uplenila kakšenga
debelega bika.
Se sprašujete, kaj je medtem počela četa?
Martin Rode, Perfekcionistični sokol, pravi takolele: »Najprej smo sprejeli novince: za prvi
izziv so morali z listkov z besedami sestaviti
mojstrske besede vseh starih volkov. Za drugo
preizkušnjo so morali drug drugemu umiti zobe
s smetano in potem poplakniti usta s kokakolo,
na koncu pa so se morali spustiti na gugalnici.
Dobili smo tudi novo voditeljico, ki je morala z usti v nekuhani polenti iskati bonbon. Za
konec smo pred skupnim delom še ustoličili
vodnike in imeli kratek fotošuting.«
Klan pa se je poslovil od dveh svojih članic
in potočil mnogo solza. Vse ostalo je zavito v
meglico skrivnosti. Ampak slučajno vem, da
so po končanem večernem programu uživali
ob tabornem ognju in spali pod zvezdami na
skavtskem travniku.
Ura je odbila 17:00 in napočil je čas za piskanje uradnega kvadrata, kjer se je zbral celoten steg.
Po hranjenju smo si dali duška ob krožni
dvosmerni verziji Med dvema ognjema, kjer

nisi varen niti za trenutek, nato pa izvedli glasovanje o spremembi našega državnega skavtskega simbola in se pomerili v tradicionalnem
vlečenju vrvi, kjer sodelujemo čisto vsi, v različnih kombinacijah. Letos smo si punce kar
dale duška. Seveda smo se ovekovečili za
spomin in se odpravili k sveti maši. Po njej je
v župnijski kapeli sledil ogled slik lanskih dogodivščin in vpis bodočih skavtov, željnih pustolovščin.
Tokrat sem bila malo daljša, naša spletna stran
http://komenda1.skavt.net kar poka od novih
fotografij, najdete pa nas tudi na Facebooku
pod Komenda 1 – Ognjeviti delfin.
Dragi starši, hvala, ker nam zaupate svoje
otroke in ker jih podpirate pri tem načinu življenja. Ker skavtstvo je norost, ki deluje.
Bodite pripravljeni!
Andreja Grkman, Optimistična orka
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ŠPORT

Zaključek klubske lige
Hkrati pa je potekal tudi klubski turnir
sponzorja Kmetije Burger Moste, ki je tudi tokrat pripravila pakete za vse udeležence in nagrade za najboljše. Zaključnega turnirja se je
udeležilo 34 članov Teniškega kluba Komenda
in Športnega društva Policist Kamnik. Popoldne pa je bilo na igrišču tudi družabno srečanje
vseh članov in njihovih svojcev.
Tako so sklenili letošnjo sezono v klubu, ki
deluje že 34 let. Prihodnje leto sredi aprila, ko
bodo beležili 35 let obstoja in delovanja kluba,
pa bodo spet začeli aktivnosti.
A. Ž.

Na teniškem igrišču v Komendi je bil v nedeljo
zaključek klubske lige Teniškega kluba Komenda. Podelili so pokale v kategoriji posameznikov, dvojic in veteranov.
Med posamezniki so bili najboljši: 1. Jani
Komel, 2. Zvone Vindiš, 3. Zlatko Pincolič;
med dvojicami so bili prvi trije: 1. Bogdan
Logar in Sašo Kaplja; 2. Grega Krmavner in
Rok Meršol in 3. dvojica Tomaž Hrovat in
Drago Kolar;
med veterani pa je bila zmagovalna dvojica
Franc Merzu in Mirko Kropivšek.

III. SNG

Debitel
odbojkarska
liga 2014/2015
Društvo prijateljev športa v sezoni
2014/2015 organizira že trinajsto rekreativno odbojkarsko ligo. Naslov prvakov
brani ekipa Klimatizacija Klemenčič, naslov najboljše ekipe rednega dela pa ekipa
Debitel.
Tekme se tudi letos igrajo ob sobotah v
Športni dvorani Komenda. Do sedaj sta
bila odigrana že dva kroga tekmovanja,
koledar preostalih 8 krogov in finala pa si
lahko ogledate na spletni stran www.drustvo-dps.si ozirioma med prireditvami na
spletni strani www.komenda.si.
Med 20. ekipami ima 100-odstotni izkupiček le še ekipa NLB Vita, so pa že vse
ekipe osvojile vsaj eno točko. Tako si
lahko v naslednjih mesecih obetamo veliko napetih odbojkarskih dvobojev in verjetno še več sproščenega športnega druženja.

