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občine Komenda 7/2015
Aplenca
Praznovanje
jubilejev KonjeniškegaGlasilo
kluba
Komenda
Konec junija so člani Konjeniškega kluba s prireditvami proslavili dva jubileja: 60 let
delovanja Konjeniškega kluba in 20 let prirejanja sejemskih prireditev v Komendi.

V Komendi je bilo konec junija, v soboto in v nedeljo, 27. in 28. junija, slovesno. S praznično parado, slovesno prireditvijo in podelitvijo priznanj ter svečano kasaško prireditvijo z osmimi spominskimi dirkami so člani kluba z dolgoletnim predsednikom in častnim
občanom občine Komenda Lojzetom Lahom, z gosti, s številnimi
razstavljavci na sejmih in z domačini proslavili 60-letnico konjeništva in delovanja kluba ter 20-letnico organiziranja spomladanskih
in jesenskih kmetijskih sejmov v Komendi.

Sobotno popoldansko praznovanje se je začelo s parado skozi Komendo,
v kateri so bili poleg konjenikov, narodnih noš, mažoretk, godbe, gasilcev, turističnega društva ter kočij z gosti tudi traktorski starodobniki
društva Stari traktor iz Most in novi sodobni traktorji.
Med častnimi gosti v sprevodu kočij so bili župan občine Komenda
Stanislav Poglajen z ženo, predsednik Kasaške centrale Slovenije dr.
Marjan Sedej in predsednik Konjeniškega kluba Komenda Lojze Lah,
dolgoletni nekdanji župan in častni član kluba Tomaž Drolec z ženo,
podžupan občine Komenda Igor Štebe z ženo, predsednik Kmetijsko

ANDREJ ŽALAR

gozdarske zbornice Cvetko Zupančič, direktor Kmetijsko gozdarskega
zavoda Ljubljana Jože Benec, gostje iz Sremske Mitrovice, s katero
klub in sejem sodeluje zadnja štiri leta in drugi. Posebnost je bil konj
Jasin GL lastnika Tomaža Laha, ki je v tekmovalnem obdobju imel kar
60 zmag. Žal pa je slovesen sprevod, ki je bil dolg kar dober kilometer,
zmotilo slabo vreme.

Po končani povorki so v pokritem šotoru pri hlevih, ki so jih odprli
pred nekaj leti in so danes med najlepšimi, ki jih imajo slovenski in tudi
prenekateri konjeniški klubi v tujini, proslavili jubilej in podelili številna
priznanja članom kluba in razstavljavcem. Bilo je slovesno in prijetno
druženje z obujanjem spominov na bogata dogajanja in delo v minulih
desetletjih, trajalo pa je tja v polnoč.

V nedeljo popoldne pa je bila v Komendi velika kasaška prireditev s
kar osmimi spominskimi dirkami in na koncu še z dirko kmečkih dvovpreg.
Za številne dosežene uspehe je s člani kluba zaslužen Lojze Lah, ki
klub kot predsednik, in pred tem tri leta podpredsednik, vodi že več kot
40 let. Klub je pod njegovim vodstvom dobil nove hleve, po tekmovalnih rezultatih je že kar nekaj let drugi najboljši klub v Sloveniji. Letos
so na 12 tisoč kvadratnih metrih pridobili urejen razstavni prostor za
spomladanski in jesenski sejem, ki ju zadnja leta z okrog 500 razstavljavci obišče okrog 140 tisoč obiskovalcev. Letošnji Spomladanski
sejem pa si je zadnji dan v nedeljo ogledal tudi predsednik države Repunadaljevanje na 11. in 12. strani
blike Slovenije Borut Pahor.
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Aplenca
Letovanje
mladih gasilcev
V SAVUDRIJI
Poletje se je začelo že zelo zgodaj in tudi vročina nam je nagajala,
ko smo se pripravljali na zadnja gasilska tekmovanja. Seveda za vse
pridne gasilce pride na vrsto tudi letovanje v Savudrijo, kjer se
malo odpočijemo po napornih tekmovanjih.

