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Uresničite svoje sanje

Glasilo občine Komenda 6/2015

dni dolg korak nekaterim, da bodo stopili, kot naslednji, v to križišče
nadaljnjih poti.
Bilo je lepo. Na trenutke še posebno globoko zamišljeno, morda celo
z odtenkom nostalgije pri starših: Glej kako hitro so postali to, kar sedaj
vidimo, občudujemo, želimo...
V mislih smo jim vsi skupaj, z ravnateljico, županom, direktorico
občinske uprave, z učiteljicami in učitelji, sporočili najlepše želje na
poti s čim manj preprekami v času, v katerega se jutri podajajo.
Ob zahvali razredničarkam pa je bila globoko čustvena in hkrati iskreno pomembna in slovesna izrečena misel: Vsak izmed vas ima svoje
sanje. Uresničite jih.
Se globoko strinjam. URESNIČITE JIH!
Andrej Žalar
Tokrat so se še zadnjikrat na devetletni izobraževalni poti v šoli Komenda Moste skupaj z učiteljicami, učitelji, s starši zbrali v športni dvorani
v Komendi valetantke in valetanti - devetošolke in devetošolci, ki so
sklenili ta najpomembnejši začetni del življenjske poti. Šestdeset jih je
bilo, ki so se numerično pomembnega leta 2000 podali na pot k devetim
šolskim letom.

Občinska priznanja so dobili
Klara Uršič, 9. a; Pia Veronika Petrovič, 9. a; Boštjan
Dobnikar, 9. b; Martin Rode, 9. b; Špela Plevel, 9. c;
Urška Komatar, 9. c; Saša Kočar, 9. c
Bil je to velik dan 15. junija 2015. Velik in lep. Dan poln svečanosti,
slovesnosti, za nekatere prvih tesnejših plesnih srečanj, razposajenega
in hkrati morda nerodno skrito zadržanega počutja, da so prišli do cilja,
ki so ga jim in so si ga sami krojili devet let.
Bil je to dan slovesnih pričesk, glamurja vseh vrst, fantovskih nastopov pred soplesalkami in neposrednih pogledov z vrha ob predaji ključa,
ta trenutek še »mlečnozobim« v spoznavanju znanja in teoretičnih izkušenj za nadaljnjo pot s prvega križišča. Samo korak jim še manjka, leto
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Vpis v Zlato knjigo
Klara Uršič, 9. a in Boštjan Dobnikar, 9. b

Aplenca
Zares
so najboljše
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Prireditev S palico do sonca - ena od potrditev, da
je Komenda upravičeno ponosna na ta dekleta.

Na prireditvi v soboto, 20. junija, v športni dvorani so dekleta iz Twirling in mažoretnega kluba s trenerko in kreatorko Anito Omerzu še enkrat potrdila, da upravičeno nastopajo na državnih, evropskih in tudi na
svetovnih prireditvah. Tudi tokrat so bile kreacije in posamezne slike v
nastopih S palico do sonca pravo doživetje. Pred prireditvijo v Komendski športni dvorani prejšnji teden pa so uspešno nastopale že na državnem prvenstvu in tudi na Hrvaškem in v Gorici.
Dve izmed stoterice, Lina Majcen in Urška Štebe, pa se pripravljata
tudi na nastop na tekmovanju za svetovni pokal v Kanadi. Srčno jima
želimo, da uspeta tudi na tem vrhu. Podprimo ju.
Prireditev S palico do sonca bomo predstavili posebej v Aplenci julija.
A. Žalar

Državni prvakinji
Lina Majcen in Urška Štebe
Svetovni pokal 2015 - Kanada

Že desetič na Šenturško goro

Pavel Žvelc je »kriv«, da so šli Bosonogi iz sekcije Škrjančki v Planinskem društvu Komenda 13. junija letos z Jurčkove Dobrave že desetič
bosi na Šenturško goro. Takrat, pred nekaj več kot desetimi leti, je bil
Pavel na Lubniku, ko jo je eden od pohodnikov bos »primahal« tja gor.
Pa si je rekel: Mi pa bomo šli bosi na Šenturško goro.
Vsako leto jih je bilo več pohodnikov. Letos jih je bilo že rekordnih
154. Že nekaj let pa podeljujejo tudi priznanja najmlajšemu, najstarejšemu in najštevilčnejši družini. Tokrat je bil najmlajši triletni Jošt Šimenc
z Gore, ki je bil skupaj starim očetom in staro mamo. Najstarejša je bila
Ančka Zadrgal iz Komende, najštevilnejša pa je bila 6-članska družina Orel s Komendske Dobrave.
Bilo pa jih je doslej osem, ki so bili na Šenturški gori že na vseh pohodih in so tako desetkrat bosi prehodili gor in nazaj po 6 kilometrov.
Na desetih pohodih, torej kar 60 kilometrov. Bravo, čestitamo!
In kdo so rekorderji.
To so: seveda Pavel
Žvelc, potem pa še
Majda Drolec, Peter
Lončar mlajši, Rudi
Ocepek, Stane Fajon,
Robi Romih, Iva Lončar
in Franc Vidmar.
A. Žalar
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Kohezijski denar
pokriva samo del
stroškov
Glavna dela na cesti Mengeš–Žeje–Vodice bi se kot kaže lahko začela
šele čez nekaj let. - Nižji prispevek v primerjavi s sosednjimi občinami.
- Razmerje 85:15 opredeljuje denar samo za kanalizacijo, stroški pa so
tudi še enkrat večji. - Kmetovalci, obrtniki in podjetniki iz občine Komenda tudi na Jesenskem sejmu. - Naj tekmovalkama za svetovni pokal
v Kanadi nastop najbolje uspe.
ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan. Po prireditveno
živahnem mesecu maju z občinskim praznovanjem smo junija stopili v sredino leta.
Spomniva najprej, da je bil maja tudi sestanek županov z DARS-om o že »bradati« cesti
Želodnik- Mengeš - Žeje - Vodice. Je po tem
sestanku kaj bolj znano, kdaj bo v občini že
domala sesuto cesto proti Vodicam zamenjala nova, obvoznica?
Sestanek na pobudo županov občin Mengeš,
Domžale, Kamnik, Komenda, Trzin in Vodice
na DARS-u o gradnji navezovalne ceste Želodnik – Mengeš – Žeje – Vodice je potekal 11.
maja 2015. S predstavniki DARS-a sta potekala razgovora o dveh ključnih vprašanjih: o
omejitvi tranzitnega tovornega prometa na
omenjani relaciji in o sedanjem stanju glede
del pri gradnji nove navezovalne ceste.
Na prvo vprašanje je bilo podano zagotovilo
DARS-a, da bodo preučili možnost za postavitev
dodatne prometne signalizacije na pripadajočih
avtocestah, da bi tako redarske službe in policija
sankcionirali (kaznovali) kršitelje oziroma voznike tovornih vozil v tem tranzitnem prometu.
Glede gradnje navezovalne ceste pa so bile
posredovane naslednje informacije: Po kar nekaj letnem mrtvilu na projektu izgradnje te
navezovalne ceste so v letošnjem letu uspeli iz
državnega proračuna zagotoviti nekaj (malega)
denarja za nadaljevanje pri odkupu zemljišč za
bodočo navezovalno cesto. Zemljišča so na
celotni trasi že geodetsko odmerjena, a kar
veliko zemljišč še ni odkupljenih od lastnikov.
Predvidevajo, da bodo tudi v naslednjem letu
uspeli zagotoviti v državnem proračunu denar
za končen odkup in poplačilo zemljišč. To je
namreč predpogoj za pridobitev gradbenega
dovoljenja in za začetek vseh drugih postopkov
(izvedba javnega razpisa za izvajalca,…).
Glede na vse informacije na sestanku in vsaj
malo poznavanja finančnih težav države, ocenjujem, da se dela ne bodo začela prej kot v
štirih letih. Žal.
Ne le v občini Komenda, tudi v sosednjih
občinah je bilo zadnji mesec, in v nekaterih
tudi že prej, precej živahno in na trenutke

4

razburljivo ob razpravah in odločanjih o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka.
Na kratko, gre za pomemben bodoči denarni prihodek v občinske proračune, po drugi
strani pa tudi (lahko) za precej visoke zneske. Kako ste se s tem soočali v občini?
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Komenda je bil
pripravljen za obravnavo na Občinskem svetu
že v preteklem mandatu. Smo pa zaradi lokalnih volitev preteklo jesen in v skladu z zakonodajo na Občinski upravi odločili, da ga posredujemo v obravnavo v tem sklicu. Po dolgih in
tehtnih razpravah na matičnih odborih in na
seji Občinskega sveta, smo ga uspeli uskladiti
in sprejeti. Ta odlok je osnova za odmero komunalnega prispevka pri novogradnjah in tudi
za izračun priključnine za obstoječe objekte na
javno kanalizacijsko omrežje. Osnova za izračun je v skladu z veljavno zakonodajo vrednost
komunalne infrastrukture, ki je predmet komunalnega opremljanja zemljišč.
Komunali prispevek je eden od primarnih
virov lokalne skupnosti, ki pa je namenjen
vzdrževanju in posodabljanju te infrastrukture.
Za bodoče investitorje stanovanjskih objektov
se višina komunalnega prispevka v primeru
povprečne tlorisne velikosti stanovanjskega
objekta na normalni velikosti gradbene parcele,
ne bo bistveno spremenila. Se pa višina komunalnega prispevka nekoliko
zvišuje pri nestanovanjskih
(poslovnih,
kmetijskih)
objektih, kjer so tlorisne
velikosti objektov velike.
Po usklajevanju med občinsko upravo, člani odborov in svetniki smo dosegli
nekakšen konsenz tudi v
delu meril, ki določa višino
komunalnega prispevka, ki
se nanaša na kanalizacijsko
omrežje in s tem tudi nadomešča dosedanjo priključnino obstoječih objektov

na javno kanalizacijsko omrežje.
Bistvena sprememba za lastnike obstoječih
objektov, ki se bodo v bodoče priključevali na
javno kanalizacijsko omrežje, je v tem, da ta
znesek zakonsko ne sme biti več enak za vse
objekte in se izračuna glede na velikost objekta.
Tako bo višina prispevka ob priključevanju
različna. Po zbranih veljavnih in javno dostopnih podatkih o velikosti obstoječih objektov,
smo izračunali povprečno velikost objekta in
na podlagi te velikosti, uskladili povprečni prispevek, ki v povprečju ne bo bistveno višji od
dosedanjega. Je pa ta višina prispevka bistveno
nižja od prispevkov v sosednjih občinah.
Do nedavnega je bilo večkrat slišati, da na
primer v občini premalo koristimo evropska
sredstva. Ob sedanjem projektu gradnje
kanalizacije, ki več občin povezuje s čistilno
napravo v Domžalah, se kaže tudi drugačna
slika. Evropska sredstva so namreč namenjena v razmerju 85 : 15 le za kanalizacijo.
Dogaja pa se, da so ti projekti povezani še z
dodatnimi infrastrukturnimi deli (vodovod,
ipd). Kako je s tem v občini pri izvajanju
sedanjih programov?
Dosedanje razmerje nepovratnih (evropskih)
sredstev je bilo na področju gradnje infrastrukturnega omrežja v glavnini v deležu 85 : 15,
vendar v to delitveno razmerje ne sodijo vsi
stroški izgradnje. Med drugimi stroški, ki niso
predmet nepovratnih sredstev, je tudi davek na
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dodano vrednost. Naj ponovno poudarim, da
tako imenovani sekundarni vodi in gradnja kanalizacije na manjših območjih poselitve (aglomerijah) prav tako niso upoštevani v kohezijskih
sredstvih. Takšnih območij pa je v naši občini kar
veliko. Pri sami izvedbi oziroma izgradnji kanalizacijskega omrežja pa se prav gotovo izvajajo
tudi dodatna predvidena oziroma nepredvidena
dela, ki niso upoštevana v nepovratnih sredstvih.
Smotrno in ekonomično je, da se ob posegu v
cesto obnovi oziroma zamenja celotni zgornji
ustroj ceste (asfalt) in ne samo meter ali dva, kar
je priznan strošek za kohezijska sredstva. Tudi
obstoječe vodovodno omrežje in omrežje javne
razsvetljave, vsaj v delu, kjer je že staro ali celo
neustrezno, je ekonomično in prav, da ob poseganju v cesto obnovimo. Dogajajo pa se tudi želje
oziroma potrebe, kot so odkupi zemljišč, kjer
poteka javna cesta, izgradnja pločnikov, robnikov, ovir za umirjanje prometa, … In tako na
koncu celotne investicije lahko pričakujemo tudi
do 100-odstotno povečanje od prvotno predvidene investicije zaradi vseh stroškov pri zamenjevanju že vgrajene infrastrukture. Tudi pri trenutni
investiciji gradnje kanalizacije na Klancu je zadeva podobna. Na delu trase kanalizacije, ki naj
bi bil predmet kohezijskih sredstev, smo obnovili
vodovodno omrežje, vgradili sekundarni kanalizacijski vod s črpališčem, … in sama investicija
bo večja oziroma dražja vsaj za 300,000,00 €.
Konjeniški klub Komenda praznuje 60-letnico delovanja kluba in 20-letnico sejmov v
Komendi. Prav sejem postaja vse bolj zanimiv doma v Sloveniji in tudi prek meja. Na
jesenskem pa naj bi se predstavili tudi pod-

jetniki, obrtniki in kmetovalci iz občine.
Prav te dni Konjeniški klub obeležuje častitljivo obletnico svojega delovanja. Za ves njihov trud tako pri organizaciji konjskih prireditev kot na področju sejemske dejavnosti, se
jim v imenu Občine Komenda zahvaljujem.
Zaradi dejavnosti in delovanja, ki ju opravljajo,
je ime naše občine prepoznavno širom po domovini in tudi v tujini.
Občina Komenda na pobudo in v organizaciji
Odbora za drobno gospodarstvo in turizem ob
sodelovanju Konjeniškega kluba Komenda organizacijsko pripravlja predstavitev podjetnikov,
obrtnikov in kmetovalcev na bližajočem se jesenskem kmetijskem sejmu v Komendi. V primeru, da bo zadostni odziv domačih razstavljavcev, bomo s skupnimi močmi tudi pripravili
prostor. Pozivam vse domače kmetovalce, podjetnike in obrtnike, da se odzovejo na povabilo.
Končuje se šolsko leto, devetošolci so se poslovili z Valeto, Mažoretke pa so se še enkrat
na prireditvi S palico do sonca potrdile s
prikazom uspehov tudi na državnem prvenstvu in z uvrstitvijo na letošnje svetovno prvenstvo v Kanadi. Gasilci so uspešno organizirali medobčinsko tekmovanje Komende in
Kamnika. Uspehov še drugih društev in klubov občini pa je še več. Kako jih doživljate?
Za učence devetega razreda je nekakšen
prelomni dogodek zaključek osnovnošolskega
izobraževanja. Prestopili bodo prag srednješolskega izobraževanja, zato naj se tudi v naslednjih letih potrudijo, da iz šolskih ustanov
odnesejo čim več znanja. Potrebovali ga bodo.
Vsak župan bi moral biti izredno zadovoljen
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tako z organizacijskimi kot tekmovalnimi rezultati društev in klubov v svoji občini. Jaz sem z dosežki klubov in društev izredno zadovoljen. Tudi
v naši občini imamo mnogo društev in klubov, ki
znajo svoje prostovoljno delo nadgraditi in pokazati tudi ostalim. Še več, mnogo društev uspešno
tekmuje na raznih tekmovanjih in srečanjih širom
države. Le malokaterim pa je dana možnost, da
svoje člane popeljejo do vrhunskih rezultatov, ki
so plod dolgotrajnega marljivega dela, treniranja
in nemalokrat tudi odrekanja, in s svojim uspehom lahko nastopajo med svetovno elito. Eden
takšnih klubov je prav gotovo tudi Twirling in
mažoretni klub. Obema tekmovalkama, ki se
bosta udeležili svetovnega pokala v Kanadi, želim na tem tekmovanju obilo sreče pri sami izvedbi vaj. Naj jima njun nastop uspe najbolje.
Naj na koncu vsem občankam in občanom
zaželim veselo in mirno dopustovanje, da se
odpočijejo in naužijejo svežega zraka, da
bomo lahko po počitnicah uspešno nadaljevali z začetim delom.