Komenda vse boljša
ci in v Lescah. K nam pa prihajajo gostje iz Kočevja in iz ter Britofa.
Mlajše selekcije s skrbnimi trenerji nadaljujejo kvalitetno delo (U-17,
U-15, U13, U-11, U-10, U-9 ter U-8) in novembra končujejo jesenski
del sezone.
Upamo in želimo si, da bo novi župan držal predvolilne obljube glede
vloge in položaja NK Komenda, hkrati mu pa želimo veliko sreče ter
uspehov v prihajajočem mandatu,« je povedal predsednik Marinko.

Kot je napovedal predsednik NK Komenda Aleš Marinko so nogometni
novinci v 3. ligi po začetni tremi hitro začeli dosegati boljše rezultate. Z
dvema zaporednima zmagama proti ekipama z zgornjega dela lestvice
(Radomlje B 2:1 ter Ilirija Elktro-Lux 2:1) so se povzpeli na trenutno 9.
mesto.
»Do konca sezone nas čakajo še gostovanja na Kolpi, v Ivančni Gori-
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EVROPSKO PRVENSTVO V NATANČNEM PRISTAJANJU Z JADRALNIMI PADALI

Slovenci evropski prvaki
Uvrstitev v ekipo treh najboljših je uspela mlademu Sašu Slabajna iz Komende.
Vršac, mesto, ki leži ob pobočju edinega hriba
daleč naokoli, je ena izmed zibelk jadralnega
letenja nasploh. Letos pa je od 31.8. – 7. 9.
gostilo 65 najboljših pilotov v Evropi, in lahko
bi tudi rekli – na svetu. Tu se je namreč odvijalo Evropsko prvenstvo v natančnem pristajanju
z jadralnimi padali, slovensko ekipo pa so pod
vodstvom Franca Unuka zastopali Matjaž Ferarič, Matjaž Sluga, Jaka Gorenc, Sašo Slabajna, Rok Preložnik, Mojca Pišek in Tanika Virtovšek, za posamična mesta pa sta se borila
tudi Anton Svoljšak in Damjan Čretnik.
Vse skupaj se je začelo že spomladi na državnem prvenstvu, ki je štelo za izbor reprezentance, temu pa so sledili še tri izbirne tekme,
po katerih so se v ekipo uvrstili le trije najboljši in prav to je uspelo mlademu Sašu Slabajna
iz Komende. Pričeli so se individualni treningi
na vseh možnih lokacijah po celi Sloveniji in
prav vsak skok, uspešen ali malo manj uspešen,
je utrjeval pot do zastavljenega cilja – postati
evropski prvaki. Na žalost pa vreme ni bilo
najbolj naklonjeno temu, priložnosti za trening
je bilo malo in začetna navdušenost je začela
kopneti, saj pripravljenost ni bila ravno na vrhuncu.
Zadnji dnevi pred odhodom pa so jim naklonili možnost zadnjega izboljšanja forme. Prav
tako so izkoristili lep dan za trening ob prihodu
v Vršac, kjer so opravili še skoraj 20 skokov.
Vendar pa bi eden izmed njih kmalu končal
Saševe sanje o nastopu, saj mu je pri pristajanju
na petih metrih utrgalo vzgon v padalu in je
tako s precejšnjo hitrostjo priletel na tla, ki so
bila na srečo pokrita z mivko in morda ga je
prav to rešilo pred poškodbo.
Ponedeljek je bil v znamenju premočnega
vetra, tako da so tekmovalci lahko opravili le
kakšen sprehod po mestu in počakali na slovesno otvoritev, ki se je odvila v centru mesta,
tam pa se je opravil tudi žreb štartnih številk. S
tem je bilo tekmovanje uradno odprto! Naslednji dan so piloti v zelo mirnih razmerah vzleteli s Kule nad Vršcom in tako izpeljali prvo
serijo, ter pričeli z zelo dolgo drugo. Zakaj
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dolgo, boste izvedeli v nadaljevanju. Po prvi
seriji je slovenska ekipa zasedla tretje mesto.
Sreda je, kot po napovedi, postregla s poslabšanjem vremena, vendar so organizatorji
uspeli izpeljati skoraj celo drugo serijo, ki jo je
tokrat prekinil dež, tako da je na vzletu ostalo
le 12 pilotov. Kljub temu je imela Slovenija že
zagotovljen dober ekipni rezultat. Naslednji
dan se vreme ni kaj dosti spremenilo, zato so
tekmovalce odpeljali v Beograd na ogled muzeja letalstva, prav tako pa je dež vztrajal še v
petek, kar je spravljalo tako organizatorje kot
tudi vsakega posameznika v obup, saj bi morali za veljavnost prvenstva izpeljati vsaj tri serije, do takrat pa nista bile dokončane niti dve!
Sobota zjutraj je bila sprva nekoliko suha in
ozračje vsaj približno tako stabilno, da so za
las dokončali drugo serijo. Kot že omenjeno,
so Slovenci dosegli odličen ekipni rezultat in
tako prevzeli vodstvo! To je reprezentanci dalo
posebno moč in še dodaten zagon. Večer se je
(spet!) zaradi dežja končal ob igranju kart in
kozarcu piva, a so se vsi zavedali, da jih najbolj
pomemben dan še čaka ter da morajo biti zanj
pripravljeni in spočiti. Ja res, vreme je pokazalo svoje zobe, kljub vsemu pa je nedelja prinesla izboljšanje. Takoj zjutraj so tekmovalce
napotili na vzlet. Veter s strani je upočasnjeval
potek tretje serije in deloma celo povzročil, da
je eden od padalcev pri vzletu obvisel na bližnjem drevesu. Potem pa so se pogoji iz ure v
uro izboljševali, prav tako pa so bile
razmere za pristajanje zaradi naraščajoče moči sonca vedno težje. A
to naših fantov in deklet ni zmotilo,
saj so prav v takih pogojih trenirali.
Z zaključeno tretjo serijo je bilo
prvenstvo nekako rešeno, saj je tako
postalo veljavno, naša reprezentanca pa si je prednost še povečala!
Sledila je četrta serija, ki pa je poskrbela za napetost med vodilnimi
državami. Kljub odličnim skokom
naše ekipe so se jim Srbi močno
približali, in sicer tako močno, da je
razlika znašala zgolj 1 centimeter!