Glasilo občine Komenda 7/2015

Hitro je prišel 4. julij, ko smo se odpravili domov. Poslovili smo se od
novih prijateljev in odpeljali domov, v objem naših staršev, ki so nas že
težko pričakovali.
Ana Bricelj, mentorica PGD Komenda

PGD KOMENDA NA ROGLI
Letos je Gasilska zveza Slovenije objavila razpis za sofinanciranje
letovanja za gasilsko mladino. PGD Komenda se je na razpis javila in
bila uspešna. Tako so pionirji letovali en teden v Savudriji, osem mla-

V soboto, 27. junija, smo se mladi gasilci Gasilske zveze Komenda in
Gasilske zveze Kamnik odpravili na letovanje v Savudrijo. Vseh skupaj
nas je bilo 110, iz GZ Komenda pa 28 otrok in 5 mentorjev.
Zjutraj smo se poslovili od staršev in z avtobusom odpeljali v sončno
Savudrijo. Po kosilu smo razpakirali prtljago, se malo spočili, potem pa
smo oblekli kopalke, se namazali s kremo in pripravili vse potrebno za
na plažo. Voda je bila hladna, a nas to ni motilo, da bi se odpovedali
skoku v morje. Po večerji smo šli na sprehod in na sladoled, potem pa
smo se igrali v parku in sklepali nova prijateljstva.
Dnevi v Savudriji so potekali po določenem urniku. Zjutraj je bilo
zgodnje vstajanje za zajtrk, priprava za na plažo in kopanje, priprava na
kosilo in popoldanski počitek, ki pa običajno ni bil počitek, ampak igra
na igrišču in druženje. Po počitku smo se odpravili na plažo, kjer smo se
zadržali do večerje. Po večerji so sledile družabne igre, ki so bile namenjene spoznavanju, tekmovanju, predvsem pa zabavi. Začeli smo z
drugim večerom in predstavitvijo društev, nadaljevali pa z odbojko,
med dvema ognjema, Miss in Mistrom Savudrije, balinčkanjem, nogometom in zadnji večer končali z igrami brez meja.
Brez nočnega kopanja seveda ne gre, a ker je bila voda tako mrzla,
smo imeli le malo pogumnežev, ki so si upali zaplavati.
Hišni red je zahteval, da smo do 22. ure v sobah in posteljah. Starejši
so se pogovarjali v posteljah do poznih ur, najmlajši pa so zaspali že
med prebiranjem pravljice.
Kot vsako leto, smo tudi letos obiskali mestece Umag, kjer so se nekateri otroci peljali z ladjico in opazovali morsko dno. Stojnice so mamile otroke, da so si kupili spominke za domov, sladoled pa nas je vse
ohladil.

dincev z dvema mentorjema, pa smo štiri dni preživeli na Rogli. Nastanjeni smo bili v hotelskih apartmajih in ob odlični hrani, priboljškov
nismo potrebovali. V aktivne počitnice je bilo vključeno plavanje v hotelskem bazenu, uporaba zunanjih igrišč, šola plezanja, celodnevno kopanje v termah Zreče in seveda sankanje na Zlodjevem.
Na poti domov smo se ustavili še v avtokampu Menina v Savinjski

dolini, kjer smo obiskali
adrenalinski park, ki
smo ga vsi uspešno preplezali in se za konec
ohladili v mrzli Savinji.
Skratka, imeli smo se
zelo lepo. V spominu pa
bnam bo še posebej
ostalo slikanje z Goranom Dragičem, saj je bil
na Rogli ravno takrat
Košarkarski tabor Gorana Dragiča.
Mihaela Poglajen
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Aplenca