Plačilo komunalnega prispevka
Zakon o prostorskem načrtovanju nalaga, da
po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta
noveliramo tudi določila za odmero komunalnega prispevka in tako je Občinski svet Občine
Komenda 18. junija na sedmi redni sprejel nov
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Komenda. Z njim
se določajo nova merila za odmero komunalnega prispevka, ki ga mora plačati investitor
pred izdajo gradbenega dovoljenja, na novo pa
je definirana tudi priključnina, ki se plača ob
priključitvi obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje. Osnova za izračun tega prispevka
je vrednost celotne občinske infrastrukture
(sem štejejo ceste, kanalizacija, vodovod in
ravnanje z odpadki), ki se po določenem ključu
preračuna na konkretno gradbeno parcelo in
površino objekta, ki bo stal (ali že stoji) na tej
parceli. Ker se je vrednost infrastrukture od
uveljavitve prejšnjega odloka iz leta 2003 povečala, so prvi izračuni kazali, da bi bile nove
vrednosti komunalnega prispevka lahko precej
višje. Predvsem se je problem pokazal pri kanalizaciji, kjer je bila do sedaj priključnina za
vse obstoječe objekte ne glede na velikost in
namembnost enotna (1.200,64 €), medtem ko
se je novograditeljem zaračunaval višji prispe-

vek, odvisen od podatkov iz projekta za gradbeno dovoljenje.
Komunalni prispevek je treba skladno s
predpisi izenačiti (prispevek mora biti pri primerljivih parcelah in objektih enak za obstoječe
objekte in za novogradnje) in prvi izračuni so
pokazali, da bi ta strošek na segmentu »kanalizacija« za povprečno stanovanjsko hišo lahko
bil okrog 3.000,00 €. Takšna bi morala biti tudi
priključnina ob priklopu povprečno velike obstoječe stanovanjske hiše. Na pristojnih odborih
in na občinskem svetu je prevladalo stališče, da
komunalni prispevek po novem ne sme bistveno odstopati od prejšnjih izračunov, zato je bila
pri kanalizaciji sprejeta splošna olajšava, ki te
stroške pri povprečni obstoječi stanovanjski
hiši na povprečno veliki parceli zniža s prej
omenjenih 3.000,00 € na 1.287,66 €.
Takšna bo torej povprečna priključnina za
vse, ki boste v naslednjih letih na kanalizacijsko omrežje priključevali obstoječe objekte,
podoben strošek bo veljal tudi za novograditelje stanovanjskih hiš. Ob tem je treba še enkrat
poudariti, da ta znesek predstavlja povprečno
vrednost, zato bodo lastniki večjih objektov in
parcel plačevali nekoliko višji, lastniki manjših
objektov in parcel pa primerljivo nižji prispevek. Za lažjo predstavo naj zapišemo še, da

ima povprečna stanovanjska hiša v naši občini
243 m2 neto tlorisne površine, povprečna površina stavbišča je 152 m2, skladno s predpisi pa
se za izračun priključnine tej povprečni hiši
računsko določi 228 m2 gradbene parcele. Da
ne bo nesporazumov: parcele pri objektih so v
naravi običajno večje (redko tudi manjše),
vendar se za izračun komunalnega prispevka
pri obstoječih objektih površina gradbene parcele računsko določi kot 1,5-kratnik stavbišča.
Glede na to, da se je z novim prostorskim
planom določilo nekaj območij za širitve oziroma selitve kmetij, je občinski svet izglasoval
dodatno olajšavo: pri vseh novogradnjah
objektov za rejo živali (hlevov) se izračunani
komunalni prispevek zniža za 60 %.
S tem sestavkom smo želeli na kratko poljudno razložiti vzroke za sprejem, vsebino novega odloka o komunalnem prispevku in pojasniti, zakaj bo vaš sosed (ker ima pač nekoliko
manjšo/večjo hišo ali nekoliko manjšo/večjo
parcelo) dobil nekoliko nižjo oziroma višjo
položnico za plačilo kanalizacijske priključnine. Celoten odlok bo sicer objavljen v Uradnih
objavah v julijski številki Aplence, kjer boste
lahko prebrali tudi ostale podrobnosti v zvezi s
komunalnim prispevkom po novem.
Občinska uprava

5

Aplenca
DAN DRŽAVNOSTI

DOGAJANJA

Glasilo občine Komenda 6/2015

Sanje za nov dan

Člani Kulturnega društva Kaj ti mar so v sredo
zvečer pred praznikom Dneva državnosti na
parkirišču za občinsko stavbo v Komendi z
ženskim komornim zborom Vox Anne in Moškim kvartetom Fantje z vasi, oba iz Tunjic,
pripravili prireditev ob Dnevu državnosti.
Bila je prireditev spoštovanja spomina in
uresničene samoodločitve o samostojni slovenski državi. Vsebinsko globok in bogat oris za-

četka s cilji in željami
se je prepleteno kritično odkrito spogledoval z miselnimi dogajanji sanj in četrtstoletno
realnostjo. Ob na trenutke vsiljivem sosednjem
pasjem laježu in preizkušanjem delovanja avtomobilskega motorja s poseganji v scenarij besedila kulturnikov, ki so kot programska nit
večera izpostavljali globoko in dobesedno
umetniško zasnovano sporočilno nit o sanjah in
uresničevanju le-teh, je bilo vsekakor takšno
neprogramirano poseganje težko sprejeti kot
nekakšno simboliko. Res pa je tudi, da
je bilo po županovem nagovoru s čestitko, ki jo je prav tako
sklenil z izrekom o sanjah,
prisotno tudi razmišljanje, koliko nekaterih tokrat ni bilo, ki
so običajno (po)vabljeni in so
v prvih vrstah.
Ob skrbno izbranih pesmih
obeh vokalnih skupin pa je ta
prireditev vendarle bila hkrati
nadaljevanje začetka tega

predprazničnega dne. Že sredi dopoldneva so
namreč Dan državnosti povsem drugače s programom obeležili najmlajši, učenci v šoli v Mostah, ki so hkrati veselo naznanili konec šolskega
leta. Simbolično predpraznična pa je bila podelitev štirih knjižnih nagrad za izbrane spise iz natečaja za šolarje in dijake z naslovom Slovenija
moja domovina. Nagrajeni so bili Tim Osredkar
(najboljši), Paulina Tomažič, Danaja Kepic in
Klara Kastelic.
Tako je bila predpraznična sreda v občini
tudi v znamenju sanj za nov dan.
Andrej Žalar

Še nekaj junijskih utrinkov

Oddih godbenikov - Po delavni in naporni
sezoni so si člani Godbe Komenda oddahnili
v Bovcu. Več v Aplenci julija.

Avtobusno postajališče - Na Komendski
Dobravi so pri spominskem obeležju dobili
avtobusno postajališče. Napovedujejo tudi
slovesno odprtje.
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Ribiški piknik - Turistično društvo Komenda je
tokrat na Koželjevi domačiji na Gori 30. maja
pripravilo ribiški piknik. Bilo je ribiško veselo.

Ulična vadba za vse - Spomnimo. Odprtje
naprave za Ulično vadbo je bila konec maja
zadnja prireditev ob letošnjem občinskem
prazniku. Po mesecu dni je naprava kar lepo
obiskana. Zabeležili pa smo tudi tale obisk
Mirka Kepica, dolgoletnega podžupana v
mandatih občine Komenda.

Tabor v Logarski - »Šolski planinci« s starši so
taborili v Logarski dolini in se malce odpočili pod
krošnjo najdebeljšega macesna v Sloveniji.

Turnir moških dvojic - Na teniškem igrišču
na Podborštu so tenisači Teniškega kluba
Komenda 6. junija odigrali zaradi slabega vremena meseca maja odpovedani moški turnir
dvojic. Zmagovalca turnirja med 36 tenisači
sta bila Drago Kolar in Žiga Zore.

Aplenca

AKTUALNO
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Na podlagi 10. člena Pravilnika o štipendiranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov nadarjenih mladih občanov Občine Komenda
(Uradne objave št. 4/2010 in 10/2010) Ustanova Petra Pavla Glavarja objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE

Ustanova Petra Pavla Glavarja v skladu s
Pravilnikom o štipendiranju in dodeljevanju
pomoči pri razvoju talentov mladih občanov
Občine Komenda razpisuje za šolsko leto
2015/2016 dve štipendiji za dijake in nadarjene dijake poklicnih šol, ki se izobražujejo
za poklice, ki jih v občini Komenda primanjkuje, ki so državljani Republike Slovenije in
imajo stalno bivališče v občini Komenda.
Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki od
vključno drugega letnika dalje, če so v preteklem šolskem letu dosegli najmanj prav dober
šolski uspeh.
Prijavi za razpis je treba priložiti:

1. dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika
predhodnega izobraževanja,
2. za prednostno dodelitev štipendije dokazila
iz petega odstavka 5. člena pravilnika o štipendiranju (http://www.uppg.si/dokumenti/
pravilnik-stipendiranje-pomoc.pdf),
3. potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
4. dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda,
5. življenjepis,
6. dokazilo o dohodkih oziroma prejemkih na
družinskega člana v preteklem koledarskem
letu (kopijo dohodninske odločbe staršev ali
skrbnikov) oziroma druga verodostojna dokazila o trenutnem materialnem stanju, ki jih
v svojem interesu predloži kandidat,
5. izjava dijaka, da ne prejema nobene štipendije.
Dijaki poklicnih šol morajo poleg zgoraj navedenih dokazil priložiti tudi priporočilo združenja dejavnosti v Občini Komenda, za katero se
usposabljajo (Obrtna zbornica, Kulturno društvo, Turistično društvo, Čebelarsko društvo,
Konjeniško društvo, Društvo narodnih noš...).
Iz priporočila mora biti razvidno, da se usposabljajo za poklic, ki ga v občini Komenda pri-

manjkuje, vsebovati pa mora tudi načrt za
kandidatov prispevek k razvoju te dejavnosti
v občini in priporočilo mojstra oziroma
mentorja, pri katerem se usposablja.
Kandidati naj popolne vloge naslovijo na
Ustanovo Petra Pavla Glavarja, Odbor za dodeljevanje štipendij, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda, s pripisom ZA ŠTIPENDIJO.
Rok za oddajo vloge je 5. september 2015.
Štipendije bodo podeljene v mesecu septembru 2015.
V primeru prevelikega števila kandidatov bo
imel prednost pri izboru dijak z:
- boljšim učnim uspehom,
- izkazano večjo aktivnostjo na drugih področjih,
- nižjim dohodkom na družinske člane,
- pripravljenost za delo v pisarni UPPG.
Številka: razpis 2015/2016
Komenda: 29.5.2015
Predsednica uprave UPPG
dr. Marta Ciraj

Komendčani o Kamniku in Kamničanih
Založba Slovenska matica je za knjigami o
slovenskih mestih Ljubljani, Mariboru, Celju,
Ptuju, Novem mestu, Kranju, Črnomlju, Metliki in Slovenjem Gradcu pa tudi o mestih zunaj
slovenskega državnega ozemlja, vendar z bolj
ali manj številnim prebivalstvom slovenskih
korenin (Trstu, Celovcu in Gorici) izdala tudi
knjigo o Kamniku. Kot o že omenjenih mestih
je tudi to podobno naslovila – Kamniška
knjiga. Gradivo zanjo je zbral in uredil Vlado
Motnikar, ki je napisal tudi spremno besedo
Kamnik in njegovi prebivalci v literarnih in li-

kovnih upodobitvah. V knjigi so objavljena
tudi dela, povezana z znamenitimi Komendčani in našimi kraji, oziroma pesnikov in pisateljev, doma z območja naše sedanje občine.
Govorijo o Kamniku ali dogodkih, povezanimi
s tem starodavnim slovenskim mestom in našo
nekdanjo občino.
Pri pesnikih je Vlado Motnikar za objavo
izbral pesmi Glas ribe faronike, Suhi dol 1515,
Epitaf na grobu zavrženega pesnika in Pokrajina z vozom I., X. pesnika Franceta Pibernika
in Jesen Jožeta Pavliča.

Pot za pešce in kolesarje
Na Gmajnici jo je za varnost pešcev in kolesarjev na svojem
zemljišču namenila družina Cirajevih.
Družina Ciraj z Gmajnice je na svojem zemljišču uredila lepo pot, ki vodi od Mlake
prek Gmajnice na cesto Komenda-Križ. Na
zemljišču, ki je v lasti družine Ciraj, bi Cirajevi na podlagi sodne odločbe lahko onemogočili ta prehod. Ker pa je to varna pot
za šolarje (pa tudi za ostale) in precej skrajša razdaljo med Mlako in Komendo, sta se
lastnika Marta in Jožef Ciraj odločila, da jo

uredita in tako omogočita prehod. S prijazno živo mejo sta ločila pot od ostalega zemljišča in jo utrdila z mrežastimi ploščami
ter posejala travo. Znak prepoveduje po
poti vožnjo z motorjem, ker je le-ta namenjena samo pešcem in kolesarjem. Lastnika
želita vsem, ki bodo hodili in se vozili s
kolesi po njej, varno in prijetno pot.
A. J.

Pri pisateljih od Franceta Pibernika odlomek
iz spominov Drobci zamolklega časa.
Od številnih del pisatelja Ivana Sivca se je
odločil za dela In večno bodo cvetele lipe,
Usodni slanik in Kamniške gospe.
Pri Matiju Remšetu so ga pritegnili Kratki
vzdihi ob vojni in miru.
Od že umrlih velikih slovenskih pripovednikov so ga pri pisatelju Ivanu Preglju
navdušili njegova pripoved o Petru Pavlu
Glavarju Odisej iz Komende, Moja krivda,
moja največja krivda (Zapiski gospoda Lanšpreškega), Regina, roža ajdovska (Zapiski
gospoda Lanšpreškega), pri pisatelju Ivu
Zormanu pa Dom človekov, Lectovo srce,
Okus po marcipanu, Medved z budilko in V
znamenju tehtnice.
Od slovitega zgodovinarja Janeza Vajkarda
Valvasorja je v knjigo uvrstil njegov zapis o
Križu, zlasti gradu in njegovi plemeniti gosposki, objavljena je tudi fotografija grajskega salona ateljeja Aparnik, ter komendi sv. Petra
(sedanji Komendi), pri Petru Pavlu Glavarju
pa njegovo pridigo Vzemi ta dar iz mojih rok
ter Pismo komendatorju Testaferrati z dne 21.
3. 1752.
E. Č.
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Aplenca
IZ POSLANSKE KLOPI

Za nižje davke

Pretekli teden smo v NSi predstavili paket ukrepov za nižje
davke. Razbremeniti želimo
najšibkejše z minimalno plačo,
srednji dohodkovni razred, visokokvalificirane inžinirje in
male podjetnike. Gre za celovite
ukrepe, ki prinašajo občutne
razbremenitve namesto skromnih in nepomembnih popravkov. Samo koreniti in pogumni
ukrepi so lahko znak za gospodarstvo in ljudi, da se okolje v
Matej Tonin
Sloveniji spreminja in da ima
smisel namesto o selitvi iz države razmišljati o vlaganju v svoje znanje, gospodarsko dejavnost in delovna mesta.
V naših ukrepih predlagamo, da bi bilo 3300 evrov prihodka na letni
ravni neobdavčenega. V primeru minimalne plače tako ne bi bilo potrebno plačati prispevkov za del minimalne plače (275 evrov), kar konkretno pomeni, da bi delavci z minimalno plačo dobili 50 evrov višjo
plačo vsak mesec. Predlagamo tudi razbremenitev srednjega dohodkovnega razreda, in sicer tako, da bi spremenili vstopne prage v posamezni
dohodninski razred. Danes padete v 41% dohodninski razred že, če za-

IZ MINISTRIČINE PISARNE
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služite nekaj več kot 1000 evrov na mesec. Mi bi to mejo pomaknili na
1350 evrov, kar pomeni, da bi bilo večina tistih s povprečno plačo še
vedno v 27% dohodninskem razredu. Predlagamo tudi spremembo obdavčitve božičnice. Danes je božičnica pretirano obdavčena, zato se
delodajalci ne odločajo zanjo. Mi si želimo, da bi za božičnico veljal
isti režim kot za regres. Če vam danes delodajalec izplača 700 evrov
božičnice, jo vi dobite na vaš račun le 458 evrov. Po našem predlogu bi
jo dobili 588 evrov. Predlagamo še številne ukrepe, ki bi razbremenili
mala in mikropodjetja ter tako pomagali ustvariti nova delovna mesta.
V današnji kolumni sem uspel predstaviti le delček naših ukrepov, zato
vas vabim, da si vse podrobnosti ogledate na naši spletni strani.
Ob koncu je potrebno odgovoriti še na ključno vprašanje; koliko bo
znižanje davkov stalo državo. Za državni proračun naši ukrepi pomenijo
600 milijonov evrov izpada, ki pa bodo nadomeščeni na naslednji način:
1. Zaradi večjih prihodkov državljanov se bo več nateklo v proraču
preko dohodnine. 2. Zaradi večjih prihodkov državljanov se bo povečala potrošnja, kar pomeni, da se bo več nateklo preko DDV-ja. 3. Zaradi
izboljšanja gospodarske situacije računamo, da bi delo dobilo (zmanjšanje brezposlenosti) 20.000 državljanov. Vse tri točke skupaj znesejo
okrog 600 milijonov evrov, kar pomeni, da gre za proračunsko nevtralno
operacijo. Predlagane razbremenitve so dovolj velikopotezne, da bi
prinesle odločilno spremembo v poslovno okolje in dohodkovni položaj
ljudi.
MATEJ TONIN, poslanec

Diplomatski pogovori

s kardinalom Ravasijem, prefektom za kulturo pri Svetem sedežu, in z ministrom za kulturo Republike Italije

mag. Julijana Bizjak Mlakar s kardinalom Ravasijem
Konec maja sem se v Rimu najprej srečala s kardinalom Gianfrancom
Ravasijem, predsednikom Papeškega sveta za kulturo pri Svetem sedežu. Pozdravila sem skupno skrb za kulturno dediščino in kardinalovo
zavzemanje za dialog med ljudmi z različnimi pogledi na svet. Poudarila sem prizadevanja Slovenije za obnove kulturne dediščine, kardinal pa
je izrazil naklonjenost pri nadaljnjem sodelovanju. Med drugim sva se s
kardinalom dotaknila vprašanja vračanja v Italiji zadržanih umetnin. Do
rešitve tega vprašanja je kardinal izrazil naklonjenost. Kardinala sem
tudi povabila na predstavitev monografije in obnovitvenih del Qualijevih fresk v ljubljanski stolnici in na spremljevalno razstavo ter simpozij
konec leta 2015.
Naslednji dan sem se v Rimu srečala z italijanskim kolegom ministrom Dariem Franceschinijem. Na srečanju sva uvodoma pozdravila
tesno kulturno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo, ki je kljub krizi ostalo intenzivno in razvejano na različnih kulturno-umetniških področjih. Predvsem sva poudarila, da je tudi pri skupnih
temah na evropski ravni potrebno tesno sodelovanje.
Izpostavila sem težave Slovenskega stalnega gledališča v Trstu v
zvezi s kriteriji, ki se tičejo števila predstav, kar zahteva novi zakonski
dekret v Italiji. Minister se je strinjal, da gre za gledališče posebnega
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pomena, in obljubil, da bodo proučili možnost uporabe posebnih meril
glede na specifično vlogo tega gledališča.
Strinjala sva se, da bi k še tesnejšemu sodelovanju pripomogla tudi
čimprejšnja sklenitev programa na področju kulture med državama, saj
le-ta za novo obdobje še ni bil dokončno usklajen zaradi določb o vračanju v Italiji zadržanih umetnin. Po že izraženi naklonjenosti kardinala
Ravasija, prefekta za kulturo pri Svetem sedežu, je podobno naklonjenost reševanju odprtih vprašanj glede vračanja v Italiji zadržanih umetnin izrazil tudi minister Franceschini. S temi pogovori sem odprla vrata
nadaljnjim dogovorom o tej temi ministrstev za zunanje zadeve obeh
držav. Z ministrom za kulturo sva se tudi dogovorila za čim hitrejšo
sklenitev bilateralnega sporazuma o filmski produkciji, ki bo predvidoma podpisan v Ljubljani.
Ob obisku Rima sem s predsednikom Vlade Republike Slovenije dr.
Miroslavom Cerarjem v
prostorih
Apostolske
knjižnice Vatikanski knjižnici izročila faksimile
sedemnajstih knjig »Iconoteca
Valvasoriana«.
Ob tem sem poudarila, da
gre za izjemno pomemben kulturni in simbolni
dogodek. Z njim izražamo
spoštovanje do medsebojnega tesnega stoletnega kulturnega povezovanja in željo po nadaljnjem
skupnem zavzemanju za
ohranjanje in promoviranje kulturne dediščine
človeštva.
Mag. Julijana Bizjak
Mlakar, ministrica za mag. Julijana Bizjak Mlakar z ministrom za
kulturo RS kulturo Republike Italije Franceschinijem