Tako je prišla na vrsto peta, odločilna serija.
Prvi skoči Matjaž Ferarič, pristane pri 3cm,
sledi mu Matjaž Sluga z 2cm in kmalu zatem
še Jaka s 3cm, ta odličen rezultat pa ponovi še
Sašo. Super, ekipno imajo že odličen rezultat!
Napetost raste, saj kljub vsemu Srbi skočijo
malenkost bolje od Slovencev, potem pa vsi
nestrpno opazujejo še zadnjega Srba v doletu.
Nad center pride malenkost previsok, pristane
pri 16 centimetrih in tako je tekma odločena –
Slovenija je osvojila vrh Evrope! Ekipno torej
zmaga, prav tako pa je v posamični razvrstitvi
drugo mesto zasedel Matjaž Sluga, tretje pa
Anton Svoljšak. Sašo Slabajna pa je na koncu
z odličnim rezultatom 28 cm zasedel 19. mesto.
Zvečer je sledila svečana podelitev, kjer so kot
ekipa zmagoslavno stopili na najvišjo stopničko in ponosno zapeli Zdravljico.
Res, borba je bila težka, a vredna vsake kapljice potu, koraka, vzleta, vsake ukradene ure
prostega časa. Zlata kolajna okoli vratu je res
nekaj neprecenljivega. In seveda se njihova
pot s tem ne konča. Naslednje leto se borijo za
novo kolajno in sam vrh na Svetovnem prvenstvu v Indoneziji!
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Komendski karateisti na regijski tekmi

V soboto, 11. oktobra 2014, je bilo v Radomljah tekmovanje v Sankukai karateju Gorenjske regije. V telovadnici se je zvrstilo kar 53
deklic in dečkov iz Sankukai karate kluba Komenda, Center Kamnik ter Cerklje. Mladi karateisti so v dobrih dveh urah ob glasnem
spodbujanju navijačev pokazali pogum, vztrajnost in znanje karate tehnik. Deklice so tekmovale v izvedbi kat, dečki v borbah, oboji pa so
se z nasprotnikom merili tudi v ippon kumiteju.

Otroci so tekmovali v kategorijah, oblikovanih
glede na starost in telesno težo. V svojih kategorijah so bili zelo uspešni tudi karateisti domačega kluba, KK Komenda:
med starejšimi dečki je v kategoriji nad
45 kg Val Stankovič Pangerc osvojil 3. – 4.
mesto. Enako mesto je med kadeti (12 – 15
let) v kategoriji do 45 kg dosegel Domen
Žgalin. Prav tako sta bila med kadeti v
svoji kategoriji zelo uspešna Ambrož Jenko,

ki je zasedel 3. mesto in Tilen Bunčič, ki se
je uvrstil na 2. mesto. Z odlično tehniko pa
se je izkazal tudi Matej Kogovšek, ki je v
svoji kategoriji dosegel 1. mesto.
Vsem petim fantom iskreno čestitamo, še
posebej pa Mateju in Tilnu, saj sta se s svojim
rezultatom uvrstila na Sankukai državno prvenstvo za otroke, ki bo 16. novembra 2014 v
Kočevju. Fantoma želimo veliko uspeha!
Saša Voler

oktobra in novembra

DU Komenda - Pohodniška sekcija NA MENINO PLANINO Pohod bo, v soboto, 8. novembra. Odhod izpred trgovine s sadjem v
Mostah ob 8.30.