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

občine Komenda 7/2015
Po sestanku do sedajGlasilo
najboljši
občutek
Že pripravljen za delovno jesen - Sicer pa: gasilci vedno pripravljeni Večjih pretresov ni bilo - Med Potokom in Klancem se res »vleče«. Sem
proti razlastninjenju, vendar… - Na pokopališču polje za raztros pepela
- Kaže na rebalans - Dodatne informacije o odpisu dolgov - Morda pa
vendarle kmalu cesta, ki ne bo državi v sramoto - Čestitka: dedi
ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan.
Smo (menda) sredi najbolj
vročega poletja v zadnjih več
kot 150 letih. Ste si že dopustniško oddahnili, ali je dopust še pred vami?
Zadnji dnevi so bili resnično
toplotno vroči, težko je bilo zdržati na tej vročini. Glavnino letošnjega poletnega dopusta sem
izkoristil in se oddahnil, odpočil
ter (upam) pripravil za delovno
jesen. Za kakšen morebiti prost vikend pa še predvidevam obisk morja.
Večkrat radi poudarite, da ste poleg župana tudi gasilec. V teh vročih
dneh je nedvomno gasilska pripravljenost še bolj poudarjena. Se povečuje tudi zalivanje poljščin z vodo v občini? Kaj pa naročila za
polnjenje nekaj odprtih bazenov v občini?
Res je, da sem tudi gasilec, pa če tudi po srcu ne bi bil gasilec, vemo,
kdo je odgovoren za požarno varnost na območju občine. Čeprav je vroče
poletje, ki posledično lahko povzroča tudi večjo požarno ogroženost, čeprav so vročim dnevom sledile tudi nevihte s strelami, k sreči nismo
imeli kakšnih neljubih dogodkov. Gasilci pa smo (vsaj tako naj bi bilo)
vedno pripravljeni, ne glede na vreme in čas. V teh vročih dneh so nedvomno tudi poljščine tiste, ki potrebujejo kakšno kapljo vode, a pridelovalci
poljščin se v glavnem držijo pravila, da polja in njive dobijo toliko mokrote, kot jim jo nameni narava. Odvzema za zalivanje polj in njiv iz javnega
vodovodnega omrežja ne beležimo; nekontroliran in/ali nepooblaščen
odvzem iz javnega vodovodnega omrežja je tudi kaznivo dejanje. Resnično se pa tu pa tam pojavi kakšen odvzem iz naših vodotokov, a to so le
izjemni in posamezni posegi, za katere smo obveščeni, a pristojnost nadzora takšnega odvzema ni v pristojnosti lokalne skupnosti. Glavnina naročil za polnjenje hišnih bazenov so verjetno za to sezono že mimo, kajti
kdor ima bazen, ga že verjetno pridno uporablja. Pri polnjenju teh bazenov
imamo že ustaljeno prakso in lastniki oziroma koristniki to vedo; najprej
naročilo vode v Režijskem obratu in potem dogovor z enim od gasilskih
društev za dovoz z avtocisterno.
Kako ste zadovoljni z dosedanjim programskim potekom prve četrtine mandata po lokalnih volitvah ob koncu lanskega leta?
S prvim mojim polletnim mandatom sem zadovoljen. Ni bilo kakšnih
večjih pretresov, tako negativnih kot pozitivnih. Uspeli smo toliko, kot
nam je predvsem finančna situacija dopuščala. Dokončali smo pešpot pod
Mrliškimi vežicami, ravno sedaj dokončujemo ureditev pokopališča, zaključujemo traso primarnega kanala kanalizacije na Klancu, postavili smo
manjša igrala za ulično vadbo, poplačali oziroma še plačujemo sodne izvršbe, ki sem jih podedoval, pa še kakšno malenkost smo poleg rednih
dejavnosti uspeli postoriti.
Ali se samo zdi, ali se vendarle po izgradnji kanalizacije Klanec - Potok odprtje ceste za promet na tem odseku nekako »vleče«?
Resnično se asfaltiranje lokalne ceste med Potokom in Klancem »vleče« in ko pripravljam te odgovore, je cesta vsaj na delu, ki je nesporna, že
asfaltirana. Problemi pa so na odseku, kjer nikakor ne moremo priti do
uspešnega dogovora in odkupa s potencialnimi lastniki zemljišč. Na tem
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odseku je katastrska širina zemljišča v naši lasti od 1,5 metra do 2,5 metra,
kar pa ni dovolj za normalni promet in asfaltiranje. S potencialnimi lastniki se že ves čas dogovarjamo, a po vsakem sestanku se po nekaj dnevih
njihovo mnenje spremeni. V prihajajočem tednu so obljubili, da se ponovno dobimo, poizkušamo dogovoriti in ta dogovor tudi pisno potrditi. Če ne
bo uspeha, se bomo morali poslužiti zadnje zakonske možnosti – delnega
razlastninjenja. Osebno sem proti takšni potezi, a če do dogovora ne bomo
uspeli priti, se bom primoran poslužiti te možnosti. Vse dokler pa ne dobimo pisnega zagotovila o prodaji (ali menjavi dela zemljišč), bo ta del
ostal v makadamski izvedbi.
Gradbišče je tudi na pokopališču pri poslovilnih vežicah v Komendi?
Na delu pokopališča pri Mrliških vežicah urejamo polje za raztros pepela, za kar se pojavlja vse večja potreba. Istočasno bomo sistematično
uredili tudi polja za žarne pokope in za klasične pokope na delu, kjer je to
še mogoče.