Aplenca
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25. junij, Dan
državnosti
Kamniška urgenca do
nadaljnjega ostaja
Organizacija dežurne službe ostaja, kot je bila. Šele po večletnem
prehodnem obdobju se bo stroka na osnovi podatkov iz dispečerskih
centrov ponovno odločala, ali bo posegla tudi v organizacijo dežurne
službe in če, kako.
Bodimo realni – novi pravilnik o delovanju nujne medicinske pomoči
prinaša kar nekaj izboljšav. Na primer nova dispečerska centra, ki bosta
poleg že obstoječega imela natančen pregled, kjer in na kakšni vožnji je
kateri od reševalnih avtomobilov. Poleg tega bodo v vseh ekipah enako
usposobljeni reševalci, v urgentnih centrih pa jih bodo pričakali zdravniki specialisti urgentne medicine. Za LO SMC Kamnik Komenda je
ključno, da z novim pravilnikom tudi prebivalci naših dveh občin samo
pridobivajo. Zato smo v preteklih tednih s strokovnimi argumenti, povezanimi z uveljavitvijo pravilnika, seznanili tako ministrico za zdravje kot
tudi organe stranke SMC. Pri tem velja poudariti, da smo poleg strokovnih argumentov naših članov posredovali tudi argumentacijo, ki jo je
pripravilo vodstvo Zdravstvenega doma dr. Julija Polca v Kamniku. Zato
še s toliko večjim veseljem sprejemamo nedavno odločitev ministrice za
zdravje, da se uvede daljše prehodno obdobje uvedbe nujne medicinske
pomoči, katerega trdno podpira tudi poslanska skupina SMC. Pri tem še
posebej pozdravljamo stališče, da v prehodnem obdobju ostane trenutno
stanje nespremenjeno – tako glede ambulant kot dežurnih služb.
Povedano enostavneje – v prehodnem obdobju, ki bo sledilo uveljavitvi novega pravilnika, sprememb v organizaciji nujne medicinske pomoči ne bo. Šele po zaključku prehodnega obdobja se nato lahko ocenjuje, ali se bo posegalo tudi v organizacijo dežurne službe in če, kako.
Naj na tem mestu še enkrat jasno poudarimo: tudi v prihodnosti si
bomo člani in vodstvo LO SMC Kamnik Komenda trdo prizadevali za
vse rešitve, ki bodo zagotavljale boljše storitve za vse državljane.
Lokalni odbor SMC Kamnik Komenda

Poezija
ne ubija
Od druge svetovne vojne je minilo že 70 let, občinska sveta Kamnika in
Komende, ustanoviteljic javnega zavoda Matična knjižnica Kamnik, pa
sta zmogli velik korak in prejšnji mesec knjižnico preimenovali po
enem največjih Kamničanov, pesniku Francetu Balantiču. Spomnimo,
Balantič (1921-1943) med kulturologi velja za enega največjih slovenskih pesnikov, vsekakor prvo ime medvojnega časa in veliki up pesništva, ki je mnogo prezgodaj preminil. Širšim množicam ni dovolj poznan,
saj ga je komunistični režim zamolčal vrstam povojnih generacij in ga
dobesedno izbrisal iz narodovega spomina. Zgolj zato, ker je v času
državljanske vojne oblekel nasprotno uniformo ter v njej pesniško
ustvarjanje in življenje tudi končal. A poezija vendar ne ubija in Balantič
si zasluži javnega spomina za svoje ustvarjanje. Prav to je očitno zmotilo prenapeteže in zapleti s preimenovanjem so se pričeli. In namesto da
bi dandanašnji čas prevevala poezija, ga tako še naprej razdvaja revolucionarna ideologija. Prenapeteži so s podporo lokalnih medijev zagnali
vik, a zbrali le nekaj deset podpisov podpore. Očitno so bili tudi ti dovolj, da sta župana obeh Občin pokleknila in napovedala ponoven razmislek o poimenovanju knjižnice po pesniku, ki ga postavljamo ob bok
Kosovelu, Gradniku, Župančiču in drugim poetom socialne note. Žalostno! Vsi skupaj pa znamo zamuditi pomemben trenutek časa katerega
živimo.
Bojan Škof

je še ena priložnost, da se spomnimo smelih odločitev slovenskega naroda. Pravzaprav so bile odločitve sprejete že pred tem datumom. Ta
dan pa je bil resnično zaključek neke želje, volje in skupnega napora ter
prizadevanja.
Menim, da je minilo že toliko časa, da bi lahko spregledali, da vsega
tega ne bi bilo, če ljudstvo ne bil bilo složno.
Danes, po štiriindvajsetih letih, se sprašujemo, kam smo zašli, kje
smo se znašli.
Veliki filozof je na vprašanje, kam gremo, odgovoril: »Točno tja, kamor smo se namenili.«
Domovina je ena, nam vsem dodeljena.
Ko bomo zares začutili, da je država lahko tudi domovina in domovina tudi država, bodo prazniki tudi praznovanja. Za to se velja še posebej
potruditi.
Želimo Vam lepo praznovanje.
Za Socialne Demokrate Marko Dobnikar

Razdvojenost je stvar
preteklosti
Stranka SLS je na zadnjih lokalnih volitvah dosegla povprečni uspeh,
zato je dosedanji predsednik OO SLS Komenda Vid Koritnik ponudil
odstop. Na volilnem občnem zboru je bil Tomaž Lamovšek izvoljen za
novega predsednika. Tomaž je velik strokovnjak na področju gradbeništva, je tehnični direktor podjetja Graditelj, predsednik nadzornega
sveta Poslovne cone Komenda, v več mandatih tudi član občinskega
odbora za komunalo in urejanje prostora . Ker mu lahko zaupamo in se
nanj zanesemo, smo veseli, da je prevzel vodenje SLS v Komendi.
Zadostno podporo na volitvah je za člana Občinskega sveta dobil
Matija Zadrgal. V preteklem mandatu je bil razkol občinskega sveta
popoln, delovanje je bilo mučno in neproduktivno. V novem sklicu je
bilo že pri ustanavljanju odborov čutiti, da bo ta mandat občinski svet
deloval bolj složno in povezovalno.
Da ne bodo izkazovali svoje premoči s preglasovanjem, se je izkazalo na zadnji seji Občinskega sveta, ko so sprejeli Odlok o komunalnem
opremljanju zemljišč. Stranka SLS, ki se tradicionalno zavzema za razvoj kmetijstva, je opozarjala na izredno visoke izračune za kmetijske
objekte. Svetnike smo pozivali k sprejetju olajšave za vse objekte v
kmetijstvu. Logično je bilo, da večini sprva ni bilo po volji, da bi delali izjeme. S predstavitvijo argumentov in predvsem s kulturnim dialogom, so svetniki odločitev o olajšavi za kmetijske objekte sprejeli soglasno. Na tem primeru so svetniki dokazali, da delujejo odgovorno do
vseh občanov, saj bi bili kmetje, glede na zastopanost z lahkoto preglasovani. Matija Zadrgal je s korektnim delovanjem in povezovanjem
pripomogel, da je razdvojenost občinskega sveta stvar preteklosti.
Želimo si, da bi bile tudi bodoče odločitve občinskega sveta sprejete
na podlagi pravih argumentov, da bi sprejemali optimalne rešitve v dobro vseh občanov.
Prijetne dopustniške dni.
OO SLS Komenda

Čestitkam ob podaljšanem praznovanju Dneva državnosti se pridružujemo tudi v Uredništvu Aplence.
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Ustanovna skupščina LAS

Strpnost
v demokratični družbi
NSi se je aktivno zavzela za ureditev najhujše begunske krize na obalah
Evrope v zadnjem desetletju. Smrtne žrtve velikega obsega in služenje
mednarodnih kriminalnih združb na račun nedolžnih ljudi zahtevajo
hiter in odločen odziv. Trenutne razmere se nanašajo na vso Evropo in
ne samo na obale Sredozemskega morja. Priseljevanje med državami
članicami je potrebno upravljati na pošten način in ustvariti praktično
solidarnost s tistimi državami članicami, ki prejemajo prošnje za azil.
Vsi smo ljudje in prva mora biti skrb za sočloveka, ne glede od kod
prihaja in kakšne narodnosti je. Smo člani EU in kot država moramo
tudi mi prevzeti del te odgovornosti. Potrebna je enotnost, ko gre za reševanje človeških življenj in poenotiti moramo naša stališča, da bi našli
skupen in učinkovit odziv.
Ob tem je pomembno, da Evropska komisija in OZN preprečita, da
begunci prihajajo po tako nezavarovanih poteh na ozemlje EU.
Dan državnosti je priložnost, da premislimo, koliko strpnosti premoremo kot posamezniki in kot demokratična družba.
OO NSi Komenda, Martina Prezelj

Pred vrati pa
že dopusti in
počitnice
Dobra polovica leta je že za nami, za nami je mesec maj, ko smo na račun občinskega praznika lahko prisostvovali marsikateremu zanimivemu dogodku, športni prireditvi, otvoritvi in ne nazadnje slavnostni seji,
na kateri so bile izpostavljene pridobitve zadnjega leta in podeljene nagrade najbolj perspektivnim športnikom naše občine. Dogodkov in pridobitev je bilo toliko, da si je marsikdo zaželel, da bi občinski praznik
trajal kar celo leto, saj je pregovorno zaspana Komenda en mesec utripala v precej bolj živahnem ritmu. Želimo si, da se občani ne bomo veselili le prireditev meseca maja, junija pa bodo naše misli okupirale le še
skrbi v zvezi z dopustom in prihajajočim koncem šolskega pouka. Želimo si, da se bomo toliko kot našega odhoda na dopust potem veselili
tudi prihoda domov.
Ker pa marsikdo zaradi različnih razlogov ne more oditi na dopust in
ker veliko otrok nima zagotovljenega počitniškega varstva si želimo, da
bi svoj prosti čas aktivno in z zadovoljstvom preživljali tudi doma.
Možnosti je kar nekaj – že sedaj ne manjka rekreativcev na šolski poti,
ulični vadbi, nogometnem, teniškem igrišču, na Kriškem bajerju, pri
planinskem domu, itd. Mladež je že okupirala tudi šolska, vrtčevska in
vaška igrišča. In naj ne pozabim omeniti čudovite fotografske razstave
na šolski poti, kjer je geološki krožek Kamenkost na ogled postavil
utrinke iz svojega 20-letnega delovanja – ne pozabite si jo ogledati v
poletnem času! Zabave in možnosti za rekreacijo kar nekaj pa vendarle
bi jo lahko imeli še več. V Listi VEZ si prizadevamo, da bi imeli varna
mesta za otroško igro (otroška igrišča ali pa ulično vadbo) v prav vsaki
vasi naše občine. Vedno bomo podprli dobre predloge (kot npr. trim
stezo, naravno kopališče), ki jih posredujejo občani in ki bi nam in naši
mladini omogočala kvalitetno preživljanje prostega časa. Na zadnji seji
sveta staršev je bil posredovan predlog za izgradnjo bmx proge, ki ga
bomo z veseljem posredovali občinskemu svetu in si prizadevali za
njegovo čim prejšnjo uresničitev. In naj bo tako tudi naprej, da bomo
potem vsi radi svoj prosti čas preživljali v domačem okolju.
Lucija Miklič Cvek, www.ListaVEZ.si
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V kulturnem domu v Vodicah je bila v torek, 22. junija, ustanovna skupščina s podpisom pogodbe o ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske
skupine (LAS) na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Delovanje LAS bo prednostno namenjeno ustvarjanju novih delovnih mest, spodbujanju podjetniških aktivnosti in novih
razvojnih partnerstev. Iz Evropskega sklada za razvoj podeželja bo LAS
v sedmih letih dobil dobrih 1,5 milijona evrov. - Foto: Rok Štupar

Usklajeno,
vendar odločno
Prevesilo se je leto, v katerem smo še »pred
kratkim« razmišljali o letošnjih projektih, o
možnostih in takšnih ali drugačnih rešitvah na podlagi še tako rekoč
»včeraj« sprejetega letošnjega občinskega proračuna. Meseca maja smo
praznovali ob podelitvi priznanj ob občinskem prazniku, odprtju pešpoti
med Zajčevo in Glavarjevo cesto pod vežicami in odprtju tako imenovane naprave za ulično vadbo. Proslavljali smo 20-letnico Geološkega
krožka Kamenkost in ob vrsti prireditev skozi ves mesec bili priča potrjevanju na srečanjih in prireditvah, da imamo v občini zares veliko
uspešnih klubov in društev.
Po sprejetju proračuna smo imeli največji spomladanski sejem na
novem, dodatnem, prek deset tisoč kvadratnih metrov velikem in lepo
urejenem prostoru. Vrtec Mehurčki je dobil prostor hrambo orodja in
naprav, spremljali smo dnevno medobčinsko tekmovanje gasilskih desetin od najmlajših do starejših iz komendske in kamniške gasilske
zveze, ko je tekmovalo 1200 gasilcev. Tudi tu je bila Komenda najboljša in je osvojila pokal. Pomemben dogodek sta dve lepi obletnici Konjeniškega kluba Komenda in sicer 60 let konjeništva oziroma kluba in 20
let sejmov, ki jih uspešno organizira Konjeniški klub.
Vse našteto je povezano s skupnimi prizadevanji in je namenjeno
vsem, občankam in občanom v občini. To je tudi vedno bil in je cilj Liste
TRN že od njene ustanovitve pred več kot poldrugim desetletjem. Tudi
na zadnji seji občinskega sveta smo šele po temeljiti in široki razpravi
ter usklajeni rešitvi podprli odlok o opremljanju stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka. Prav tako tudi odlok o občinskih cestah in cestno-prometni ureditvi v občini Komenda. Odločno
pa smo se tudi zavzeli, naj prenosni plinovod Kidričevo-Vodice na območju naše občine sledi sedanjima dvema vodoma za plin in naj se ne
načrtuje in gradi drugje, v od njiju odmaknjenem prostoru.
Vsem občankam in občanom čestitamo za letošnji dan državnosti in želimo lepo poletje. Na svidenje spet konec poletja oziroma v začetku jeseni.
Člani Liste TRN
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KONJENIŠKI KLUB

KONJENIŠKI KLUB KOMENDA

Od začetkov do danes

ANDREJ ŽALAR - Iz 60-letne kronike kluba
Od 7. septembra 1947 so v
Komendi, takrat še pod okriljem gasilskega društva, prirejali konjske dirke vselej ob velikem zanimanju gledalcev. To
je bil pionirski čas snovanja, ki
je pripeljal do ustanovitve samostojnega konjeniškega kluba v Komendi.
Klub je spontano vzniknil leta 1955,
ustanovni občni zbor pa je bil 15. januarja 1956. leta. Predsednikovanje je takrat prevzel Janko Juhant. Prva podpredsednika sta bila Peter Kmetič in Jože Cibašek, blagajnik Franc Kern in gospodar Maks Kern. Člani so bili še Ivan Kosirnik (Lahovče), Ivan Kosirnik
(Dobrava), Janez Koutrec, Franc Dimic starejši, Maks Uranič, Miha Ferjuc
starejši, Nande Vode, Franc Seršen, Janez Štrcin, Tine Jagodic in drugi.
Ustanovitev kluba je bila prva potrditev rasti konjeniških prizadevanj
v Komendi. Že prva dirka septembra 1947 pa je pokazala, da cesta ni
dirkališče in konjenikom v Komendi so kmalu prepovedali dirkati skozi
vasi. Zato so začeli razmišljati o gradnji hipodroma.

V rekordnih sedmih dneh
Potem so leta 1955 začeli graditi hipodrom s prvo kasaško stezo, ki je
bila dolga takrat samo 400 metrov. Zgradili so jo v rekordnih sedmih
dneh. 28. avgusta so imeli za kmečki praznik tudi že velike dirke in organizirali so tudi kmetijsko razstavo, tekmo koscev, igro Veseli dan ali Matiček se ženi, strelske tekme, živinorejsko razstavo in ocenjevanje živine
pa še kmečko veselico za vesel konec celotedenskega praznovanja.
Prvi pionirji kasaštva pred več kot petdesetimi leti oziroma še pred
ustanovitvijo kluba so bili Ivan Kosirnik (Dobrava), Franc Sodnik, Johan Koutrec, Miha Škerjanc, Ivan Rebolj, Štefan Ves, Aleš Leopold,
Jože Cibašek, Janez Žagar, Ivan Cibašek, Ivan Prosenc, Ivan Kosirnik
(Lahovče), Jože Bertoncelj, Franc Seršen, Janko Juhant, Janez Ocepek,
Jože Možek in drugi.
Pred 50. leti pa so s polkrvnimi konji dirkali Janko Juhant, Jože Kepic,

Janez Kepic, Franc Marinček, Tine Jagodic, Franc Sodnik, Drago Rebolj, Aleš Leopold, Janez Prosenc, Ivan Jamnik, Lojze Berlič, Janez
Koncilja, Peter Jenko, Janez Ocepek in drugi.
Prvi pravi kasači pa so bili Flerin, Marinšek, Babič, Krušič, Sršen,
Jamnik in Pušenjak.

Nenehen razvoj
Klub je beležil nenehen razvoj in razcvet. 1962. leta so povečali kasaško stezo na krajevnem hipodromu na 680 metrov. Odkup zemljišča jih
je takrat veljal kar 1.200.000 dinarjev. Potem so 1976. leta s pomočjo
TKS Kamnik in KS Komenda kupili za 17 konj stare hleve od Emone.
Takrat so si za preureditev hlevov (prenova je veljala kar 23 milijonov
dinarjev) najbolj prizadevali Janez Kimovec, Nande Vode, Lojze Lah in
Janko Juhant, ki je bil predsednik kluba od 1955. do 1978. leta.
Po letu 1978 je predsednikovanje v klubu prevzel Lojze Lah, ki je
predsednik še danes.
Slovesno odprtje prenovljenih hlevov je bilo 1977. leta, potem pa so
dve leti kasneje začeli graditi tribuno. Gradnja je veljala 340 milijonov
dinarjev, hkrati pa so začeli misliti tudi na prenovo hipodroma.
Gradbeni odbor je takrat vodil Ivan Cibašek, sodelovali pa so še Ivan
Dolenc, Janez Kimovec, Ivan Resnik in Miha Tabernik. Tako so leta 1981.
namenili največjo skrb in pozornost prenovi in razširitvi hipodroma. Kasaško stezo so povečali na 700 metrov, širina steze z dvignjenimi zavoji
pa je bila 15 metrov. Za ureditev steze so morali preusmeriti reko Pšato
in navozili so kar 30.000 kubičnih metrov zemlje. Največ oziroma večino
denarja pa so takrat pridobili s tombolami. So pa takratne akcije podpirali
tudi občina Kamnik, TKS Kamnik, KS Komenda, družbenopolitične organizacije ter posamezni člani, med katerimi so še posebej izstopali med
kasači Zdene Cibašek in Peter Zmrzlikar ter jahači z Miho Tabernikom.