SLOVESNO ODPRTJE KROŽIŠČA - V četrtek, 30. oktobra, bo ob
16. uri pri občinski stavbi v Komendi slovesno odprtje krožnega
križišča pod lipo. Novo krožišče s pločniki in urejenim prometom proti
cerkvi in Gmajnici bo ena najpomembnejših komunalnih infrastrukturnih
ureditev ob koncu tega iztekajočega se občinskega mandata.

DU Komenda - Izletniška sekcija MARTINOVANJE - Dvodnevni
izlet na Martinovanje med Slovenci v Porabju (Madžarska) in v
Szombathely (rojstni kraj sv. Martina) bo v torek in v sredo, 11. in 12.
novembra. Odhod iz Komende ob 7. uri. Prijave in informacije pri
vseh vaških poverjenikih in pri Mariji Špehonja na tel.:. 031-405303.

Knjižnica Komenda POTOPISNA PREDAVANJA - V sodelovanju
s Študentskim klubom Kamnik bo v sredo, 29. oktobra, ob 19. uri v
Knjižnici v Komendi predavanje Urše Mikeli Rdeči otok na koncu
sveta - Madagaskar.

DU Komenda - Pohodniška sekcija NA SELA - Pohodniki se bodo
podali na Sela k lovskemu domu v soboto, 29. novembra. Odhod bo
izpred trgovine s sadjem v Mostah ob 8.30.

NAPOVEDNIK

V sredo, 12. novembra, ob 19. uri pa bo imela Andreja Avberšek
predavanje z naslovom Madeira in Lizbona.

TD Komenda TRŽNICA - Vsako prvo in tretjo soboto v mesecu od
8.00 do 12.00 Tržnica z domačimi pridelki in izdelki na Koželjevi
domačiji na Gori pri Komendi

V spomin Mariji-Meri Schumet
Ne jokajte na njenem grobu,
ni je tam, ne spi.
Je v jesenskih barvah vetra,
v zimskem snegu se iskri.
Je kot sončni žarek v žitnem polju
in dežna kaplja na jesen.
Je v jutrih ptica pevka na mirnem nebu,
zvečer kot zvezda nam žari.
Prosim, naj nihče ne joče
na njenem grobu,
ni je tam, drugje živi!
(za DU Komenda) - Marija Koželj
Zastor je padel, luči v dvorani so ugasnile,
nemir je zamrl. Tvoja največja vloga je odigrana. Vloga življenja, na odru razpotij usode
in iskanj. Drama, tragedija, komedija se ste-

kajo v večno pot, ki vodi v novo svetlobo, brez
pozabljanja, v spokojni mir tvoje biti. Na odru
si blestela s svojo iskrivo naravno vživetostjo,
z notranjim žarom duha številnih likov, ki si
jim prepričljivo vdihnila dušo.
Tvoji plesni koraki v ritmu narodnih plesov
slovenske dediščine, v najlepši narodni noši, z
nageljnom in rožmarinom, so se v ritmih življenjske energije in radosti upočasnili in se
pretočili v kroniko najlepših doživetij tretjega
življenjskega obdobja. Odzvenevali so v tebi
in spremljali nadaljnjo rast skupine, ki si ji
pripadala z vsem srcem.
Umolknila je pesem, ki te je vse življenje
pojila z lepoto in tisto notranjo močjo, ki sije
navzven in osvaja bližino. Tvoj zvonki altovski
glas se je razlival v čudovito harmonijo najlep-

ših zborovskih skladb. Srkala si te trenutke
pobega pred zahrbtnimi lovkami temne slutnje. Tvoja zadnja pesem je izzvenela pred
kratkim, na neko prelepo soboto s prvim pridihom jesenskega umiranja, med koroškimi
Slovenci.
Odšla si pokončno, spravljena s seboj in
svetom, v hvaležnosti za številne darove, ki so
ti bili položeni v zibelko; vse si razvila, nadgradila, izživela in predala naprej za večnost.
Zmogla si veliko. Bila si sonce.
Tvoja sveča je dogorela; tvoj stenj je mrtev,
a tvoj sij nam sije iz večnosti. Z visokim,
prečiščenim plamenom.
Hvala ti za vse tvoje kulturne prispevke na
vseh področjih, ki si jih zaznamovala s svojo
človeško enkratnostjo.
Iva Ogorevc