Kakšno programsko jesen pri uresničevanju del in občinskega proračuna pričakujete?
Na občinski upravi se že pripravljamo na spremembo odloka o proračunu – rebalansu. Tudi predlog proračuna za naslednje leto bo kmalu potrebno pripraviti in posredovati v obravnavo. Pridobivanja kohezijskih sredstev
za izgradnjo kanalizacije je v teh dneh intenzivno in kot kažejo zadnje
informacije, nas tudi na tem področju čaka vroča jesen; predvsem na zagotavljanju lastnih sredstev za uspešno uresničitev projekta.
Zadnje dneve je aktualna tema v Sloveniji odpis dolgov dolžnikom.
Omenjajo se tudi nekatere občine. So takšni primeri tudi v občini
Komenda?
V izvajanju Zakona o enkratnem odpisu dolgov je še kar nekaj nedorečenih zadev, zato tudi občine niso masovno pristopile k podpisu sporazuma. Za zdaj takšnih primerov v naši občini še nismo zasledili. Je pa za
odpis dolgov, ki so nastali pred letom 2014, kar nekaj strogih pogojev.
Zato menim, da prav veliko takšnih primerov verjetno na območju občine
ne bo. So pa od Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake
možnosti in Skupnosti občin Slovenije še pred uveljavitvijo zakona predvidene dodatne informacije in seminarji. Po pridobitvi teh informacij in
navodil se bomo na Občinski upravi odločili, ali pristopimo k podpisu
tega sporazuma.
Pred dnevi je bil na državni ravni sestanek o stanju državne ceste
Žeje - Vodice. Kakšni so izgledi? Se kaže kaj obetavnega ali bo še naprej na cesti (preimenovano) ime, ki se je nekako prijelo po imenu
vasi: Državna žeja - Vodice?
S pomočjo svetnika stranke SMC Romana Grošlja smo uspeli pridobiti
termin pri ministru za infrastrukturo dr. Petru Gašperšiču. Na konstruktivnem sestanku nam je minister s sodelavci zagotovil (glede na informacije,
da je ta del državne ceste v resnično slabem stanju in da je do izgradnje
povezovalne ceste Želodnik – Vodice še kar nekaj let), da bodo še v letošnji jeseni deloma obnovili cestišče na odseku Moste – Poslovna cona
Žeje pri Komendi in tako omogočili vsaj nekoliko bolj normalen promet
na tej državni cesti. Celotna naša skupina, ki se je udeležila sestanka, si je
bila ob odhodu enotna, da smo tokrat odšli s sestanka z do sedaj najboljšim
občutkom o (vsaj) delni obnovi tako slabe državne ceste.
Saj veva. V teh vročih dneh smo žejni vročih novic. Ste res postali še
enkrat - dedi?
Res sem ob povratka z dopusta prejel veselo SMS sporočilo najstarejšega sina, da sem drugič postal dedi.

Aplenca
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POSLOVNA CONA

POSLOVNA CONA KOMENDA

Se bo zjasnilo tudi v »žabjem rajonu«?

Letos je prodanih do sedaj že deset parcel - Zanimanje za parcele v tujini, na domačem trgu zatišje
- Zaprtje terjatve - »Žabji rajon« znižuje ceno na vrednost kvadratnega metra slabega gozda. - Vrnitev
izplačanih sredstev - Bo dotrajana cesta vendarle obnovljena?
ANDREJ ŽALAR
V najinem zadnjem pogovoru v aprilski Aplenci ste povedali, da si želite prodajo za
dva milijona zemljišč v poslovni coni. To bi, ste poudarili, stabiliziralo podjetje.
Kako sedaj kaže?
Letos smo prodali že 10
parcel; pred dnevi »jubilejno
deseto« s površino pet tisoč
(5000) kvadratnih metrov.
Prodali smo jo podjetju Pladent iz sosednje občine Vodice.
Ob tem pa tudi z zadovoljstvom ugotavljam, da uspešno
izpolnjujemo načrtovani plan
letošnje prodaje v višini dva
Matic Romšak, direktor Poslovne cone do tri milijone evrov.
Komenda
Kako uspešno se pogovarjate z domačimi oziroma tujimi kupci?
Zanimivo je, da se trenutno za nakup najbolj resno pogovarjamo s
tremi tujimi potencialnimi kupci, medtem ko na »domačem trgu« že vlada
poletno zatišje.