Ob 30-letnici delovanja kluba so zapisali:
»Ocenjujemo, da smo bili vselej dober in gostoljuben organizator velikih
konjeniških prireditev; med njimi tudi državnih prvenstev (v militaryju) in
drugih domačih prvenstvenih tekmovanj na najvišji ravni. Tekmovalci so
vedno radi prihajali k nam tekmovat, zmeraj pa smo na skrbno pripravljenih dirkah imeli tudi dober obisk.« (Nadaljevanje v prihodnji številki)

Podjetniki in kmetijci iz občine
Komenda na Jesenskem sejmu
V posebnem šotoru se bodo tako na Jesenskem sejmu v Komendi, podobno kot spomladi iz občine Šenčur, tokrat predstavili
podjetniki, obrtniki in kmetovalci iz občine
Komenda. Pobuda Odbora za drobno gospodarstvo in turizem v občini Komenda je
bila podprta tudi na nedavnem usklajevalnem sestanku z županom Stanislavom Poglajnom in s predsednikom Konjeniškega
kluba Lojzetom Lahom.
Konjeniški klub v Komendi letos beleži 60
let obstoja in uspešnega delovanja kluba in 20
let organiziranja sejmov. Zadnja leta je postala
Komenda poleg kasaških prireditev poznana
doma in v tujini še posebno po sejmih. Posebno
zadnja leta se je povečalo število razstavljavcev in tudi obiskovalcev. Med letošnjim Spomladanskim sejmom so tako v treh dneh zabeležili okrog 75 tisoč obiskovalcev na več kot
40 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin.
Tako so sejmi v Komendi postali pomemben,

prepoznaven prostor za podjetnike in obrtnike.
Odbor za drobno gospodarstvo in turizem v
Občini Komenda si je že v lanskem letu ob nastopu mandata zadal nalogo, da bi bili sejmi v
Komendi priložnost za večjo predstavitev domačih obrtnikov, podjetnikov in kmetovalcev.
Na zadnjem Spomladanskem sejmu so se za
organizirano vsebinsko predstavitev na sejmu
odločili podjetniki in obrtniki iz sosednje občine
Šenčur. Predstavili so se vsak s svojo dejavnostjo
in s skupnim programom v posebnem šotoru.
Predstavitveni nastop podjetništva, obrtništva in kmetijstva v občini Komenda se je v
tem času izoblikoval in na usklajevalnem sestanku dobil podporo občine z županom Stanislavom Poglajnom in Konjeniškega kluba s
predsednikom Lojzetom Lahom.
V posebnem šotoru se bodo tako na Jesenskem sejmu predstavili na isti lokaciji kot
spomladi Šenčurjani. Za tridnevno predstavitev na površini do 10 kvadratnih metrov (2,5 m

globina in 4 m širina) bo cena 5 EUR po m2. Za
vsak kvadratni meter nad 10 kvadratnimi metri
pa bo nastop mogoč po tržni ceni za kvadratni
meter. Razstavljavcem, ki imajo že ustaljeno
predstavitev na sejemskem prostoru, je prav
tako omogočeno sodelovanje v skupnem predstavitvenem šotoru. Vsi, ki se bodo predstavili
v šotoru, pa bodo vpisani tudi v Sejemski katalog razstavljavcev.
Zainteresirani za predstavitev na sejmu, naj
to sporočijo na E- naslov: martina.pre@
gmail.com ali na telefon: 041-911-142 (Martina) do 15. julija 2015
A. Žalar
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Zapustnikovi dolgovi

Poklican sem k
dedovanju po
stricu. Izvedel
sem, da je imel
stric tudi nekaj
dolgov. Zanima
me, ali dediči
res odgovarjajo za zapustnikove dolgove?
Namen dedovanja je v tem,
da vse podedljiIrena Hacin Kölner
ve pravice in
obveznosti, ki jih je imel zapustnik, z enkratnim
dejanjem preidejo na njegove dediče (univerzalna sukcesija). Dediči odgovarjajo za zapustnikove dolgove, četudi bi zapustnik njihovo
odgovornost izrecno izključil. S tem se zasleduje namen, da se pravni položaj zapustnikovih
upnikov zaradi smrti dolžnika ne bi poslabšal.

POD DROBNOGLEDOM

va dobrobit živali. Tako imenovani »Eko trend«
so že pred leti zaznali tudi trgovci, ki pričakovano želijo pristaviti svoj »piskerček«. Zaradi velike ponudbe je posledično potrebno biti pri nakupu »bio izdelkov« še posebej pozoren. Pri tem
nam lahko pomagajo različne oznake živil.
Oznake »ekološko«, »biološko« in »organsko« imajo enak pomen. Označujejo živila, ki
so pridelano brez uporabe pesticidov, umetnih
gnojil in gensko spremenjenih organizmov.
Nekateri so do njih skeptični, vendar neodvisni
testi kažejo, da se njihova zanesljivost v Evropi
giblje med 90 in 97%. Odstopanja pa so najpogosteje posledica transporta in skladiščenja živil in ne njihove pridelave.
Biodinamično pridelana živila (npr. blagovna
znamka Demeter) izpolnjujejo vse pogoje
predpisane za ekološko pridelavo in predelavo,
ob tem pa upoštevajo še dodatne zahteve. V biodinamični pridelavi so med drugim omejena
tudi organska sredstva, kot so gnojevka in nezreli komposti. Integrirana pridelava ni povsem
ekološka, saj je pri njej uporaba umetnih gnojil
in škropiv dovoljena, vendar precej omejena.

podedovano premoženje v času zapustnikove
smrti. V našem pravu se v primeru, ko upniki
zahtevajo ločitev zapuščine od dedičevega
premoženja, odgovornost dedičev omeji tudi
po vrsti premoženja – tj. da se dolgovi lahko
poplačajo le iz zapustnikovega premoženja.
Kadar je dedičev več, odgovarjajo solidarno,
in sicer vsak do višine vrednosti svojega dednega deleža.
Opozoriti pa velja, da za zapustnikove dolgove odgovarja le tisti, ki je dejansko postal
dedič. Kdor se odpove dediščini, ne odgovarja
za zapustnikove dolgove. Odpoved dedovanju
v korist drugega dediča se šteje za sprejem
dednega deleža in sočasen odstop dednega deleža sodediču. Kar pomeni, da tudi dedič, ki
svoj dedni delež odstopi drugemu, solidarno
odgovarja za zapustnikove dolgove.
Odvetnica Irena Hacin Kölner
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik
Bodimo pozorni tudi kadar gre za »domače
pridelke«. Slednje namreč pomeni, da gre za
živilo slovenskega porekla, ki pa je lahko pridelano na povsem konvencionalen način (dopušča se velika uporaba pesticidov in umetnih
gnojil). V kombinaciji z ekološko pridelavo pa
je domače živilo brez dvoma dobra izbira, čigar
velika dodana vrednost je prav lokalna pridelava. Najvišjo vrednost imata zagotovo zelenjava
in sadje, ki jo uspemo pridelati sami. Zaradi
hitrega tempa, pri nekaterih pa tudi odsotnost
obdelovalne površine, je žal ta možnost dandanes precej omejena. Ne glede na okoliščine pa
se lahko odločimo za zasaditev začimb, za katere zadostuje že kak cvetlični lonec, v katerega
zasadimo sadike ali posejemo semena in s tem
naredimo korak bolj okusni in zdravi prehrani.

INŠTRUKCIJE PREM
matematika, fizika, kemija
Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
Za vse, ki želijo razumeti in znati več.
www.prem.si, 031 361 305

Pozabljena zelenjava - pastinak

Morda ste že kdaj
v trgovini ali tržnici pogledali
močno korenino,
ki ni ne hren in ne
peteršilj. To je
pastinak. Njegovi
koreni so na prvi
pogled podobni
peteršiljevim, le
listi so močnejši
in manj deljeni.
Olga Hace
Okus pastinaka
pa je podoben korenju, vendar bolj žlahten.
Bili so časi, ko v Evropi ni bilo krompirja,
bila sta repa in pastinak, oboje je spodrinil
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Upnik zahtevek za izplačilo dolga lahko uveljavlja le proti dedičem, ne pa proti zapuščini.
Vendar pa je odgovornost dedičev omejena. Velja, da dedič odgovarja do višine vrednosti podedovanega premoženja, a ne le s
podedovanim premoženjem, ampak tudi s
svojim premoženjem (odgovornost pro viribus hereditatis). V primeru, da bi dedič podedoval le osebno vozilo, ki bi ga po sklepu o
dedovanju že prodal, to ne pomeni, da za zapustnikov dolg ne bo več odgovarjal, ker vozila
nima več. Zanj bo odgovarjal in to z vsem
svojim premoženjem, a le do višine vrednosti
osebnega vozila. Vrednost podedovanega premoženja se ugotavlja s popisom in cenitvijo
premoženja, ki se opravi že pri sestavi smrtovnice ali v zapuščinskem postopku. Lahko pa se
vrednost podedovanega premoženja ugotavlja
tudi v pravdnem postopku, ki ga je upnik
sprožil v zvezi s plačilom zapustnikovega dolga. Pri tem se upošteva vrednost, ki jo je imelo

Ekološka prehrana

Iz leta v leto so
jasnejše
pomanjkljivosti
intenzivnega
poljedelstva in
živinoreje, ki
dandanes prevladujeta v razvitem svetu. Povezana
sta
namreč s številnimi okoljskimi
Blaž Filipič
in zdravstvenimi
tveganji - onesnaženje vode, zemlje in zraka. Tako pridelana
hrana, ki vsebuje številne pesticide, ima skromno hranilno vrednost in je manj okusna.
Odgovor na nekatere okoljske in zdravstvene
probleme ponuja ekološko kmetijstvo, ki v slovenskem prostoru pridobiva vse večji pomen.
Število ekoloških kmetij oziroma pridelovalcev
v Sloveniji tako iz leta v leto spodbudno narašča.
Ekološko kmetovanje je trajnostno naravnano.
V obzir jemlje kroženje snovi v naravi in upošte-

OLGIN KOTIČEK
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krompir. Pastinak je najstarejša zelenjava stare
celine. V ljudskem zdravilstvu še danes velja,
da zdravi vse bolezni ljudi in živine. Pastinakovi koreni so odličen vir rudnin in vitaminov,
njegove vlaknine pa zagotavljajo zdravo debelo
črevo. Eterično olje, ki mu daje značilno aromo,
spodbudno deluje na prebavo. Pastinak čisti
sečne poti in topi žolčne in ledvične kamne.
Koristen je za srce in ožilje ter dihalne poti.
Korene jemo kuhane v juhah in enolončnicah,
lahko ga pečemo ali dušimo. Angleži iz njega
delajo pire in postrežejo kot prilogo k ribam.
Okusen je tudi kot samostojna jed, na primer
pripravljen kot pražen krompir. Če pastinak kuhamo, to vedno storimo s čim manj vode. Po
kuhanju vode ne zavržemo, temveč jo uporabi-

mo za pripravo juhe ali jo popijemo za raztapljanje kamnov. Pastinak lahko ocvremo kot
čips ali kuhane pastinakove palčke popečemo v
pečici s kapljico olja na peki papirju. Postrežemo kot posebno prilogo ob pečenem mesu.

Pastinakov aperitiv:
Steklenico s širokim vratom do četrtine napolnimo z očiščenim in narezanim pastinakovim korenom. Zalijemo z dobrim domačim
žganjem, dobro zapremo, ter po treh tednih tekočino odlijemo. Ponudimo kot nenavaden,
aromatičen aperitiv ali za prebavo po mastnih
jedeh. Šilce dobro dene ob želodčnih in črevesnih težavah.
Naj vam tekne!

Aplenca
Živahno
in uspešno prvo leto v 3. Glasilo
SNLobčine Komenda 6/2015
ANDREJ ŽALAR

Aleš Marinko, predsednik Nogometnega kluba Komenda: »Cilj je dosežen. - Že sedemletno
prijateljstvo - Tematski tabor v Kočevju.«
Sezona se je iztekla in s tem tudi krstni nastop v novi ligi. Kako ste zadovoljni, kakšni
so načrti za novi start?
Sezona se je za Nogometni klub Komenda
končala po slabem spomladanskem delu
srečno. Dosegli smo naš osnovni cilj: Obstanek v 3. Slovenski ligi. Načrti za novo sezono
so uvrstitev v sredino lestvice, za kar pa bo
potrebno prevetriti igralski kader. Prvo potezo
pred novo sezono smo že povlekli. Nov članski trener je postal Simon Prudič, dosedanji
trener Radivoje Mitič pa prevzema mladinsko
selekcijo. Ob tem pa sem tudi zadovoljen, ker
Aleš Marinko
se lahko pohvalim, da je Nogometni klub
Komenda po dolgih letih spet vzpostavil nogometno piramido selekcij. Tako bomo v sezoni 2015/2016 nastopali z
vsemi selekcijami od U-6 do U-19. To pa pomeni, da bo treniralo več
kot 160 (!) otrok.
Že nekaj let se mladi in starejši člani Nogometnega kluba Komenda srečujete s prijatelji na Hrvaškem oziroma v Komendi. Letos so
bile na Hrvaškem tudi mlajše selekcije.
Prijateljstvo med NK Komenda in NK Polet Sv. Martin na Muri traja
že 7. leto. Letos so nas gostili prijatelji s Hrvaške. Prihodnje leto (2016)
pa bodo oni pri nas v gosteh. Prijateljstvo pa je preraslo tudi v poslovno
sodelovanje, saj občani občine Komenda vse bolj spoznavajo in koristijo tudi njihov termalni turizem, Hrvaški prijatelji pa uživajo v zimskih
radostih na Krvavcu. Prav tako prihaja tudi do sodelovanj med podjetniki iz Komende in Sv. Martina na Muri.
V Kočevju je bil tematski tabor. Skupaj z vami sta bila organizatorja še Roman Kosirnik in Robert Fartek. Kakšno je bilo to tematsko taborjenje?

gozdovih ob reki Kolpi. Otroci iz selekcije U13 so spoznavali naravo in
uživali v njej brez sodobnih pripomočkov, kot so telefoni, računalniki in
druge današnje tehnične vsakdanjosti. V programu so namreč imeli kopanje, kurjenje ognja, drugačno pripravljanje hrane, spanje pod milim
nebom ob tabornem ognju brez šotorov, streljanje z zračno puško, uporabo kompasa in podobno. Vsi so zares uživali in si z lepimi spomini na
tabor želijo še več takšnih ponovitev.

Aplenca se smeje

Zadnji vikend v maju smo se odločili, da našim otrokom (tokrat selekciji U13) ponudimo poleg nogometa še nekaj novega. Tako smo se odločili za tematski tabor oziroma za bivanje v naravi v čudovitih kočevskih

V KNJIŽNICI
»Dober dan, imate morda kakšno knjigo o samomorih?«
»Da, imamo.«
»Si jo lahko sposodim, prosim?«
»Pa kaj še?! Da je potem ne boste vrnili?!«
KREACIONIZEM ALI DARWIN?
»Mami, kako so nastali prvi ljudje?«
»Bog je najprej ustvaril Adama in Evo, dobila sta otroke, ko so
otroci odrasli, so spet imeli otroke In tako naprej do danes.«
»Oči je pa rekel, da so bili najprej enoceličarji, ki so se razvili do
dinozavrov, dinozavri do opic, iz opic so se pa razvili ljudje. Kaj je
sedaj prav?«
»Veš, sine, jaz sem ti govorila o svojih prednikih, oči pa o svojih.«
KAZEN
Janez leži na smrtni postelji, pokliče ženo in ji z zadnjim močmi naroči:
»Micka, uh, moja zadnja želja je, ah, da se po moji smrti, ah, čimprej
poročiš s sosedom Stanetom, uh!«
»Kako, Janez?! Saj s Stanetom si že dolga leta sprt?!«
»Saj prav zato, ah.«
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Gasilci Komende in Kamnika v Komendi
Na hipodromu v Komendi je bilo 6. in 7. junija tradicionalno tekmovanje gasilk in gasilcev iz gasilskih
društev dveh gasilskih zvez.
Srečanje gasilcev iz dveh gasilskih zvez,
Komende in Kamnika, je že tradicionalno, odkar so se iz nekdanje kamniške občine »poslovile« krajevne skupnosti Komenda, Moste in Križ in se s
krajani odločile za samostojno občino. Takrat je v občini Komenda nastala pred dobrimi šestnajstimi leti tudi samostojna Gasilska zveza Komenda in v njej gasilska društva Komenda, Moste in Križ.
Da je bila takratna
odločitev gasilcev, da
ustanovijo tudi samostojno gasilsko zvezo v
občini, pravilna, se je
že večkrat potrdilo.
Vsa tri društva so lepo
opremljena in kadrovsko ter strokovno usposobljena za najzahtevnejše reševalne akcije in tudi
za številne drugačne reševalne in druge aktivnosti, med katerimi je v občini nekako najbolj v ospredju poplavljanje. Zadnji najzahtevnejši reševalni
in urejevalni posegi pa so bili po lanskem žledu. Najbolj pomembno pa je,
da so gasilci v Gasilski zvezi Komenda vedno in najprej tisti, na katere se
občani lahko vsak trenutek v težavah in stiskah obrnejo za pomoč.
Se pa gasilska tradicija, ki so jo začenjali danes že veterani oziroma
starejši gasilci v nekdanji Gasilski zvezi Kamnik, nadaljuje na izobraževalnem in drugih področjih; tudi na tekmovalnih in tudi v skrbi in
vzgoji podmladka oziroma v skrbi za nove kadre. Tako ni slučaj, da so
danes starejše gasilke, starejši gasilci, gasilke, gasilci, mladinke, mladinci, pionirke in pionirji v treh društvih Gasilske zveze Komenda v
gasilskem članstvu med največjimi društvi po številu članov v občini.
Pa tudi uspešni so, saj na tekmovanjih ime Komenda prepoznavno
predstavljajo v Sloveniji (članice A Komenda), pa tudi na evropskem in
svetovnem tekmovalnem terenu v tekmovanju Fire fighter (Moste).
Zadnje čase pa se na tekmovanjih, kakršno je bilo v začetku junija v
Komendi vse bolj perspektivno predstavljajo tudi člani iz PGD Križ.
In če ponovimo ugotovitev v uvodu, se že šestnajst let gasilska tekmovanja Kamnika in Komende bienalno dogajajo skupaj; enkrat v Komendi, enkrat v Kamniku. Letos so tako prišli »na vrsto« gasilci iz Komende, ki so gostili na tekmovanju Kamničane, skupaj pa je v dveh
dneh tekmovalo 129 ekip oziroma okrog 1200 gasilk in gasilcev. In
člani GZ Komenda so se tudi tokrat izkazali, kot zelo dobri prireditelji
in tudi strokovni organizatorji tekmovanj.
Oba dneva je tekmovanje kot župan in gasilec hkrati skupaj s predsednikom in poveljnikom Gasilske zveze Komenda, Jožetom Sušnikom in
Janezom Hladetom, odprl Stanislav Poglajen, v nedeljo, 7. junija, pa se
je sklepnega tekmovanja in razglasitve rezultatov tega dne ter podelitve
priznanj udeležil tudi župan občine Kamnik Marjan Šarec.
ANDREJ ŽALAR
MIHAELA POGLAJEN

Kar 25 desetin iz GZ Komenda
Kakor vsako leto, smo se tudi letos gasilska društva v naši Gasilski zvezi
pomerila med seboj na Občinskem gasilskem tekmovanju. Letos je tekmovanje gasilskih zvez Komende in Kamnika potekalo na hipodromu v
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Komendi v organizaciji Gasilske zveze Komenda. Organizacija takšnega tekmovanja zahteva kar nekaj
priprav in organizacijski
odbor je izvedel tekmovanje
na visoki ravni, saj imamo
na voljo idealen prostor, za
kar se Konjeniškemu klubu
iskreno zahvaljujemo.
V naši gasilski zvezi se je med seboj pomerilo kar 25 desetin: 12 iz
PGD Komenda, 8 iz PGD Križ in 5 iz PGD Moste. Na tekmovanje se
pripravljamo eni bolj zavzeto, drugi malce manj, občutek zmage pa je
vedno sladek.