23

KRONIKA, OBJAVE

Aplenca

Zadnji izdihljaji poletja
Pravzaprav je bil september bolj podoben skisani jeseni, a kljub
temu ni bil povsem umirjen, saj so nekateri dogodki skazili idilično
podobo miru in varnosti.
VLOM, ki se je zgodil 24. 9. na Mlaki, je pokazal, da vlomilci niso
bili čisto brez dela. Z gradbišča so si nepridipravi prisvojili razno
orodje in gradbeni material. Se pač bliža čas za jesenska obnovitvena
dela. Vzroke za to dejanje bodo morali nepridipravi pojasniti pristojnim
sodnim organom.
TATVINE so vsakomesečni pojav, prinaša delo policistom in vsaj
začasno korist tatovom. Dokler jih ne odkrijejo. 3. 9. si je glasbeno nadarjeni tat zaželel malo glasbe v lastni izvedbi in zato v Komendski
Dobravi ukradel harmoniko. 12.9. je gotovo zaradi nepoštenih postranskih namenov v Mostah ukradel registrske tablice. Inventar v PC Komenda je zamikal nekoga, ki česa takega še ni imel doma in je zato 22.
9. razni inventar enostavno ukradel. Nekdo gradi hišo ali pa jo obnavlja;
gradbeni material je 28. 9. ukradel v PC Komenda. Upamo, da ne toliko,
da bi bilo dovolj vsaj za skromno hišo.
JAVNI RED IN MIR sta v tem mesecu skalila dva dogodka. 19. 9.
ob 15.05 je javni red kršila občanka v Suhadolah (kaj je počela, ni
znano), 10. 9. ob 12.04 pa so policisti posredovali pri sporu izvenzakonskih partnerjev na Gmajnici.
Zgodili sta se, kljub razmeroma slabim voznim razmeram, samo dve
prometni nesreči;
15.9. ob 7.00 je zaradi neprilagojene hitrosti počilo na križišču glavne
ceste – Mengeš-Moste na Drnovem. Izsiljevanje prednosti v naseljih z
nepreglednimi križišči zaradi živih mej in ograj je pojav, ki bi mu morali posvetiti pozornost pristojni inšpektorji, saj jih je toliko, da je težko
»izbrati« pravega. Zaradi neprevidnosti povzročitelja prometne nesreče
v naselju Suhadole in tudi zaradi navedenega vzroka, sta se 21. 9. ob
12.04 »poljubili« dve vozili. Po nepotrebnem. Naši zakoni predpisujejo,
da bo 15.11. zapadel sneg. Bo ali ne bo – lahko nas preseneti že prej – na
vsak način pomislite na predpisano zimsko opremo avtomobila in
Je konec trpljenja, dela in skrbi,
miru ti Bog naj podari.
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osredotočite se na varno vožnjo v dežju, snegu, megli. Menim, da bi bil
skrajni čas, da vozniki opustimo tudi »nacionalni šport« - telefoniranje
med vožnjo. Kar veliko primerov je, ki jih oko »civilista« zazna – policija pa ne more nadzirati vsakega posameznika.
Šolarji naj bodo naša posebna skrb. S svojim vedenjem v prometu jim
omogočimo varno pot v šolo in domov.
Tone Ogorevc

Odšli so…

Justina Kosec, Križ 51, stara 84 let
Marija Šorn, Suhadole 38, stara 81 let
Marija Schumet, Komenda, Krekova ulica 12, stara 69 let
Marija Zarnik, Klanec 26, stara 83 let

V SPOMIN
20. oktobra mineva 10 let, odkar nas je vse prezgodaj zapustil dragi sin, ati, brat in stric

ROK
HROVAT
Ko nekoga za vedno izgubiš,
ko odnese s seboj del tebe,
šele takrat se zaveš,
da ga ljubiš bolj kot sebe.
Vsi njegovi.
Komenda, oktober 2014
Ne glejte na življenje, ki sem ga končal,
temveč na to, ki ga začenjam.
Le mir in pokoj mi dragi želite,
in zame prižgite lučko v spomin.