kli, da je pridobitev okoljskega soglasja za ta del naslednja velika
želja.
Res je. Še vedno vodimo tudi kar nekaj pravnih bitk, med katerimi je
zagotovo najpomembnejša tista, s katero si prizadevamo pridobiti
okoljsko soglasje za tako imenovani »žabji rajon.«
V zadnjih dneh smo tako prek odvetniške pisarne sprožili upravni
spor in upamo na pozitivno odločitev za poslovno cono. Pozitivna odločitev bi bistveno olajšala naše poslovanje. Ponovno bi namreč dvignila
vrednost tega dela poslovne cone, ki je brez okoljskega soglasja vredna
le toliko, kolikor danes znaša vrednost slabega gozda.
Je res, da so neporavnani »računi« s prejšnjo upravo?
Od prejšnje uprave v sodnem postopku terjamo nazaj tudi, po naši
presoji, neupravičeno izplačana sredstva v višini več kot 100.000
EUR. Naslednje obravnave bodo v septembru; po končanih sodnih
počitnicah.
Kaj pričakujete od bližnjega sestanka z ministrom za infrastrukturo glede ceste Žeje - Vodice?
Za nas je sestanek z gospodom Petrom Gašperšičem izredno pomemben. Želim si, da bi se skupaj s sodelujočimi na sestanku čim bolj
uspešno dogovorili o obnovi dotrajane ceste med Žejami in Vodicami.

Ste pa menda uspešni pri zapiranju
dolga pri Factor banki?
Naslednja pogodba, za katero je bilo
že dano pismo o nameri tujega kupca,
bo podpisana 31.7. 2015. Z njeno realizacijo bomo dokončno zaprli tudi dolg
do Factor banke oziroma DUTB, ki je
po prenehanju poslovanja Factor banke
prevzela njeno terjatev.
Kako pa kaže v tako imenovanem
»žabjem rajonu«? Nazadnje ste re-

Se boste predstavili na sejmu v Komendi?
Podjetniki in kmetovalci iz občine Komenda!
Če ste pozabili, se do 20. avgusta še vedno
lahko odločite za vašo predstavitev na Jesenskem sejmu.
V posebnem šotoru se bodo 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 na usklajevalnem sestanku z
županom Stanislavom Poglajnom in s
predsednikom Konjeniškega kluba Lojzetom Lahom.
Zadnja leta je postala Komenda poleg kasaških
prireditev poznana doma in v tujini še posebno

po sejmih. Postala je pomemben in prepoznaven
prostor za podjetnike in obrtnike. Med letošnjim
Spomladanskim sejmom so v treh dneh zabeležili okrog 75 tisoč obiskovalcev na več kot 40
tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin.
Sicer pa si je Odbor za drobno gospodarstvo
in turizem v Občini Komenda že v lanskem
letu ob nastopu mandata zadal nalogo, da bi
bili sejmi v Komendi priložnost za večjo predstavitev domačih obrtnikov, podjetnikov in
kmetovalcev.
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 (2,5m
globina in 4m 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.
Ne pozabite!Vašo odločitev za predstavitev
na Jesenskem sejmu v Komendi
sporočite na E- naslov: martina.pre@
gmail.com ali na telefon: 041-911-142
(Martina) do 20. avgusta 2015.
Opomba: Če ste vašo udeležbo na sejmu že
sporočili po objavi v junijski Aplenci, ponovna potrditev za nastop na sejmu ni potrebna.
-až
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IZ POSLANSKE KLOPI

Kaj nas lahko nauči Grčija?