Prva mesta smo osvojili po kategorijah: pionirji PGD Komenda, pionirke PGD Komenda, mladinci PGD Komenda, članice A PGD Komenda, člani A PGD Križ, članice B PGD Komenda, člani B PGD Križ,
veterani PGD Križ in veteranke PGD Križ. Pokal Občine Komenda za
najboljše društvo je tudi tokrat osvojilo PGD Komenda.
Ker smo majhna gasilska zveza, na koncu vedno primerjamo naše
rezultate z Gasilsko zvezo Kamnik. In tokrat zato velja poudariti, da so
članice A PGD Komenda dosegle najboljši rezultat tudi v moški konkurenci. Članice B so bile v svoji kategoriji najboljše, mladinci PGD Komenda pa so bili drugi.
Ob koncu tekmovanja je vsako društvo proslavilo dosežene uspehe.
Na pomoč!

Aplenca

Rezultati na tekmovanju 6. in 7. junija - Komenda (6. junij):
starejše gasilke - Križ, Komenda; starejši gasilci - Križ, Moste,
Komenda; mladinci - Komenda, Križ; pionirke - Komenda 1, Komenda 2; pionirji - Komenda, Moste, Križ;
Komenda (7. junij): članice A- Komenda; članice B - Komenda,
Križ; člani A - Križ A2, Komenda 1, Križ A 1; člani B - Križ, Komenda B1, Komenda B2;
Kamnik (6. junij:) starejši gasilci - Tunjice, Kamnik, Srednja
vas; mladinci - Šmarca, Srednja vas 1, Zgornji Tuhinj; mladinke Sela, Nevlje, Tunjice; pionirji - Srednja vas, Zgornji Tuhinj, Šmartno
v Tuhinju 1; pionirke - Nevlje, Srednja vas, Zgornji Tuhinj;
Kamnik (7. junij): članice A: Sela, Srednja vas, Kamnik; članice
B - Zgornji Tuhinj, Špitalič, Nevlje; člani A - Zgornji Tuhinj 1, Tunjice 1, Špitalič 2; člani B - Nevlje, Srednja vas, Šmartno v Tuhinju.

občine Komenda 6/2015
Novice izGlasilo
PGD
Komenda
Poleg občinskega gasilskega tekmovanja smo bili gasilci iz PGD Komenda aktivni tudi na drugih tekmovanjih. Gasilska mladina se je pomerila v gasilski orientaciji, ki jo organiziramo skupaj z Gasilsko zvezo
Kamnik. Pionirke so osvojile prvo mesto, mladinke pa so bile tretje in
tako sta se obe ekipi udeležili regijske gasilske orientacije 13. junija v
organizaciji Gasilske zveze Lukovica, kjer so pionirke osvojile četrto
mesto, mladinke pa so zaradi poškodbe tekmovalke odstopile.

LEDINE 2015

Dvanajsti memorial
Milana Šinkovca
Letošnji že dvanajsti memorial smo člani SK Komenda organizirali v
nedeljo, 7. junija 2015. Že tradicionalna lokacija na Ledinah nad Jezerskim je kljub zelo poletnim temperaturam ponudila odlične snežne pogoje. Veleslalomsko progo izpod severnega vznožja Skute, ki jo je tudi
letos zakoličil Pavel Grašič, so tekmovalci v poprečju prevozili v 40
sekundah.
Ker ne gre za klasično tekmo, kjer se na start pripelješ z žičnico, so
zmagovalci prav vsi udeleženci, kajti naporen vzpon do plazu in potem
v polni smučarski opremi še na start, je bil tudi letos neke vrste vzdržljivostni izziv za vsakega izmed 35 tekmovalcev. Na progi so jih bučno
pospremili tudi kar številni (tudi tuji) planinci, ki so čudovit sončen dan
izkoristili za izlet v gore. Obiskala nas je tudi ekipa POP TV in pripravila krajši prispevek, ki je bil že v nedeljo objavljen v oddaji 24ur.
Upamo, da ste ga ujeli.

Zadnje tekmovanje pred odhodom na letovanje pa je bil gasilski nogomet. Tokrat je bil v organizaciji PGD Komenda. Nogometni klub
Komenda nam je odstopil igrišče in prevzel sojenje tekem, za kar se jim
iskreno zahvaljujemo. Kar 40 ekip (trojk) v štirih kategorijah se je pomerilo med seboj. Ekipno je bila najboljša PGD Komenda, saj je
osvojila dve zlati medalji in eno srebrno medaljo. Sedaj pa se gasilka
mladina pripravlja na letovanje v Savudriji in tabor na Rogli.
Članice A tekmujejo v pokalnem tekmovanju GZ Slovenije, člani A
pa so se udeležili tekme »hitro spajanje sesalnega voda« v Zgornjem
Tuhinju in zmagali.
Na pomoč!

ČEBELA IN OSAT
Junij 2015

NA PREŽI

ČEBELA – Pavla Košir iz
Most že šest let pri Lovskem
domu na Križu skrbi za telovadbo blizu dvajsetih žensk,
ki jim je mar za zdravje, za
dobro počutje in tudi za prijetno druženje. Vsak ponedeljek in četrtek ob 7.30 se
dobijo in telovadijo. Vse Anica, Mimi, Marija, Ani,
Marinka, Majda, Ivica… so ČEBELA za junij 2015
ji nadvse hvaležne za ta
zdrava srečanja in ji v zahvalo z Aplenco podeljujejo ČEBELO.

Najhitrejši po posameznih kategorijah so bili letos pri ženskah Ada
Humar (Kamnik), pri moških Miha Kosec (Domžale, 70+), Franc Strehovec (Komenda, 60+), Jelko Suhoveršnik (Gornji Grad, 50+), Borut
Mikuž (Idrija, 40 +), Martin Kuhar (Škofja Loka, 30+), ki je dosegel tudi
absolutno najboljši čas in Antlej Evan (Komenda, 20+). Pri deskarjih je
s spektakularno vožnjo prvi čas dosegel Zvone Štefanič (Suhadole).
Po sestopu v dolino je bila pri Planšarskem jezeru razglasitev rezultatov. Vsi udeleženci so prejeli spominske majice, medalje, najhitrejši pa
še pokale. Za vse, nas organizatorje in predvsem udeležence, je kljub
vsem naporom vsako leto znova to zares čudovit vikend, ki se ga vsi radi
spominjamo. Vabimo vas, da se nam naslednje leto pridružite tudi vi.
Smučarski pozdrav!
SK Komenda

OSAT – Najmanj tri kubične metre (takole čez
palec) po cesti od koder iz
Poslovne cone med sejmom vozijo na Sejem v
Komendo avtobusi obiskovalce, je nekdo kar
precej velikim vozilom
pripeljal tole neuporabno,
OSAT za junij 2015
in (pravijo) tudi za rakasta
obolenja nevarno podrtijo. Kdorkoli že je bil, ni GOSPOD, ampak
navaden SMRDUH, ki si zasluži veeelik OSAT.

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih
področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.
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Aplenca
Kolesarska
dirka 9. VN Občine Komenda
Mednarodna kolesarska dirka in občinsko prvenstvo v kolesarstvu.
Že deveto leto zapored je v soboto,
16. 5. 2015, potekala mednarodna
kolesarska dirka 9. VN Občine
Komenda. Na sedaj že tradicionalni trasi s štarti pred občino Komenda in ciljem na vrhu vzpona
pred župnijsko cerkvijo, se je v
vseh kategorijah pomerilo prek
350 kolesarjev, ob progi pa jih je
ves čas spodbujalo tudi veliko
število gledalcev. Kolesarji kot navijači se radi vračajo
v Komendo, ki je sedaj v kolesarstvu poznana tudi v
mednarodnem merilu, saj se je redno udeležujejo tudi
kolesarke in kolesarji iz tujine. Letos je bilo največ hrvaških kolesarjev še posebej pa smo veseli sodelovanja
s klubom iz Zadra, saj so se kolesarji KD Rog v aprilu udeležili dirke na
otoku Viru, mi pa smo jih povabili k nam v Komendo in kljub dolgi
razdalji so se odzvali vabilu in prišli na dirko.
Ob 13. uri so se najprej na 26,7 kilometra (8 krogov) dolgi preizkušnji
pomerili rekreativni kolesarji in kolesarke ter občani občine Komenda,
ki so se merili za naslove občinskih prvakov. Na tej dirki je bilo na
štartu 41 kolesarjev, ki so se merili v petih starostnih kategorijah (od 50
let dalje) ter 13 žensk, ki so se merile v 3 starostnih kategorijah. Absolutni zmagovalec prve dirke je postal Andrej Žavbi iz KD Tuš mobil.
Kljub lepim letom (nad 55 let) pa je čas zmagovalca oziroma povprečna
hitrost res izjemna, za 26,8 kilometra je zmagovalec porabil malo manj
kot 40 minut oziroma s poprečno hitrostjo 40,12 kilometra na uro. Med
ženskami pa je bila absolutno najhitrejša Irena Voglar iz ŠD Bambi, ki
je prav tako dosegla izjemen čas 40:26 min oziroma 39,62 kilometra na
uro. Pravi boj pa je potekal za naslov občinskega prvenstva, saj je
Franci Groznik (ŠD Bambi) napadel tri kroge pred ciljem, vendar se
Jurij Kern (ŠD Bexel) ni dal in ga je že v naslednjem krogu ujel ter na
koncu tudi zmagal že tretjič zapored. Tretje mesto pa je osvojil Edo
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Podgoršek (ŠD Suhadole). Med ženskami pa je svoj četrti naslov osvojila Tanja Koncilija (ŠD Suhadole).
Po cilju prve skupine rekreativnih kolesarjev so se na 13 krogov dolgo
pot podali še amaterski kolesarji stari od 18 pa do 49 let. V tej skupini je
bilo na štartu kar 73 kolesarjev iz cele Slovenije, merili pa so se v petih
različnih kategorijah. Dirka te skupine se je začela odločati v zadnjih
petih krogih, ko so v ospredju ostali štirje kolesarji. Do zadnjega kroga
so si prevozili že več kot minuto prednosti in jasno je bilo, da bomo
zmagovalca iskali med ubežno četverico. Največ moči je za zadnji
vzpon privarčeval Gregor Sikošek (Bike republic), drugi je bil Dušan
Hajdinjak (Tropovci), tretji pa Matej Drinovec (KD Alpe SIS). Marsikateri od slednjih kolesarjev bi se lahko kosal tudi s kakšnim od kolesarjev
elite, saj so za dobrih 43 kilometrov porabili manj kot eno uro, kar pomeni s povprečno hitrostjo kar 43,5 km/h.
Štiri kroge so morali prevoziti kolesarji in kolesarke kategorije Dečkov in Deklic C in B, kjer se je merilo kar 63 kolesark in kolesarjev, med
drugim tudi iz Italije in Hrvaške. Štiri kroge je za fante in dekleta stare
12 let in manj kar zahtevno, a vseeno jih je zmagovalec Jaka Špoljar iz
Adrie Mobil prevozil s povprečno hitrostjo
kar 34,6 km/h! Tudi drugo mesto je osvojil
član Adrie Mobila, Adam Jordan, tretji pa
je bil Žnidar Žan iz Perutnine Ptuja. 34.
mesto je osvojil član Radenske AS in domačin iz Gmajnice Jan Weisseisen. Pri
deklicah B je zmagala Ana Ahačič iz
Kranjske Save, pred Tjašo Sušnik (KK
Sava Kranj). Med deklicami C je bila najhitrejša Maruša Šmit iz Gorij, druga je bila
Klara Čemažar, tretja pa Hana Kranjec
Žagar obe BTC City Ljubljana.
Sedem krogov ali natančneje 23,1 kilometra so morali premagati Dečki A in B,
ter mlajše mladinke. Na koncu pa so se

Aplenca
zaslužene kar trojne zmage veselili člani KK
Adria Mobil; zmagal je Simon Ašič pred
Boštjanom Murnom in Janom Bevcom. Tudi
med dečki B se je zmage veselil član KK
Adrie Mobil, Aljaž Colnar, drugi je bil Gal
Glivar, tretji pa je Gaber Vandur (Tanin
Sevnica), najboljši izmed članov Radenske
As je bil na 4. mestu Matic Kranjec Žagar,
»domačina« iz Gmajnice oziroma Suhadol,
Gašper Paulič in Sevti Groznik pa sta zasedla
14. oziroma 15. mesto. Med deklicami A je
bila najhitrejša Katja Jenko iz Save Kranj,
pred Mateo Bizjak s Hrvaške. Pri mlajših
mladinkah je bilo na štartu 7 tekmovalk, z
odlično vožnjo pa je zmagala Karin Penko
(BTC City Ljubljana) pred Katjo Kerpan
(KK Meblo Jogi Nova Gorica in Mašo Pio
Ustar (BTC City Ljubljana).
Na zadnji dirki so se v štirinajstih krogih
oziroma 46,5 kilometra pomerili še mlajši
mladinci ter starejše mladinke in ženske elite.
Na štartu je bila skupina 67 kolesarjev in kolesark, ki so se merili tudi za točke Pokala
Slovenije. Dirka je bila zelo dinamična in ves
čas so se vrstili številni pobegi, odločilni pa
se je zgodil 5 krogov pred ciljem, ko sta ušla
Nik Čemažar in Aljaž Jarc. Skupina v ozadju
ni pokazala veliko interesa pri lovljenju ubežnikov, zato sta si kolesarja do cilja privozila
lepo prednost skoraj minute. V ciljnem vzponu je bil najmočnejši Nik Čemažar KK Sava
Kranj , ki letos zmaguje kot po tekočem traku
in mu je bila to že 6. zmaga, z drugim mestom
pa se je moral zadovoljiti Aljaž Jarc. Ciljni
sprint skupine pa je dobil Viktor Potočki Radenska As. Med starejšimi mladinkami je
svojo 5. zmago v Komendi slavila Katja Jeretina BTC City Ljubljana, druga je bila Eva
Skaza TBP Lenart, tretja pa Ana Majnik BTC
City Ljubljana. Zelo dobro je vozila tudi Eva
Weisseisen z Gmajnice, sicer članica BTC
City Ljubljana in zasedla 4.mesto. Kar 8 članic pa je bilo na štartu v kategoriji ženske
elite, kar je vsekakor dokaz, da je žensko
kolesarstvo močno v porastu. Najhitrejša je
bila že drugo leto zapored Špela Kern BTC
City Ljubljana, pred Tino Perše Calcit Bike
team, tretja pa je bila Urša Pintar BTC City
Ljubljana.
Da so bili kolesarke in kolesarji po končani
podelitvi nagrad najboljšim zelo zadovoljni,
so poskrbeli pokrovitelji z zelo lepimi nagradami. Za res številne in bogate nagrade pa so
poskrbeli v podjetju LIDL, za kar se jim tudi
najlepše zahvaljujemo.
Ob tej priložnosti se moramo še posebej
zahvaliti Občini Komenda za vso pomoč in
sponzorstvo pri izvedbi kolesarskega tekmovanja, gasilcem PGD Komenda za odlično
izvedeno varovanje in pa vsem pomočnikom
kolesarskega kluba Bexel in kolesarske ekipe
Radenska As iz Ljubljane. Vsekakor pa tudi
posebna zahvala vsem pokroviteljem in sponzorjem, ki ste pripomogli, da je prireditev tako
dobro uspela. Se vidimo zopet naslednje leto
na jubilejni 10. VN Občine Komenda.
Miha Koncilija

ZANIMIVOSTI
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S kolesom po Makedoniji

Leto je na okoli in prišel je čas, da jo s kolesom
zopet malo mahnem v svet. Pot me je vodila že
po desetih evropskih državah, naslednja, ki pa
jo bom dodal, je država Makedonija. Na pot
sem se odpravil skupaj s prijateljema Edom
Podgorškom iz Suhadol in Petrom Sodnikom
iz Zaloga. Poleg nas so bili še Simon in Katja
iz Šmartnega pri Cerkljah, Uroš in Martina iz
Naklega, Ivo iz Ljubljane ter šofer in vodja
poti Roman Bajt iz Kranja.
Od doma smo se podali s kombijem v zgodnjih urah sobotnega dne. Kolesa smo imeli na
strehi, prtljago pa zadaj za sedeži. Pot nas je
vodila preko Zagreba, Beograda, Niša in mimo
Skopja do končnega cilja, vasi Pirok v bližini
mesta Tetovo. Tu nas je pričakal domačin Memed, ki že 30 let živi v Žireh, ampak je samo
zaradi nas prišel domov na obisk.
V nedeljo zjutraj smo se končno podali na
našo kolesarsko pot. Začeli smo z vzponom na
planino Popova Šapka (1800 m), kjer vsako
zimo pade veliko snega. Sneg se je obdržal vse
do našega prihoda in je bilo zaradi tega prav
pošteno mraz. Tu je najbolj užival naš Peter,
saj je tukaj pred skoraj 50 leti služil vojaški
rok. Na poti nazaj v Pirok smo se vozili po
vaseh, kjer je vse polno lokalov in ko so opazili, da smo Slovenci, so vsi zavpili v en glas:
»Janez, greš na kavo?«. Veliko teh domačinov
je delalo v Sloveniji ali pa so pri nas služili
vojaški rok. Skoraj vsaka vas
ima svojo džamijo, ki imajo
tudi po dva minareta, ki se dvigata 40 metrov visoko. Na vrhu
stoji hodža (muslimanski duhovnik), ki petkrat na dan vabi
k molitvi. Ta vedno poje v živo,
tu ni nič »plejbeka«. Glavna
molitev je ob peti uri popoldne,
nas pa so povabili k zadnji molitvi ob dvaindvajsetih. K molitvi pridejo samo moški, fantje
in dečki, ženske vstopa nimajo.
V prostoru pred molilnico imajo prostor za umivanje, kjer si
umijejo roke in obraz. Pred
vstopom v molilnico si sezujejo

čevlje in se samo v nogavicah odpravijo vanjo. Molitev traja 20 minut, med
tem časom pa se kar nekajkrat priklonijo in pokleknejo. Po molitvi so nam
razkazali notranjost džamije. Pokazali so nam tudi
učilnice in veliko sobo z
ekranom, v katerem so
lahko prisotne tudi ženske.
Za zaključek dneva so nas
povabili še na njihovo pijačo »Bozo« - zmes koruze
in pšenice, ki jo kuhajo 24
ur. Okus je podoben našemu pivu, katerega oni ne
pijejo.
Od Memeda smo se poslovili in jo mahnili
naprej proti Mavrovskemu jezeru. Vreme je
bilo izredno hladno, komaj nekaj čez 10 stopinj
in pri spustu proti samostanu Jovana Bigorskega nas je dohitel še dež. Samostan je pravi biser.
V njem so izrezljani leseni stebri, narejeni iz
enega samega kosa lesa. Nihče ne ve, kako jih
je bilo sploh mogoče narediti. Samostan je
pred nekaj leti skoraj pogorel, rešili so le največje umetnine. Sedaj so ga že v celoti obnovili. Da smo si samostan lahko ogledali, so si
morale ženske nadeti krila, mi moški pa smo si
kar čez kolesarsko opremo oblekli hlače.
V teh koncih so vasi visoko dvignjene na
pobočja, poti do njih pa so strme in dolge. To
noč smo v enih od njih tudi prespali. Proti večeru smo si odšli pogledat 30-metrski slap, ki
nas je popolnoma prevzel s svojo lepoto. Presenečeni pa smo bili nad goro smeti, ki so ležale vse okoli njega. Skoraj po celi deželi so nas
spremljale smeti in glede čistoče so še daleč za
Evropo.
Po hladnem torkovem jutru smo se mimo
Debra podali proti Ohridskemu jezeru. Polovica jezera se nahaja že v sosednji državi Albaniji. Popoldne smo si ogledali mesto in cerkvi
svetega Jovana Klementa in svete Zofije. Privoščili smo si kavo, katere cena je pod en evro,
kepica sladoleda pa stane komaj dobrih 20
centov.