ZAHVALA
V 48. letu se je od nas nepričakovano poslovil naš dragi sin,
brat in stric

ZAHVALA

V 85. letu starosti nas je zapustila draga
mama, sestra, babica, prababica in teta

ALOJZ GALUN
iz KOMENDE

JUSTINA KOSEC
(Žnidarjeva iz Križa)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
krajanom, znancem in vsem ostalim, ki ste jo spremljali na njeni zadnji življenjski poti.
Križ, 17. 9. 2014
Vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše ter vsem,
ki ste ga pospremili k večnemu počitku.
Posebna zahvala gospodu župniku Zdravku Žagarju za lep pogrebni obred in tolažilne besede, prijateljema Benjaminu Plaku in
Mihu Špehu ter Jožetu Marinu, ki so ga vodili po njegovi zadnji poti.
Iskrena hvala družini Marin za vso pomoč.
Vsi tvoji, ki te nosimo v srcu!

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Marjan Žnidar (VEM), Boštjan Peršin(SD), Anton Pogačar (N.Si), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Bojan Škof (SDS) in Vesna Živadinov Štebe (LDS).
Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik, Katja Tabernik... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 2050 izvodov.
Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Aplenca-Glasilo občine Komenda, Leto 23, številka 11 bo izšla 28. novembra 2014. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 13. novembra 2014. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.si.
Informacije tudi na GSM 031 638 699
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Laura
Unuk svetovna šahovska prvakinja
SVETOVNO PRVENSTVO MLADIH - Tekmovanje je bilo v Dubanu
v Južni Afriki od 19. 9.
2014 do 30. 9. 2014. V
konkurenci deklet do 16
let je zmagala Laura
UNUK. Osvojila je 9 točk
iz 11 partij in prepričljivo
osvojila 1. mesto. V konkurenci deklic do 8 let je
Vesna MIHELIČ osvojila 7 točk in zasedla 8.
mesto. V konkurenci deklet do 18 let je Caterina
Leonardi osvojila 6,5
točk in zasedla 18. mesto.
V konkurenci dečkov do 8
let je Janez Paternoster
osvojil 6 točk in zasedel
Laura Unuk na sprejemu v Ljubljani
30. mesto. To je do sedaj
največji posamični in
skupinski uspeh Šahovskega kluba Komenda, obenem pa je to največji
uspeh ženskega šaha v Sloveniji.
Ta uspeh smo proslavili z lepim sprejemom svetovne šahovske prvakinje v Ljubljani 1.10.2014, z lepo tiskovno konferenco v Ljubljani
3.10.2014 in z zelo lepim sprejemom naših mladih igralcev v Komendi
v petek, 3.10.2014. Po dolgem času je šah tudi zelo zanimiv za medije,
saj se o uspehu govori po televiziji, radiu in časopisih. Zahvaljujemo se
vsem staršem, trenerjem, ki so z dolgoletnim delom veliko prispevali za
ta uspeh. Zahvaljujemo se tudi sponzorjem in Občini Komenda za njihov prispevek k temu uspehu.
2. MEDNARODNI FESTIVAL OPATIJA 2014 v Opatiji od 29. 6.
2014 do 6. 7. 2014. Uspešno sta nastopili mladi igralki in osvojili 24.
mesto Laura Unuk, 25. mesto Teja Vidic.
SLOVENIJA OPEN 2014 v Ljubljani od 4. do 12. 7. 2014. To je
bilo odprto državno člansko prvenstvo. Osvojili smo 6. mesto Jan Gantar, 25. mesto Sebastijan Markoja, 27. mesto Blaž Debevec, 28. mesto
Boris Skok, 34. mesto Mark Šketa, 50. mesto Klara Vidmar.
EVROPSKO EKIPNO PRVENSTVO MLADIH v Lasiju v Romuniji 17. do 21. 7. 2014. Za reprezentanco Slovenije so nastopile Laura Unuk, Caterina Leonardi in Teja Vidic. Laura Unuk je skupaj z
Ivano Hreščak (iz Postojne) osvojila 1. mesto. Caterina in Teja pa sta
bili skupaj v ekipi in osvojili 5. mesto.
ODPRTO PRVENSTVO ČEŠKE v Pardubicah od 18. do 27. 7.
2014. Na turnirju open A je Jan Gantar osvojil 3 točke, Blaž Debevec pa
2,5 točke. Na turnirju open B je Tilen Lučovnik osvojil 5 točk. Na turnirju open C je Alja Bernik osvojila 4,5 točke, Jan Šubelj pa 3,5 točke.
Na turnirju open D je Jan Marn osvojil 6 točk, Gal Založnik pa 3 točki.
PRVENSTVO EVROPSKE UNIJE v Cmureku od 30. 7. do 7. 8.
2014. Osvojili smo - skupina do 9 let: 12. mesto Vesna Mihelič; skupina
do 11 let 14. mesto Filip Trplan; skupina do 15 let 8. mesto Gregor Žunič.
41. ŠAHOVSKA OLIMPIJADA v Tromsnu na Švedskem od 2. do
14. 8. 2014. Za reprezentanco Slovenije je zelo uspešno nastopila Laura
Unuk. Osvojila 7,5 točke iz 10 partij in bila najboljša naša predstavnica.