V Grčiji se v zadnjih dneh odvija prava drama. Omejitev dvigovanja
denarja, resna grožnja z bankrotom in zaustavitev plačevanja pokojnin
in plač. Grška prihodnost je negotova. Grkom se ne obeta nič lepega.
Kaj se je zgodilo, da so se Grki znašli v tako težkih okoliščinah? Odvisno od tega, koga sprašujete za mnenje.
Grčija je v evroobmočje vstopila leta 2002. Že takrat so jim evropski
voditelji pogledali skozi prste, saj niso v celoti izpolnjevali pogojev za
sprejem evra. Evropski voditelji so verjeli, da se bodo Grki spremenili in da jim bodo nizke obrestne mere evroobmočja pomagale k hitrejšemu razvoju. Grki se seveda niso spremenili. Vsako leto jim je v
proračunu zmanjkalo nekaj milijard. Za manjkajoče milijarde so se
zadolževali. Vedno bolj in bolj, dokler jim nihče več ni hotel posoditi
denarja. Grška vlada je takrat zaprosila Evropo za pomoč. S strani
evropskih institucij so Grki pomoč tudi dobili, vendar pod določenimi
pogoji. Evropske institucije zahtevajo boljše pobiranje davkov, saj se
po podatkih OECD v Grčiji kar 90% poslov opravi brez računov.
Zahtevali so višje obdavčenje ladjarjev, ki služijo milijarde evrov in
so praktično neobdavčeni. Zahtevali so, da se ukinejo trinajsta in štirinajsta plača v javnem sektorju. Zahtevali so, da se zviša upokojitvena
starost. Grki so se namreč v primerjavi z ostalimi evropskim državami
upokojevali hitro, najnižje pokojnine pa so bile visoke okrog 900
evrov, danes so 700 evrov. Navdušenja nad varčevalnimi ukrepi seveda ni bilo. Težko je pričakovati, da ti bo nekdo neprestano posojal
denar, če svojega trošenja nisi pripravljen prilagoditi svojim zmožnostim. Ko v zadnjem času poslušam analize, kako varčevalni ukrepi ne
delujejo, vedno pogrešam, da bi analitiki povedali tudi drugi del
zgodbe. To je, da so varčevalni ukrepi posledica prekomernega trošenja države. Parole “varčevanje ne deluje” niso točne. Točna izjava je,
da prekomerno trošenje ne deluje.
Fiskalno pravilo, ki smo ga sprejeli, razumem kot mehanizem, s katerim lahko preprečimo grški scenarij. Slovenija je danes zadolžena za
več kot 30 milijard evrov. Vsako leto zgolj za obresti plačamo več kot
milijardo evrov. Za obresti vsako leto namenimo desetino proračuna. Si
predstavljate, kaj bi lahko s to desetino proračuna naredili? Lahko bi

Predlog občinske
organizacije SD
Komenda
Občinska organizacija SD Komenda predlaga
pristop Občine Komenda k družbeno odgovornemu projektu odpisa dolgov najšibkejšim skupinam
Spoštovani župan Občine Komenda in občinski svetniki
Državni zbor Republike Slovenije je v petek, 17. julija 2015, soglasno
(z 59 glasovi za in nobenim proti) sprejel Zakon o pogojih za izvedbo
ukrepa odpusta dolgov. Zakon bo omogočil upnikom in dolžnikom, da
bodo sporazumno odpisali dolg brez davčnih posledic. Podjetja torej ne
bodo plačevala DDV, posamezniki pa ne akontacije dohodnine.
V ponedeljek, 20. julija 2015, je 47 podpornikov projekta o odpisu
dolga najšibkejšim podpisalo sporazum, v okviru katerega bodo upniki,
med njimi elektro, energetska in komunalna podjetja, zavarovalnice,
banke, upravniki, občine in tudi država, dolžnikom odpisali dolgove.
S takim dejanjem bi občina pripomogla k izboljšanju kakovosti življenja socialno najbolj ogroženih državljank in državljanov v naši lokalni skupnosti in jim vsaj delno pomagala izstopiti iz začaranega kroga
finančnih težav .
Za Socialne Demokrate Alojz Zver, občinski svetnik
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Matej Tonin
zgradili drugi tir, lahko bi popravili številne razpadajoče ceste, lahko bi
izboljšali javno šolstvo in zdravstvo.
MATEJ TONIN, poslanec