(Nadaljevanje v julijski Aplenci)
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KLEMEN GRMŠEK: DRUGI DEL POTI
Grčija je zares čudovita
država, zato sem si vzel
malo več časa, za potovanje po njej. Večina ljudi
bolj pozna grške otoke,
sam pa sem bolj potoval
po celinski Grčiji. Morda
res nisem videl najbolj
znanih otokov, sem pa
imel zato odlično priložnost spoznati prave Grke in njihov način življenja.
Prvo kar mi je padlo v oči, so njihove obdelane površine, praktično vsak kos rodovitne
zemlje je obdelan in povsod nekaj raste - olive,
jabolka, pšenica, češnje, limone in še in še.
Polja so tako lepo porazdeljena, da je bilo kar
nekajkrat težko najti prostor za moj šotor. Na
splošno je Grčija precej razgibana, veliko visokih vrhov, gričkov, ravnic in seveda čudovite
obale. Ljudje so nasploh zelo prijazni, precej
ležerni pa kljub temu efektivni. Težko je spregledati njihov ponos, vsak rad poudari, kaj vse
je grško, kaj vse so Grki izumili in kaj so drugi
Grkom ukradli.
Ker bi potreboval kar nekaj strani, da bi vsaj
približno lahko opisal Grčijo, bom spet izpostavil le nekaj najbolj interesantnih mest.
Thessaloniki je z 1,5 mio prebivalcev drugo
največje mesto v Grčiji. Od daleč res zgleda
suhoparno blokovski, vendar pa že v osnovi ti
bloki niso tako dolgočasni kot naši »socialistični«; lepše linije in več pestrosti, vsaka ulica
pa ima čisto svoj čar in se spreminjajo od bloka
do bloka. Promenada ob morju je polna ljudi,
ki posedajo po klopcah, barih, ob spomenikih
in po travi. Eni skytajo, drugi žonglirajo, spet
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Grčija
tretji pa se na kolesu
vozijo vzratno, tako da
sedijo na balanci.
Skratka vsi se družijo,
pa naj bo v baru ali pa
izven, človek bi pomislil, če tu sploh kdo
dela...hah pa ravno v
Grčiji ☺. Če bi jaz bil
Grk, bi se sigurno poslužil reka: »če je to
kriza, naj pa k´r traja«.
Ko se enkrat izgubite po teh ulicah, sploh ne
boste več hoteli najti ven, karkoli vam odgovarja, najdete tu. Imate radi dober jazzovski
lokal? Vam odgovarjajo male intimne kavarnice? Se vam cedijo sline, ko gledate izložbe
nabasane z raznovrstnimi čokoladami, torticami, mignjoni in nasploh sladicami vseh sort?
Se vam dvigne tlak v alternativno obarvanih
ulicah? Radi uživate v vrhunski kulinariki in
izbranih vinih? Radi popijete pivo v pravi pivnici? Ali pa si morda radi ogledate gledališko
predstavo? Skratka, kar koli vam odgovarja
najdete nekje med temi ulicami. In ja, ženske....
Hulala Juan Pablo Montoya!!! Če razmišljate,
da bi se oženili, le urno po ženo v Grčijo; pa še
za dopust boste imeli zmeraj dobro destinacijo.
No ja, poleg tega vsega pa ima mesto še malo
morje vseh teh zgodovinskih ostankov (največ
iz časov bizantinskega in otomanskega obdobja),
Athene predstavljajo dom kar polovici Grkov, od 11 mio jih kar 5,5 mio živi v prestolnici, kljub temu pa v mestu ne boste našli nekih
ogromnih stolpnic. Je že res da imajo ogromno
blokov, vendar so vsi ti bloki narejeni z nekim

občutkom, katerega, bi lahko rekel, da imajo
Grki res precej. Mesto je sicer precej bolj
evropsko kot npr Thessaloniki, vendar mi je
vseeno v oči padla majhna rasna raznolikost.
Skorajda nisem videl nobenega Indijca ali Kitajca, le peščico temnopoltnežev sem opazil.
Bojda imajo Grki kar nekaj težav s sprejemanjem drugih kultur, saj vendar nihče drug ni
potomec velikih Grkov. Athene se precej razlikujejo od predela do predela. Nekateri deli so
samo z restavracijami. Okolica Akropole je v
celoti posvečena zgodovini, center je razred
zase, nek del mesta je natrpan s stojnicami in
prodajalnami vseh teh spominkov, plastike in
rabljenih stvari, spet nekateri deli pa so namenjeni izključno zabavi in nočnemu življenju.
Slednje je tu kar pestro, vsi bari pa imajo
odlično izbrano muziko, če radi poslušate Justina Biberja in Britney Spears, potem tu nimate kaj dosti iskati. Veliko je kvalitetne izbire in
povsod je veliko ljudi, vsi pijejo in posedajo.
Tu moram dati poudarek na to posedanje; vsi
se družijo, vendar nihče ne pleše. Moja grška
prijateljica mi je objasnila, da so Grki precej
sramežljivi za ples in res nisem videl plesati

Poljska - izletniški cilj DU Komenda
Poljska je država, ki na severovzhodu stare
celine razmejuje dva svetova – dve veliki
jezikovni in narodnostni skupini- germanskega na zahodu in slovanskega na vzhodu.
Je država, ki je bila nenehno izpostavljena
osvajalskim težnjam tako vzhoda kot zahoda. Je država, kjer so Slovani s trmo in pogumom obdržali svoj, slovanski način življenja in ob meji dveh različnih svetov
povzemali od vsakega mejnega naroda del
kulture. Častitljiva srednjeveška kraljevina,
z močnim plemstvom, trdnim katolištvom,
ki se je po sovjetski okupaciji uspešno vključila v Evropsko skupnost.
Izletniki so se 20. 4. odpravili na doslej najbolj oddaljen izlet in obiskali to deželo, ki je še
po drugi svetovni vojni veljala za sivo in pusto,
ki pa je po osamosvojitvi izpod vpliva vzhoda
prerasla v urejeno državo prijaznih gostiteljev,
ki zna in hoče obdržati svojo kulturno samobitnost in ohranjati vse, kar je lepega in vrednega
za pozne rodove. Kljub vsesplošni krizi Evrope
se Poljska spreminja v sodobno in gospodarsko
močno državo s svojo identiteto.
Vse in še več so izvedeli izletniki, ki so se na
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pot podali mimo Dunaja, Brna in Olomouca,
kjer je eno leto prebil na študiju bogoslovja
tudi naš pisatelj Fran Levstik. Prva postaja na
dolgi poti je bil obisk koncentracijskega taborišča Oswiecin (Auschwitz ), mesto trpljenja in
smrti sto tisočev, ki so bili napoti nemškemu
nacizmu. Materialni ostanki, slike in kamniti
pragovi, kjer se je smrt utrudila do smrti, ki so
zaradi milijonov korakov izlizani tudi 2 cm in
več ,vse to je pustilo močan vtis na generacijo,
ki ji je takšno trpljenje prihranjeno.
Naslednji postanek je veljal romarskemu

mestu Czestochovi, ki je znano po pavlinskem
samostanu, obdanem z obzidjem. Ob samostanu ima posebno mesto kapela, ki hrani najznamenitejšo ikono črne Marije z detetom, ki je
bila najdena v samostanu leta 1382. Ko je Gospa iz Čzestohove obvarovala mesto pred napadom Švedov, jo je kralj Kazimir proglasil za
zavetnico Poljske. Kraj je ena najznamenitejših
božjih poti vzhoda, saj jo letno obišče več tisoč
romarjev, ki prihajajo peš iz krajev, oddaljenih
tudi do 350 km. Romajo peš 11 dni.
Največji rudnik kamnite soli Wieliczka, ki je
bil leta 1978 od UNESCA proglašen za svetovno snovno dediščino, sega v globino 370 m.
Do njega vodi 500 stopnic. Za ogled je pripravljenih 4,5 km rovov in več dvoran. Najlepša
dvorana je znana kot podzemna slana katedrala, kjer so izdelani kipi svetnikov, lestenci in
reliefi, med katerimi izstopa Zadnja večerja.
Vse to je delo rudarjev, ki so kopali sol v 280
km rovov. Celo poročna dvorana je tukaj našla
svoje mesto. Med letom obišče ta rudnik 1,2
milijona obiskovalcev.
Naslednji obisk je bil namenjen kraju Wadowice, rojstnemu kraju papeža Janeza Pavla II.,
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niti enega Grka, malce miganja z boki je že kar
vrhunec večera. Ah, pa tako dobro mnenje sem
že imel o njih....
Antične Athene so zares lepo predstavljene,
ko se povzpneš na glavni hrib z Akropolo. Že
daleč okrog ograjeno, znotraj ograde pa vse
skupaj zgleda kot nekakšen ogromen park. Grki
res lepo skrbijo za njihovo zgodovino in je ne
pacajo z raznoraznimi komercialnimi prodajalnami. Tu ne boste našli prodajaln s spominki,
raznih McDonaldov in podobnih kozlarij. Notri
celo ne smeš nesti hrane in pijače, razen voda je
dovoljena, le-ta pa je naprodaj za zelo prijaznih
35 centov. Za ogled celotnega parka pa rabite
od 2-4 ure, odvisno od vaše zainteresiranosti.
Vstopnina za ogled celotnega antičnega parka
je 12€, kar je evro manj kot Hrvati računajo za
sprehod po Dubrovniškem obzidju.
Delphie je danes samo še eno od malih mestec v Grčiji, je pa zato malo pred mestom antični Delphie toliko bolj zanimiv. V strmem
pobočju zgrajeno mesto je danes na ogled za
6€ oziroma 3€ za študente ali pa še dodatne 3€
skupaj z muzejem. Ne glede na to, ali ste navdušenec nad antično zgodovino ali pa se vam
žvižga zanjo, v vsakem primeru je lepo biti tu.
Nekje med hribi in polno zelenja so nametani
več kot 2514 let stari ostanki teh impresivnih
zgradb, vse skupaj pa ponovno izpade kot nekakšen park najvišjega ranga. Tu lahko vidite
ostanke Apolonovega templja, enega prvih
stadionov, zakladnico, svetišče modrosti in
zdravja ter še veliko malih ruševin.
Samothraki je edini grški otok ki sem ga
obiskal, izbral pa sem si ga na priporočilo domačinov. Predvsem me je prepričala bujna narava in malo turistov. Tu so bojda živeli ljudje
že pred štirimi tisočletji, to pa sploh ni presenetljivo, ko pa je tako bogat s pitno vodo. Samo
ki je bil po 455 letih izvoljen za papeža kot
Neitalijan in prvi papež slovanskega rodu.
Skozi sodobni muzej tega znamenitega moža,
ki je spremenil svet, nas je vodila nuna, skrbnica muzeja in vodja obiskov. Njeno neizčrpno
znanje nam je dalo nove poglede na osebnost,
ugled in delo svetniškega papeža, ki velja tudi
za očeta ločitve vzhoda od zahoda.
Krakov je 2. največje mesto Poljske in je bil
naseljen že v kameni dobi; prvi pisni viri segajo
v 7. stoletje. Dolgo je bil prestolnica Poljske,
danes pa zaradi izredno ohranjene in obnovljene
arhitekture slovi kot eno najlepših poljskih mest.
V času nemške okupacije je bilo mesto upravno
središče nemške province in je znano po židovskem getu, ki je veljal za prehodno postojanko

ime Samothraki pride iz zgodovine, ker so se
sem naseljevali ljudje z otoka Samoa in mesteca Tehraki, v najboljših časih pa je na otoku
živelo cca 75.231 ljudi, danes le dobrih dva tisoč. Če vas zanima zgodovina, boste tudi tu
našli nekaj antičnih ostankov in le še podstavek
znamenitega kipa Nike, katerega so Francozi
zaplenili in ga sedaj razstavljajo v njihovem
muzeju Louvre. Mogočna gora na sredini
otoka meri kar 1621m, iz nje pa tečejo potočki
in reke prav na vse strani, zaradi svoje strmine
pa to seveda prinese polno čudovitih slapov.
Prav vsak potoček je piten, na enem delu pa je
še celo termalni izvir. Ko pa se sprehajaš po
gozdu, se ti zdi kot, da si v nekem kraljestvu
škratov. Vsa ta mogočna drevesa razno raznih
oblik in pogosto z luknjo v sredini debla, dajejo občutek, da bo vsak čas iz nekega drevesa
zlezel škrat in rekel: »Hej, kaj pa ti na moji
zemlji?« Prav lahko bi bila tole scena za kakšen film o Hobitu ali pa za kakšno mitološko
zadevo.
V zraku je res polno kisika, občuti pa se neka
zares posebna energija. Prijazni gostilničar mi je v jutru
dejal, da so zaradi
velike količine kisika tu vsi tako zdravi
in veseli, »No ja, pa
tudi zaradi vina,« je
še zaključil. Reka,
ob kateri sem se
sprehajal, ima polno
brzic in vsaj 6 slapov
od 4 do16 m, pod
vsakim slapom je
tolmunček, v katerem si lahko privo-

za pot v koncentracijska taborišča. Leta 2000 je
bil Krakov Evropsko mesto kulture.
Skoraj greh bi bil, če ne bi spotoma domov
obiskali znanega zimsko športnega središča
Zakopane, imenovanega tudi zimska prestolnica Poljske. Iz vasice, ki je v 17. stoletju štela
43 prebivalcev, se je do danes razvilo svetovno
znano središče skakalnega športa, kjer
smučarski skoki našim »letečim orlom«
prinašajo odlične uvrstitve med svetovno
skakalno elito, pa tudi odmevne zmage in
rekorde.
V kraju je več lesenih cerkvic, ki so del
vzhodne kulturne dediščine. Ob farni cerkvi
pa zadrži turiste pokopališče z nagrobniki,
izrezljanimi iz lesa. Vsak je umetnina zase.
Za slovo od Poljske pa je sledil postanek v
vasi Chochlow z ogledom lesene arhitektu-

Glasilo občine Komenda 6/2015
ščite osvežitev. Trenutno je otok zelo miren in
skoraj brez turistov, na mojem triurnem sprehodu nisem srečal niti enega sprehajalca.
Kamp, v katerem sem trenutno sam, pa naj bi
bil poleti poln in vse skupaj naj bi bilo podobno
nekemu festivalu. Vsekakor odlična dopustniška lokacija za vse svobodnjake. Tudi cene tu
so zelo prijazne, nič kaj turistično navite.
Štopanje po Grčiji je sicer malo bolj zahtevno, kot pa v državah pred njo. Nekajkrat sem
moral stati več kot dve ure, dosti ljudi ne govori angleško, en šofer pa je celo brez besed odpeljal naprej, ko je opazil, da nisem Grk.
Predvsem pa je važna izbira lokacije. Grki neradi zavirajo zaradi štoparja, tako da je pomembno stati nekje, kjer gredo avtomobili sila
počasi. Skoraj pa ni bilo šoferja, ki me vmes ne
bi še nekaj počastil. Največkrat je bil to njihov
znameniti fredoespreso. Sigurno je to država,
kjer je celinski del vse prevečkrat spregledan
med turisti. Meni je bilo najljubše mesto Thessaloniki in otok Samothraki.
Lep pozdrav pod Alpe.
Klemen G.

re, unikatnih biserov ljudskega ustvarjanja.
Bogati leseni okraski pričujejo o razgibani
ustvarjalnosti in stremljenju k lepoti bivališča.
Splošni vtis naših izletnikov: cene so nižje,
življenjski standard prav tako, lepa pa je dežela
– urejena in čista.
Ob dobrem razpoloženju in brezhibni organizaciji so si naši turisti razširili obzorje z novim
kamenčkom v mozaiku popotnih spominov.
Tone Ogorevc
Viri:
osebni spomini udeleženca Marjana Marna,
Wikipedija, seznam vodiča z navedbo krajev

19

Aplenca

Glasilo občine Komenda 6/2015

S ŠOLSKIH KLOPI
KOŠARKAR
MIHA ZUPAN
NA OBISKU V
ŠOLI V MOSTAH

ROLANJE
Na športnem dnevu mi je bilo všeč, da sem se
naučila, kako zavirati z rolerji.
Ajda Sodnik, 2. a
Rolati sem že znala. Na športnem dnevu pa
sem se zelo zabavala. Najbolj so mi bile všeč
športne igre.
Zala Mia Švigelj, 2. a
Pred športnim dnevom nisem znala rolati, sedaj
sem pa že kar dobra. Po nekaj vajah z
učiteljem sem se že priključila razredu.
Všeč mi je bilo, ko smo rolali pod
ovirami.
Eva Plevel, 2. a

28. maj je bil za
učence četrtega
razreda prav poseben dan. Na obisk
je prišel košarkar
Miha Zupan. V
goste smo ga povabili z namenom,
da učencem približamo svet gluhih in da jim pokažemo, da lahko
tudi gluhi ljudje dosežejo zavidljive uspehe.
Miha Zupan je slovenski košarkar, ki je gluh že
od rojstva. Kot prvi gluhi igralec je zaigral na
svetovnem prvenstvu in bil izbran za najboljšega
gluhega športnika na svetu. Kljub svoji gluhoti
je na parketu odličen, med ljudmi pa zelo preprost. Z učenci je delil svojo življenjsko zgodbo
in jim pokazal nekaj fotografij, ki so zaznamovale njegovo športno kariero. Najbolj pa so bili
mladi navdušenci veseli povabila, da skupaj z
njim vržejo nekaj žog na koš. Pokazal jim je, da

Ko sem videl prijatelja Martina, kako
rola, sem se zelo navdušil. Martin me
je vzpodbudil in potem sem ga kmalu
dohiteval tudi sam. Padel sem le, ko
smo se padanja učili.
Luka Vito Švigelj, 2. a