Prvi turnir mladih 2014

Sedmi turnir najmlajših 2014

Reprezentanca Slovenije je osvojila
38. mesto.
3.
ODPRTI
AMATERSKI ŠAHOVSKI TURNIR
– OPEN TOPUSKO 2014 v Topuskem na Hrvaškem
od 8. do 15. 8. 2014.
Uspešno je nastopila
mlada igralka Klara
Vidmar, ki je osvojiSvetovno prvenstvo Duban 2014
la 2,5 točke.
OPEN LETNI PRAHA 2014 v Pragi od 9. do 16. 8. 2014. Uspešno
so nastopili in osvojili: Tilen Lučovnik je osvojil 5,5 točke, Mark Šketa
4,5 točke, Franc Poglajen 4 točke, Alenka Trpin 4 točke.
IV. MEDNARODNI TURNIR SPLIT CHESS OPEN 2014 v
Splitu od 16. do 23. 8. 2014. Uspešno so nastopili Sebastijan Markoja,
osvojil je 6 točk; Teja Vidic 4,5 točke, Klara Vidmar 3 točke.
RIGA TECHNICAL
UNIVERSITY
OPEN 2014 v
Rigi od 16. do
24. 8. 2014. Na
turnirju open A
je nastopil Jan
Gantar in osvojil 3,5 točke.
23. DRŽAVNA MLADINSKA
LIGA Najboljši na sprejemu v Komendi
2014 na Bledu
od 23. do 27. 8. 2014. Ekipa ŠK Komenda (v postavi Tilen Lučovnik,
Samo Kralj, Andrej Kobold) je osvojila 6. mesto.
DRŽAVNA LIGA MLADINK 2014 na Bledu od 25. do 27. 8. 2014.
Ekipa ŠK Komenda (v postavi Manca Kralj, Darja Paternoster) je
osvojila 10. mesto.
MLADINSKI TURNIR KOZJE 2014 v Kozjem od 28. do 30. 8.
2014. Osvojili smo: 2. mesto Janez Paternoster, 7. mesto Maj Koderman.
FIDE TURNIR KOZJE 2014 v Kozjem od 28. do 30. 8. 2014.
Osvojili smo: 9. mesto Maj Markošek, 10. mesto Filip Trplan, 11. mesto
Klara Vidmar.
I. MLADINSKA LIGA 2014 na Otočcu od 6. do 7. 9. 2014. Ekipa
ŠK Komenda Popotnik (v postavi: Caterina Leonardi, Maj Markošek,
Staš Ahtik) je osvojila 3. mesto. Ekipa ŠK Komend Pogi (v postavi: Jan
Unuk, Jan Marn, Filip Trplan) je osvojila 14. mesto. Ekipa ŠK Komenda
Suma (v postavi: Katarina Mazzini, Klara Vidmar, Gal Založnik) je
osvojila 28. mesto.
I. TURNIR SREDNJEŠOLCEV 2014 v Ljubljani 9. 9. 2014. Osvojili smo: 1. mesto Laura Unuk, 2. mesto Caterina Leonardi.
7. TURNIR NAJMLAJŠIH 2014 v Ljubljani 16. 9. 2014. Osvojili
smo: 1. mesto Jan Šubelj, 6. mesto Vesna Mihelič, 8. mesto Janez Paternoster, 9. mesto Jan Marn, 14. mesto Ana Pibernik, 20. mesto Nik
Šubelj, 24. mesto Maj Koderman, itd.
1. TURNIR MLADIH
2014 v Ljubljani 26. 9.
2014. Osvojili smo: 1.
mesto Maj Markošek, 3.
mesto Jan Šubelj, 6. mesto
Filip Trplan, 8. mesto
Gregor Žunič, 11. mesto
Gal Založnik, 14. mesto
Klara Vidmar, 16. mesto
Jan Marn, itd.
Mladinska liga 2014

25

Aplenca

Aplenca se smeje

PO VOLITVAH
V bifeju:
»Pozdravljeni, gospod, me veseli, da še osebno vidim županskega kandidata!«
»Počasi, počasi – se midva morda
poznava?«
»Najbrž res ne, ampak včeraj
sem obkrožil vaše ime!«
»Aja, vi ste bili tisti ...«

VOLILEC
Na dan volitev pride Janez na
volišče brez vabila.
»Vaše ime?«
»Janez«
»Priimek?«
»Košir.«
»Rojen?«
»Sem!«

Glasilo občine Komenda 10/2014

AKTUALEN
Politik se po prometni nesreči
zbudi iz nezavesti:
»Ja kje pa sem?«
»V sobi številka 13!«
»V bolnišnici ali v zaporu?«



Rekreativni tek v Mengšu
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V občini Mengeš bo v soboto, 8. novembra, prvi rekreativni tek.
Pod pokroviteljstvom Občine Mengeš ga na 5 in 10 kilometrov
organizira Kolesarsko društvo Mengeš. Start in cilj sta pred Harmonijo v Mengšu, Linhartova 33. Prijava na spletni strani PRIJAVIM.SE. Informacije: Primož Jeretina, gsm: 041 519 419, e-naslov:
primoz_jeretina@t-2.net.

Aplenca

Glasilo občine Komenda 10/2014

Oktober - mesec Prelepa Gorenjska in
slavljencem
požarne varnosti čestitka
Ansambel Gašperji je
GASILSKA ZVEZA Gasilska zveza Komenda združuje tri Prostovoljna gasilska
KOMENDA
društva na območju Občine Komenda: Komenda, Križ in
Moste. V vseh treh društvih skupaj je 816 članov od pionirjev do veteranov. Tako kot nasploh v državi so tudi v občini gasilci med najaktivnejšimi. Vse njihove aktivnosti med letom so v različnih oblikah in dejavnostih
namenjene izobraževanju in usposabljanju za delovanje in reševanje, ko je potrebno. Vedno pripravljeni in usposobljeni za pomoč in reševanje, tudi ob različnih nesrečah, je njihov program delovanja.
Številne aktivnosti so v društvih in posameznih skupinah na območju Gasilske
zveze Komenda bile ta mesec oktobra, ko je Mesec požarne varnosti. Nagrade
današnje križanke daje Gasilska zveza Komenda, Glavarjeva cesta 65, 1218
Komenda.
Nagrade:
1. nagrada - Gasilnik za gospodinjstvo
2. nagrada - Gasilnik za večje vozilo
3. nagrada - Gasilnik za osebno vozilo
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO VKLJUČNO 10.
novembra 2014. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov in Nagradna križanka.

v soboto, 20. septembra, v Športni dvorani
v Komendi proslavil
svojih 35 let delovanja in 100-letnico
rojstva Franca Korena. V polni dvorani v
Komendi so skupaj z
njimi proslavljali tudi
glasbeniki Helena Blagne, Slovenski oktet, ansambel Braneta Klavžarja,
Fantje s Praprotna, Dalmatinska Klapa Bonaca, harmonikarji, godbeniki, citrarka Maruša Pišljar in ansambel Nemir. Slavljenec pa je bi tudi
sin Franca Korena, Braco Koren, ki je danes tudi pevec v ansamblu
Gašperji. Jubilantom veljajo seveda tudi naše čestitke.
Andrej Žalar

NAGRAJENCI Nagradne križanke Okrepčevalnica Klanc, Klanec 38, 1218
Komenda, tel.: 041 570 937, v Aplenci - Glasilu občine Komenda, številka
8-9/2014.
1. nagrada - POLOVICA OCVRTEGA PIŠČANCA - VLASTA GLADEK,
MOSTE 63 D, 1218 KOMENDA
2. nagrada – PIZZA – ALENKA TROP, ZADRUŽNA ULICA 19 B, 1218
KOMENDA
3. nagrada – DOPOLDANSKA MALICA – URŠKA PETKOVŠEK, KRIŽ 44
D, 1218 KOMENDA
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci uveljavijo na podlagi potrdila in osebnega
dokumenta v OKREPČEVALNICI KLANC, KLANEC 38, 1218 KOMENDA,
tel.: 041 570 937.
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IZ KRUŠNE PEČI, MALICE, KOSILA,
DOSTAVA HRANE PIZZE
JEDI Z ŽARA, JEDI PO NAROČILU

040 602 902
08 205 12 71

PIZZE IZ KRUŠNE PEČI
MALICE – KOSILA
POROKE – OBLETNICE
PRAZNOVANJA – PIKNIKI

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