TABOR V OSILNICI
Prvi dan
Ko smo prišli v Osilnico, smo si pogledali
sobe in odložili stvari. Potem smo odšli na kosilo. Bilo je super! Čez nekaj časa smo se z
voditeljicama pogovarjali o živalih in rastlinah.
Zvečer smo zakurili taborni ogenj. Začelo je
deževati. A ko smo peli, smo pregnali dež. Prvi
dan mi je bilo to najbolj všeč.
Drugi dan
Zbudili smo se ob 8.00. Zajtrkovali smo samopostrežni zajtrk. Na razpolago smo imeli
dve vrsti kosmičev, kruh s salamo in sirom,
čaj, mleko, kakav, turško kavo, klobase, jajca,
palačinke. Potem smo morali pospraviti sobe
in si izbrati ime. Me smo bile Slovenske bojevnice. Ko smo pojedli kosilo, smo najprej 2.č
streljali z lokom. Ko smo končali, smo plezali.
Prišla sem do vrha. JUHUHUHU! Ko smo
pojedli večerjo, smo, ker smo imeli lepo pospravljene sobe, odšli na pižama party.
Tretji dan
Zbudili smo se ob 8.00 in odšli na zajtrk.
Spakirali smo in se odšli igrat. Potem smo kosili in se spet igrali in nato odšli domov. Na
poti nazaj smo gledali risanko Shrek.
Anika Rode, 2. č
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lahko tudi gluhemu športniku uspe, vendar z
veliko truda, prilagajanja in z veliko empatije
ljudi, ki ga obdajajo. Da imajo veliko posluha za
druge tudi učenci četrtega razreda, so dokazali v
tem šolskem letu. Medse so sprejeli gluho učenko in tako ona, kot mi – slišeči, smo se ogromno
naučili o komunikaciji, medosebnih odnosih in
strpnosti. Obisk vzornika gluhih nam zelo veliko
pomeni in radi bi se mu najlepše zahvalili, ker si
je vzel čas in nas s svojo
zgodbo obogatil.
Urška Lukman Žiberna,
razredničarka 4. a
razreda

NARAVOSLOVNI DAN
– DOLINA VRAT
V ponedeljek, 25. 5.,
sem se zbudila polna
energije, saj smo bili z razredom namenjeni v dolino Vrat. Pred šolo smo
morali biti že ob sedmih.
Vzeli smo malico in napolnili avtobus. Vsi smo

bili zelo navdušeni in razposajeni, saj smo se
ekskurzije zelo veselili.
Na poti v Mojstrano smo videli hidroelektrarno Moste. To je elektrarna, v kateri se nabira
voda, nato pa jo spustijo in je videti kakor slap.
Že smo bili pred Slovenskim planinskim muzejem. Tam smo malo pojedli, se preoblekli in
odhiteli v dvorano, kjer nam je vodička povedala veliko o življenju alpinistov. Nato smo si
ogledali kratek filmček. Potem je sledilo meni
najljubše. V parih smo dobili kartice in hodili po
postajah. Na karticah se je zabeležilo, ali si določeno nalogo opravil pravilno ali napačno. Pri
prvi nalogi smo morali najti zaklad, na naslednji
napolniti torbo za alpinista, pri tretji ugotoviti,
katere od naštetih rastlin so ogrožene, na četrti
točki je bilo treba povedati številko za pomoč v
sili, pri peti pa smo se preizkusili v hitrostnem
pisanju. Nato si odšel do postaje, kjer si izvedel,
koliko nalog si opravil pravilno in dobil razglednico. S sošolko sva imeli dvakrat prav čisto
vse. Po končanih nalogah smo odšli v majhno
kočo, kjer je bila ponazorjena nevihta in smo na
lastni koži občutili, kako se počutijo alpinisti v
nevihti. S sošolko sva potem odšli še po manjši
skali in preizkusili, kako se pleza. Seveda sva
bili pripeti. Na žalost se je naš čas v tem muzeju
iztekel. Odšli smo na avtobus in se ustavili pri
slapu Peričniku. Slap je v dveh delih
– zgoraj meri 16 metrov, spodaj pa
52 metrov. Lahko bi odšli rudi pod
slap, a se naši vodiči za to na žalost
niso odločili. Slap je bil prečudovit.
Naša naslednja postaja je bila v
dolini Vrat. V parih smo odšli po
dolini. Bilo je zelo lepo. Videli smo
tudi spomenik v obliki karabina, ki
je bil postavljen v spomin padlim
alpinistom gornikom v drugi svetovni vojni. Nato smo se napotili
proti Aljaževemu domu. Tam smo
še pojedli in se napotili proti avtobusu, potem pa počasi nazaj. Še zadnja postaja
je bila pri izviru Save Dolinke, na Zelencih. To
so mehurčki, ki se delajo v vodi in izgledajo
kot vulkančki. Tako smo odšli domov in med
potjo videli še spomenik Jakoba Aljaža, ki z
roko kaže proti Triglavu.
Na žalost se je naša dogodivščina končala in
z veliko znanja smo odšli domov. Vsi smo bili
zelo navdušeni nad izletom.
Julija Marolt, 5. c

Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI, SKAVTI

VOŽNJA PRED KOLESARSKIM
IZPITOM
V torek, 19. 5. 2015, smo se učenci 5. razredov
odpravili na igrišče v Komendo. Tam nas je
pričakala učiteljica Simona in nam pregledala
kolesarsko opremo (čelade). Nato so nam
močnejši učenci pripeljali kolesa. Počakali
smo na navodila učiteljice. Po pokazanem primeru smo se odpeljali na vožnjo vsi. Vožnja mi
je bila težka, saj sem bil zelo nervozen. Ko
smo končali, je šlo zares. Po vaji nas je
učiteljica odpeljala nazaj v Moste. Ta dan mi je
bil všeč.
Nejc Plemeniti, 5. b

BISTRA TER VRHNIKA
Na torek v začetku maja smo osmošolci odšli
na ekskurzijo, saj so deveti in šesti razredi pisali nacionalno preverjanje znanja in je morala
biti v šoli tišina. Najprej smo odšli v Bistro,
kjer smo si ogledali tehniški muzej. Spoznali
smo veliko načinov za pridobivanje energije
in delovanje različnih žag, mlina na vodo ter
še marsikaj. Najbolj zanimiv se mi je zdel
mlin na vodo. Na koncu ogleda nam je ostalo
še nekaj časa in odšli smo še na eksperimentalne delavnice. Na eni so prikazali, kako se
barve spreminjajo z barvno svetlobo. Zanimiva je bila tudi tista, na kateri so iz stiroporja in
žičke izrezovali imena učencev ter tista, na
kateri se je videla trodimenzionalna slika.
Spoznali smo tudi, kako menjajo ozadja v televizijskih studiih.
Posedli smo se na avtobuse ter se odpravili
še na Vrhniko. Avtobus nas je odložil na postaji in peš smo odšli do Cankarjeve spominske
hiše. Razdelili smo se na dve skupini. Naša se
je najprej povzpela do cerkve Svete trojice,
kamor je zahajal tudi Ivan Cankar. Učiteljica
nam je prebrala odlomek, povezan s tem krajem, nato pa smo bili nekaj časa prosti. Sledil
je ogled rojstne hiše Ivana Cankarja (ki v resnici ni rojstna, saj je takratna pogorela v velikem vrhniškem požaru).V hiši so razstavljena
Cankarjeva dela in portreti.
Na poti proti avtobusu smo se posladkali s
sladoledom in si ogledali še veliki Cankarjev
kip. Dan je bil zelo zanimiv, naučili smo se
veliko novega.
Karin Dobravc, 8. a
Cankarjeva spominska hiša je bila na Klancu
siromakov, kot so takrat rekli revnejšemu predelu Vrhnike. Ogledali smo si še cerkev Svete
trojice, ki jo je večkrat omenil v svojih zgodbah.
V spominski hiši nas je sprejela vodička, ki
nam je predstavila izjemno težko življenje
Cankarjeve družine. Ko je hiša zgorela, so postali pravzaprav brezdomci, bili so odvisni od
dobrosrčnosti sokrajanov in mati se je z mnogimi otroki pogosto selila po kraju, zato je Vrhnika še danes prepredena s spominskimi ploščami,
ki obeležujejo ta začasna bivališča družine
Ivana Cankarja. V svojih delih je veliki pisatelj
pogosto pisal o svojem otroštvu ter žalostnih
spominih na revščino, v kateri je odraščal.
Matej Kovač, 8. a

Glasilo občine Komenda 6/2015

Dr. Lon'c

V soboto 30. maja, smo se vsi komendski
skavti (no, skoraj vsi) zbrali na fevdu na Križu
in začeli z zaključkom norega, nepozabnega
skavtskega leta. Pred začetkom pa smo si razdelili nove puloverje, ki smo jih težko pričakovali že dve leti :).
Začeli smo, kot se za skavte najbolj spodobi,
s tremi piski piščalke, kvadratom, molitvijo in
pozdravom. Po tem pa smo se razdelili v skupine ter takoj začeli z delom. Imeli smo nalogo,
da vsaka skupina pripravi prilogo za k čevepčičem. Toda naša naloga ni bila tako preprosta, v
svoji jedi smo nujno morali uporabiti ANANAS! In tako se je bitka za zmago začela!
Najprej smo imeli eno uro časa, da si pripravimo kuhinje, in vse potrebno za kuhanje. Ko se
je prva ura končala, smo se podali v drug del
tekmovanja za katerega smo imeli na voljo tri
ure časa. In kuhanje se je začelo. Domišljiji
smo dali prosto pot in tako so nastale zelo
profesionalne, okusne jedi. Nato pa je naše jedi
poizkusila strokovna žirija in ob dolgem posvetu so se odločili za zmagovalno jed. Kot na
vsakem tekmovanju, smo tudi tukaj zmagovalci dobili nagrado in častni naziv, ki se letos
glasi: Dr. Lon’c.

njave. Pripravimo še jajce na oko s sirom,
naberemo gozdne jagode in serviramo krožnik.
Krožnik mora biti skrbno pripravljen: vzamemo polovico ananasove lupine (iz katere
smo prej že izdolbli anans), vanjo damo po dnu
kuskus z omako, na sredino položimo jajce s
sirom, okrog pa naredimo lep obroč z jagodami
in seveda čevapčiči. Krožnik postavimo na lepo okrašen podstavek in jed je pripravljena.
Pa dober tek!
Saša Furlan, Fletna čebela

Sama sem bila v zmagovalni skupini in odločili smo se, da našo okusno prilogo delimo
tudi z vami. Torej, tukaj je slavni recept:
Za pripravo zmagovalne jedi potrebujete
ananas, por, papriko, paradižnik, bučke, jajca,
sir, kuskus ter začimbe (sol, beli poper, bazilika
in curry). Za piko na i pa dodamo še gozdne
jagode.

Postopek priprave:
Na olju prepražimo por, ananas, papriko,
paradižnik, bučke in dodamo začimbe po občutku. Nato pripravimo kuskus in, ko je pripravljen, mu dodamo omako, ki je nastala iz zele-
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Izpiti za višje pasove
Dnevi so vse bolj vroči, naše misli pa vse pogosteje odplavajo k skorajda že spakiranim
kopalkam. Šolsko leto se namreč bliža koncu
in kmalu si bomo lahko privoščili zaslužen
oddih. Tudi pri Sankukai karateju počasi zaključujemo zanimiv in uspešen semester, v
katerem smo se karateisti naučili marsičesa
novega. Mnogi so postali bolj disciplinirani,
samozavestnejši in srečni, da so naredili nekaj
zase, vsekakor pa so napredovali tudi v poznavanju karate tehnik.
Svoje znanje in napredek so imeli priložnost
pokazati v nedeljo, 7. junija 2015. Karateistke
in karateisti so se v telovadnici OŠ Venclja
Perka v Domžalah začeli zbirati že zjutraj.
Prav tako so se hitro začele polniti tudi tribune.
Otroci so se najprej ogreli, sledil pa je karatejski pozdrav. Pred samimi izpiti so se publiki
predstavili še naši najmlajši, ki so s čudovito
izpeljanim nastopom pokazali, česa vsega so
se naučili. Nato so bili na vrsti najprej beli pasovi, ki so pogumno stopili pred izpitno komi-

ŠPORTNO PLEZANJE

sijo in dokazali, da si zaslužijo višji pas. Med
temi je bilo kar nekaj karateistk in karateistov
iz domačega kluba, KK Komenda. Drugi bel
pas, 7. kyu so si pridobili Anže Ambrož, Tristan Ferme, Nejc Korošec, Maks Kristan in
Lara Zupančič. Korak naprej so naredili tudi
Domen Hribar Koščič, Jan Klar Topolšek,
Jaka Kovač, Matej Kovač, Tadeja Taja Špenko,
Jakob Šterk in Bine
Tavčar, ki so napredovali
v 3. bel pas, 6. kyu. Belim
pasovom so po vrsti sledili tudi barvasti pasovi, pri
katerih sta bila uspešna
tudi Ambrož Jenko in
Kaja Zupančič, ki sta
uspešno opravila izpit za
5. kyu Ichihan, kar je prvi
rumeni vmesni pas.
Izpiti so se tako končali,
za mnoge uspešno, za ne-

katere pa manj. Pomembno je predvsem, da so
dali vse od sebe in da se bodo trudili še naprej,
ne glede na to, ali so tokrat položili višji pas ali
ne. Verjamemo, da bo vztrajnim borcem naslednjič uspelo, uspešnim dekletom in fantom pa
iskreno čestitamo za zaslužene pasove.
Saša Voler

Tečaj za pripravnika – opravljen!

Tako je! V športno-plezalnem odseku (ŠPO)
Komenda smo letos organizirali prvi tečaj za
pripravnika športnega plezanja. To je tečaj, ki
nauči osnove varnega športnega plezanja in je

zato zelo priporočljiv; nujen za vsakega, ki bi
rad varno športno plezal. Tečajniki se tudi seznanijo z osnovami tehnike plezanja, ki je prav
tako osnova športnega plezanja. Ob upoštevanju vseh nasvetov, je ta šport izredno varen; po
raziskavah na primer bolj varen kot smučanje
ali planinarjenje.
Med tečajem smo opravili nekaj več kot 30
ur predavanj in vaj, 5 izletov v slovenska plezališča in en izlet v tuje plezališče. Po teoretičnem
in praktičnem usposabljanju so tečajniki na zaključnem izpitu na plezališču v Tacnu pokazali
raven usposobljenosti in se potem razveselili
naziva »pripravnik športnega plezanja«.
Če si tudi ti želiš pridobiti znanje varnega
plezanja - kako se pravilno varuje, vpenja,
spušča ob vrvi in tako naprej, brez skrbi. Tečaj
bomo organizirali tudi drugo leto, kar bo objavljeno na oglasnih mestih ŠPO Komenda in na
spletnih straneh www.facebook.com/stenca.
kom in spokomenda.blogspot.com.

Lep športen pozdrav!
Urban Jeraj

Za zdravje, dobro počutje, druženje
Od 90. rojstnega dneva Nandeta Vodeta se
kakšnih 20 žensk iz
občine Komenda vsak
ponedeljek in četrtek
ob 7.30 redno dobiva
pri Lovskem domu na
Križu na telovadbi.
Pod vodstvom Pavle
Košir iz Most telovadijo in si, pravijo,
Pavla Košir
krepijo zdravje, boljše
počutje, pa tudi zaradi druženja jih ničesar ne
odvrne od rednih srečanj. Naj bo dež, sneg,
mraz,veter, toplo; vsak ponedeljek in četrtek ob
uri so pri Lovskem domu Irena, Anica, najsta-
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rejša Mimi, pa Marija, Ani, Marinka, Majda,
Ivica… Moških ni. To je ženska ura.
Za vsa omenjena počutja pa skrbi Pavla Košir iz Most, ki je imela pred 35 leti rekreacijsko
telovadbo na šoli. Pa ni bila pedagoginja za telovadbo, ampak strojepiska, ki se je kasneje
prekvalificirala v laboratorijskega tehnika, na
tečaju pod vodstvom profesor Šolarja v Kranjski
gori pa je naredila vodniški tečaj. Jo pa poznajo
v Komendi tudi kot zelo uspešno šahistko, plavalko, strelko… Še v bivši državi, pove, je delala na Sekretariatu za zdravje ozirom sedanjem
Inštitutu za varovanje zdravja. Danes pa pri
Društvu upokojencev še vedno najraje igra šah.
In zakaj telovadba prav pri Lovskem domu?
»Takrat sem se pogovarjala z lovskim stare-

šino Vidom Plevelom in je takoj dovolil takšna
srečanja. Meni pa je ta kraj nadvse primeren,
ker je nekako v zatišju, obdan z zelenjem in
bogat s kisikom.
Kaj po končani telovadbi?
»Gremo k Megi na kavo.«
A. Žalar
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Balinarska sekcija DU pred dopusti

V času bližajočih se dopustov potekajo še zadnja tekmovanja v balinanju, tako na ravni

meddruštvenih tekmovanj kot tudi tekmovanja
za regijsko prvenstvo
Gorenjske.
V nedeljo, 24. maja,
je DU Dragomer organiziralo zelo močan turnir
za ženske članice balinarskih sekcij, ki se ga je
udeležilo16 zelo močnih
in kvalitetnih ekip. Zopet
so se izkazale članice
naše sekcije, ki so zasedle odlično 3. mesto.
Regijsko prvenstvo v balinanju za Gorenjsko je bilo letos organizirano 2. in 3. junija.

Bilo je v Šenčurju in Miljah pri Šenčurju.
Ženska ekipa je na tem tekmovanju osvojila 4.
mesto, moški pa so bili uvrščeni od 5. do 8.
mesta.
V soboto, 13. junija, so se udeležili meddruštvenega turnirja na Duplici, kjer je moška
ekipa na močnem turnirju zasedla prvo mesto
in s tem potrdila, da spada med »ase« v balinanju v ožjem in širšem gorenjskem okolju.
Vsekakor dobre uvrstitve in čas, ki ga članice in člani uporabijo za redne treninge, ni
zaman, saj je plod prizadevanja in izpopolnjevanja v tej igri, ki ob dobri organizaciji
prinaša dobre rezultate in predvsem prijetno
druženje.
Tone Ogorevc

ŠPO KOMENDA

Končane vodene vadbe na notranji plezalni steni
Po mesecih marljivih treningov otrok, smo se
člani športno-plezalnega odseka (ŠPO) Komenda odločili, da za otroke in njihove starše
organiziramo primeren zaključek vodenih
vadb. Ker naša stenca v Komendi ni dovolj
velika, da bi vanjo lahko povabili vse otroke in
njihove starše, smo se odločili, da bomo imeli
zaključek kar pri sosedih v Kamniku.
Neko soboto sredi maja smo se v dopoldanskih urah odpravili proti plezalni stenci v Kamniku. Tam smo si sprva radovedno ogledovali njihovo stenco, nato pa se z otroki in starši
skupaj pričeli ogrevati. Sledilo je namreč zaključno tekmovanje za otroke, kjer so se borili
za zlato matičarko. Da pa ne bi bili aktivni le
otroci, smo hkrati pripravili tudi zabavno tekmovanje za starše, z glavno nagrado – zlatim
kozorogom! Otroci so ob navijanju svojih
staršev pokazali svoje veščine, ki so jih pilili

med treningi ter dokazali, da z njimi
ni šale. Starši pa so poskrbeli za zabavo in razna presenečenja, ko so se
nekateri bolj, nekateri manj, namučili ob nalogah, ki smo jih pripravili
zanje.
Ker je program trajal kar nekaj
časa, smo poskrbeli tudi za pogostitev. Pic je bilo dovolj za vse, odličnega peciva, ki so ga spekle mamice in
članice ŠPO tudi, prav tako ni
zmanjkalo pijače. To pa je bil tudi
namen zaključka vadb, da se ob
športnem pridihu, lahko sprostimo
ob hrani in pijači ter s tem storimo kaj prijetnega za otroke in njihove starše. Ob zaključku
vadb je vsak otrok v spomin prejel tudi majico.
Prvo leto vadb je tako uspešno mimo! Po-

novno bomo za otroke odprli vrata jeseni, ob
pričetku novega šolskega leta. Do takrat pa
vam želimo lepo in sončno poletje!
Urban Jeraj

Opravičilo

Nekdo se je na tekmovanju komendskih in kamniških gasilk in gasilcev dva dni prej zaradi vročine pošalil: »Kako bi bilo šele vroče, če bi morali kidati sneg.« Da se pregovorno zarečenega
kruha največ poje, se je potem hitro potrdilo v začetku tedna. Bilo je toliko toče na Klancu in v
okolici, da je bil ob Kranjski cesti po 24 urah takle pogled skozi fotoaparat; »kot, da bi bil ponoči Roman Kosirnik s plugom na delu«

Pred časom je bil za napake pri pisanju kriv
tiskarski škrat, ki pa se je kaj hitro vtihotapil
tudi v čase, ko nam kriva dejanja in pisanja
spridi računalniški škrat.
Zaradi računalniškega škrata in svoje
napake in napačnih navedb v članku »Prvenstvo vaških ekip v balinanju« se iskreno
opravičujem za spregledane napake v tem
članku, ki je bil objavljen v majski številki
glasila Aplenca.
Dolžan sem navesti pravilne podatke, ki
bistveno spremenijo vsebino. Zaradi tega
navajam pravilen vrstni red končnih rezultatov ekip, ki je naslednji: prvo mesto je
zasedla ekipa iz Žej, druga je bila ekipa iz
Podboršta, tretja pa ekipa z Gmajnice.
Na turnirju v Škofji Loki pa so članice
zasedle res odlično tretje mesto.
Upam na dobro sodelovanje tudi v bodoče!
Tone Ogorevc
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Maj – znanilec poletja za kriminalce?
Ker je pesimizem slaba stran življenja, menim, da po današnjem poročilu policije o storjenih kaznivih dejanjih v maju na območju naše občine začnemo misliti na preventivo pri varovanju osebnega premoženja in
lastnine. Ker prihaja čas odsotnosti zaradi dopustov ali odsotnosti samo
enega dne, ko zapuščamo hišo ali stanovanje, policija PRIPOROČA:
Večjih vsot gotovine in dragocenosti ne shranjujte doma.
Zaklepajte vrata in zapirajte okna.
Vgradite kvalitetne ključavnice, na kletna okna namestite rešetke.
Namestite senzorske luči in alarmne naprave.
V primeru zalotitve storilca se ne upirajte. Zapomnite si osebni
opis oseb, znamko, tip in registrsko številko vozila ter smer pobega.
V primeru vloma ali tatvine se ničesar ne dotikajte in o tem TAKOJ obvestite Policijo na št. 113.
To so samo osnovna varnostna navodila, sam pa dodajam, da je najbližji sosed (če slučajno niste z njim skregani), najboljši porok za varnost
vašega doma in lastnine.
Sicer pa dokaj temna statistika varnosti za maj beleži:
VLOMI
Poskus vloma v stanovanjsko hišo na Potoku 3. 5. ni uspel. Uspeli pa
so vlomilcem 29. 5. kar trije vlomi. Na Gmajnici so vlomili v dve stanovanjski hiši in si prilastili denar, ki je bil premalo skrit in zato skoraj dan
na razpolago vlomilcem. Iz stanovanjske hiše na Križu so nepridipravi
odnesli zlatnino; pri vlomu v stanovanjsko hišo v Komendi pa sta lastnika menjala denar in zlatnino. Iz podjetja v Mostah je pri vlomu 19. 5. bil
denar preseljen v tujo denarnico.
TATVINE
Izvršenih je bilo 5 tatvin. 10. 5. si je tat na Potoku prilastil nekaj
plinskih jeklenk. Bogatejši bo videti tat, ki je 12. 5. ukradel zlatnino iz
stanovanja na Gmajnici; registrski tablici sta bili ukradeni 15. 5. v IC
Našel si svoj mir
v večnosti tišine.
Našel si svoj prostor,
kjer ni več bolečine.

Žeje in v Komendi. Da pa bodo tatvine bolj prepoznavne, so ukradli
reklamni pano v Mostah. Kaj pa bodo tatovi in vlomilci reklamirali?
JAVNI RED IN MIR
Včasih pretepi na veselicah niso bili nič neobičajnega, postajajo pa
vse bolj redki (in nepotrebni). 10. 5. so na prireditvi v Mostah zavrele
razgrete glave, ki jih je ohladila intervencija policije; tudi na prireditvi
na Križu 24. 5. so zapele pesti. Sledila je umiritev »vojnih razmer« z
intervencijo pristojnih organov.
Sosedski spor pa je zaplamtel 5. 5. na Mlaki. Res je neprijetno živeti
s sosedom, kjer pride do spora. Ob tem pomislim, da spore mnogokrat
povzroči preobčutljivost do vedenja sosedov, ali pa se pravdajo in
zmerjajo »za oslovo senco«!
PROMETNE NESREČE
Na Glavarjevi ulici pri OŠ je neprevidni ali premalo izkušeni voznik
2. 5. zaradi nepravilnega premika vozila povzročil manjšo prometno
nesrečo. Na Gmajnici pa je počilo ob trku vozila, ki je ob 19.00 vozilo
po nepravilni strani vožnje. Bi to lahko imenovali »rezanje ovinka«?
Povečan promet, vročina in nepotrpežljivost, poleg tega pa še dejstvo,
da bomo namesto cestnine na avtocestah kmalu plačevali stojnino, naj
nam ne pobere živcev. Med dolgimi vožnjami si privoščimo čas za počitek. Pa ne v bifeju.
Varne in prijetne počitnice Vam želim!
Tone Ogorevc

Odšli so…

Metod Krek, Gmajnica 89, star 53 let
France Benda, Moste 84, star 87 let
Viktor Štesl, Suhadole 24, star 78 let
Marija Korbar, Breg pri Komendi 17, stara 85 let
Cecilija Korbar, Breg pri Komendi 14a, stara 95 let
Bremena vseh let, te niso zlomila,
pod zadnjim bremenom pa si omahnila.
Optimizma iz tebe leta niso izpila,
za tabo ostalo je le mesto spomina.

ZAHVALA
ZAHVALA
V 79. letu starosti nas je zapustil naš
dragi mož, ati, dedek in pradedek

VIKTOR ŠTESL
iz Suhadol pri Komendi

V 96. letu starosti nas je zapustila naša
draga mama, babica, prababica, tašča
in teta

CECILIJA KORBAR
Tomova iz Brega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darove za
svete maše.
Hvala gospodu župniku Zdravku Žagarju za lepo opravljeno pogrebno sveto mašo in pogrebni obred, pevcem, trobentaču za zaigrano tišino in pogrebni službi Jerič. Hvala tudi zdravstveni ekipi urgentne službe ZD Kamnik in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.
Žalujoči vsi njegovi
Suhadole, maj 2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem,vaščanom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in svete
maše.
Hvala gospodu župniku za mesečne obiske in lepo opravljen pogrebni obred, pevcem, praporščakom, trobentaču, pogrebni službi in
vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni! Breg, junij 2015

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: Katja Tabernik, Bojan Škof, Danica Zmrzlikar, Marija Špehonja, Grega Krmavnar, Andraž Lozinšek, Marko Dobnikar.
Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 2100 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 24, številka 7 bo izšla 31. julija 2015. Gradivo za objavo oddajte do vključno torka, 15. julija 2015.
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

8.mesto. Med
klubi je
zmagal ŠK Komenda,
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ŠAHOVSKI
UTRINKI
NAJBOLJŠI KLUB - Na občnem zboru ŠZS
je Šahovski klub Komenda prejel pokal in priznanje za osvojeno 2. mesto v tekmovanju
ŠZS za najboljši klub v letu 2014.
EVROPSKO PRVENSTVO ČLANIC Tekmovanje je bilo v Gruziji od 31. 5. 2015 do
4. 6. 2015. Na tako pomemben tekmovanju je
prvič nastopila mlada Laura UNUK. V konkurenci 98 igralk je osvojila 5 točk iz 11 partij in
zasedla 70. mesto.
FIDE TURNIR - Tekmovanje je bilo v Ljubljani od 8. 4. 2015 do 10. 6. 2015. V konkurenci 48 igralk in igralcev smo osvojili: 1. mesto
Maj Markošek, 2. mesto Jan Šubelj, 4. mesto
Jan Marn, 15. mesto Nejc Kralj, 18. mesto Janez Paternoster, 19. mesto Vesna Založnik, itd.
2. MEMORIALNI TURNIR VESNE
ROŽIČ 2015 je bil na Igu 30. 5. 2015. V
močni mednarodni udeležbi (4 velemojstri in 2
velemojstric), v konkurenci 144 nastopajočih
smo osvojili: 22. mesto Jan Gantar, 26. mesto
Caterina Leonardi, 31. mesto Blaž Debevec,
32. mesto Maj Markošek, itd.
18. EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO
FANTOV DO 16 LET – KADETSKA LIGA

Zmagovalci 2. klubskega hitropoteznega turnirja 2015

Najboljše članice 2. memoriala Vesne Rožič

Zmagovalci 5. turnirja najmlajših 2015

Zmagovalke 5. najmlajšega turnirja 2015

Zmagovalci 9. turnirja mladih 2014-2015

Zmagovalci DP OŠ dečki do 9 let

Zmagovalke DP OŠ deklice do 9 let

Zmagovalec FIDE turnirja 2015
na Debelem Rtiču od 15. do 17. 5. 2015. Osvojili smo: 3. mesto ekipa ŠK Komenda Popotnik (v
postavi: Jan Šubelj, Maj Markošek, Julian Novakovič), 13. mesto ekipa ŠK Komenda Pogi (v
postavi: Jan Marn, Matej Mlakar, Filip Trplan).
18. EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO
DEKLET DO 16 LET – LIGA KADETINJ
na Debelem Rtiču od 15. do 17. 5. 2015. Osvojili smo: 7. mesto ekipa ŠK Komenda Popotnik
(Katarina Mazzini, Klara Vidmar).
5. TURNIR NAJMLAJŠIH 2015 v Ljubljani 26. 5. 2015. Osvojili smo: 2. mesto Vesna
Mihelič, 3. mesto Janez Paternoster, 8. mesto
Tinka Ferenc, 14. mesto Gašper Klemenčič,
16. mesto Elma Halilović, itd.
9. TURNIR MLADIH 2014/2015 v Ljubljani
22. 5. 2015. Osvojili smo: 1. mesto Jan Šubelj,
2. mesto Maj Markošek, 6. mesto Jan Marn, 7.
mesto Katarina Mazzini, 9. mesto Matej Mlakar,
12. mesto Klara Vidmar, 14. mesto Janez Paternoster, 15. mesto Filip Trplan, itd.
CIKLUS TURNIRJEV MLADIH 2014/2015
- Bilo je devet turnirjev v celem šolskem letu. Na
vseh turnirjih je nastopilo 189 igralk in igralcev iz
53 osnovnih šol oziroma 23 šahovskih klubov.
V skupnem seštevku je zmagal Maj Markošek, sledita Jan Šubelj in Domen Tisaj (ŠD
Mengeš-Trzin). Osvojili smo še: 2. mesto Jan
Šubelj, 5. mesto Jan Marn, 6. mesto Filip Trplan, 7. mesto Katarina Mazzini, itd. V konkurenci deklic je zmagala Katarina Mazzini.
Po posameznih starostnih skupinah smo
osvojili: dečki do 7 let: 2. mesto Pavle Đokić,
3. mesto David Paternoster; deklice do 8 let: 1.
mesto Nikolina Mićić; deklice do 9 let: 1. mesto Vesna Mihelič, 2. mesto Elma Halilović;
dečki do 9 let: 3. mesto Janez Paternoster;
dečki do 10 let: 3. mesto Maj Koderman; deklice do 11 let: 1. mesto Ana Pibernik; dečki do
11 let: 1. mesto Jan Šubelj, 2. mesto Jan Marn,
3. mesto Filip Trplan; deklice do 12 let: 1. mesto Katarina Mazzini; dečki do 12 let: 2. mesto
Matej Mlakar; deklice do 13 let: 2. mesto Klara
Vidmar; dečki do 14 let: 1. mesto Maj Markošek; itd. Med šolami so bile najboljše: 1. mesto
OŠ Nove Jarše, 2. mesto OŠ Vič, 3. mesto
Mengeš; OŠ Komenda Moste je osvojila

sledita: ŠD Mengeš-Trzin in ŠK Postojna.
II. KLUBSKI HITROPOTEZNI TURNIR 2015 je bil v Komendi 29. 5. 2015.
Osvojili smo: 1. mesto Blaž Debevec, 2. mesto
Tilen Lučovnik, itd.
TURNIR MLADIH KOMENDA 2015 v
Komendi 23. 5. 2015. Zmagal je Aleksander Piciga, sledita Domen Lavrih in Marko Porenta, itd.
ŠAHOVSKI TURNIR V POČASTITEV
PRAZNIKA OBČINE KOMENDA 2015 v
Komendi 24. 5. 2015. Zmagal je Sergey Trussevich. Osvojili smo: 2. mesto Blaž Debevec, 6.
mesto Bojan Hribar, 7. mesto Pavla Košir, itd.
3. POSAMIČNO PRVESTVO DEČKOV
IN DEKLIC OSNOVNIH ŠOL DO 9 LET na
Debelem Rtiču od 30. 5. 2015. V skupini deklic
je zmagala Vesna Mihelič, 5. mesto je osvojila
Elma Halilović, 7. mesto Tinka Ferenc. V skupini dečkov je zmagal Janez Paternoster.
Osvojili smo še: 39. mesto David Paternoster.
Franc POGLAJEN

Kadetska liga 2015-Ekipa ŠK Komenda Popotnik

Kadetska liga 2015 - udeleženci ŠK Komenda

Najboljši klub - diploma 2. mesto ŠK Komenda

Občni zbor Šahovske zveze Slovenije (ŠZS) najboljši klub
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dogajanj avgusta in septembra 2015
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
IZLETNIŠKA SEKCIJA
IZLET V GMUEND - Izlet z ogledom Porschejevega muzeja in doline reke Malte v Avstriji bo 13. avgusta. Odhod iz Komende ob 6.
uri.
UPOKOJENCI V BOHINJSKI BISTRICI - Srečanje gorenjskih
upokojencev bo 3. septembra v Bohinjski Bistrici. Odhod upokojencev iz Komende ob 9. uri.
TRGATEV V BENEDIKTU - Septembra bo v Benediktu trgatev.
Izlet na trgatev bo dogovorjen z lastnikom, informacije pa pri Mariji
Špehonja (tel.: 031 405 303) in pri poverjenikih.
POHODNIŠKA SEKCIJA
POHOD NA KATARINO - Pohod bo 5. septembra. Odhod izpred
trgovine s sadjem v Mostah ob 8.30.
MENINA PLANINA - Na Menino planino se bodo pohodniki iz Pohodniške sekcije Društva upokojencev Komenda podali 19. septembra.
Na pot bodo odšli ob 8.30 izpred trgovine s sadjem v Mostah.

Glasilo občine Komenda 6/2015
TV Komenda
Za nami je že dobra polovica leta odkar
oddajamo program na TV Komenda. Poročamo o aktualnih dogodkih v naši občini,
spremljamo delo Občinskega sveta občine
Komenda, pripravljamo oddaje z gosti in
razne reportaže. V arhivu oddaj, ki jih najdete na naši spletni strani www.tvkomenda.
si, priporočamo ogled pogovorne oddaje o
našem rojaku Ivanu Selanu, serijo oddaj IZZIV, v katerih gostimo domačine (Marko Grilc, Matic Zupan, Sebastjan Kern) ter reportaže o preteklih
dogodkih (Florjanova maša, Pentatlon, Dobrodelni teniški turnir, Otvoritev razstave društva Čebelica, Mehurčkov dan, Čistilna akcija, idr.).
Na spletni strani se lahko naročite na e-novičke, s katerimi vas želimo
obveščati o aktualnih prispevkih na TV Komenda. Spletna stran je tudi
dobra priložnost za oglaševanje, zato vabimo vse podjetnike in obrtnike
k sodelovanju. Na nas se lahko obrnete preko elektronske pošte na naslov info@tvkomenda.si.
Naj vas še spomnimo, da program TV Komenda oddaja štiri dni v
tednu, od četrtka do nedelje med 18. in 22. uro. Poleg tega smo za vse,
ki v večernih urah niste pred TV-ekranom, pripravili ponovitev pomembnejših oddaj tudi v nedeljo dopoldne. Uporabniki kabelskega
omrežja nas boste našli na kanalu S29, uporabniki T2 na kanalu 186,
najdete pa nas tudi »v živo« na internetni strani www.tvkomenda.si.

in KUBOTA
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Nagrade:
1. nagrada - Slow Food za eno osebo
2. nagrada - Kosilo za eno osebo
3. nagrada - Sladica za eno osebo
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 15. julija 2015. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov
in Nagradna križanka.
So stvari, ki jih doživiš.
In so takšne, da si jih
zapomniš.
Gostilna Čubr na Križu je
zagotovo med tistimi, za
katere ta miselni rek velja.
Tradicija gostilne je namreč
stara kar osem desetletij.
Nekaterim celo seže spomin kakšne štiri desetletja
v minulo stoletje, ko so se
Gorenjci, ki so se z avtobusom podali na izlet, obvezno odpeljali do
gostilne Čubr na Križu, čeprav so nadaljevali potem pot naprej v čisto
drugo smer. Ja, pri Čubru so ob postrežbi znali vedno poskrbeti tudi za
dobro počutje. Prepričajte se. Več boste izvedeli tudi na internetu: www.
gostilna-cubr.com Pridite na Križ pri Komendi.

NAGRAJENCI Nagradne križanke Konjeniški klub Komenda v
Aplenci številka 5/2015
1. nagrada – BON za 50 EUR - ŠPELA ŠPRUK, KLAVČIČEVA 10,
1241 KAMNIK
2. nagrada – BON za 30 EUR – IVANKA ŽULIČ, MLAKA 37 B,
1218 KOMENDA
3. nagrada – BON za 20 EUR –
MAJDA DROLEC, GORA 23 E,
1218 KOMENDA
Čestitmo! Nagrade lahko nagrajenci
na podlagi tega potrdila in osebnega
dokumenta uveljavljajo v Konjeniškem klubu Komenda, Glavarjeva
cesta 98, Komenda, v času uradnih ur
Konjeniškega kluba Komenda.
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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
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www.planinskidomkomenda.si

28 Podboršt pri Komendi 7g, 1218 Komenda Telefon: 08 205 12 71 GSM: 040 602 902