NSi je uspela
Zakon o prikritih vojnih grobiščih
in pokopu žrtev končno sprejet.
Po nekajmesečnih prizadevanjih Nove Slovenije – krščanskih demokratov so poslanke in poslanci Državnega zbora na julijski redni seji
le potrdili predlog zakona prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev.
Kot je ob sprejemu zakona dejala predsednica NSi Ljudmila Novak, je
NSi zakon predlagala z namenom, da se prikrita grobišča končno primerno označijo in uredijo, žrtve vojnega in povojnega nasilja pa pokopljejo na dostojen način. Na te probleme je v preteklosti že večkrat
opozorila vladna komisija za prikrita vojna grobišča, ki ji predseduje
dr. Jože Dežman, a se stvari niso nikamor premaknile. Obstoječi zakon, ki je do sedaj urejal to področje, pa ni urejal podrobnosti, kako
evidentirati grobišča, kako narediti sondiranja in izkope, kako in kdaj
vpisovati grobišča v ustrezen register, itd. Te nedorečenosti so botrovale tudi temu, da npr. posmrtni ostanki žrtev iz Hude jame vse do
danes na dostojen pokop v kostnico (nedostojno) čakajo v plastičnih
zabojih.
O tem, zakaj je ureditev prikritih grobišč sploh potrebna, morda
najbolje pričajo besede predsednika Zveze seniorjev NSi Jožeta Jurkoviča , ki je dal izvorno pobudo za pripravo omenjenega zakona: »V
Kočevskem Rogu imam ubitega starega očeta, neznano kje v okolici
Novega mesta pa tudi strica. Kot pobudnik zakona imam zato ne samo
pravico, ampak tudi dolžnost terjati od države, da moje sorodnike in
vse druge, ki so bili pokončni Slovenci, pokopljemo v grobove na pokopališča k njihovim dragim. Brezen, jaškov in jam nikoli nismo priznali
za njihov grob, ampak za mesta enega največjih zločinov v zgodovini
našega naroda.«
S sprejetjem zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev je
tako postavljena zakonska osnova, da se na primeren oz. dostojen način
označi in uredi približno 600 prikritih grobišč, kjer leži več kot 15.000
žrtev vojnega in povojnega revolucionarnega nasilja različnih narodnosti. Upamo, da se bo svoje obljube o finančni podpori dostojnemu pokopu držala tudi vlada in bo ta rana slovenske polpretekle zgodovine vsaj
nekoliko manj boleča.
OO N.Si, Martina Prezelj
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Jeseni obnova ceste Moste-Vodice?
Problematika skoraj povsem uničene ceste na relaciji Moste – Vodice,
oz. natančneje do Poslovne cone Komenda, je znana že dlje časa. Da gre
za eno najbolj uničenih državnih cest pove tudi podatek, da je bil omenjeni odsek ceste prikazan v različnih TV prispevkih, ki so govorili o
stanju uničene slovenske infrastrukture.
Problematika ceste je bila večkrat tema pogovorov občinskega sveta.
Na pobudo članov stranke SMC, lokalnega odbora Kamnik – Komenda, smo uspeli dobiti termin za sestanek na Ministrstvu za infrastrukturo.
Sestanka, ki je bil 22. 7. 2015, smo se iz Komende udeležili: župan
Stanislav Poglajen, podsekretar za okolje Marjan Potočnik, podžupan
Igor Štebe, direktor Poslovne cone Komenda Matija Romšak, predsednik LO SMC Kamnik-Komenda Aleš Ivkovič in svetnik ter koordinator
občine Komenda v SMC Roman Grošelj.
V Ljubljani so nas sprejeli kot enakopravnega sogovornika, kar se v
preteklosti ni zgodilo prav pogosto. Sestanka so se udeležili minister za
infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, generalna direktorica Direktorata za
infrastrukturo mag. Darja Kocjan, direktor direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko in vodja Sektorja za vzdrževanje in varstvo cest na

Kako učinkovito
preprečevati
nevarnosti?
Zahvaljujemo se občanom, ki se obračajo na nas in nas seznanjajo z
nevarnostmi in problemi v naši občini ter s predlogi rešitev. Opažajo, da
so nekatera križišča zaraščena tako, da je zmanjšana preglednost in s
tem povečana nevarnost. Obenem bi bilo potrebno ponekod postaviti
ovire za zmanjševanje hitrosti vozil.
Sami smo opazili, da se alergena rastlina ambrozija pripravlja na
cvetenje in da je občutljivost večine
na vprašanja preventive nezadostna
(v tem primeru zatiranja ambrozije
preden zacveti in sproži alergene reakcije). Razlogi so bolj ali manj utemeljeni, verjetno pa je vsemu skupno
pomanjkanje informacij in osveščenosti.
Sprašujem se, kako bi se učinkovito posredovalo informacije in kako
bi se vsi naučili reagirati na nevarnosti, ki jih zaznamo. Ali bi morali sami
reagirati ali pa počakati, da to naredijo tisti, ki so za to zadolženi? Kaj pa
če za nevarnost pristojni nikoli ne
izvedo? Ukrepanje po tem, ko se že
zgodi kaj hudega, je prepozno.
Škodljiva Ambrosia
Na tem področju je smiselno nekaj
narediti. Sporočite težavo županu ali Listi VEZ, če mislite, da bi lahko
kaj naredili, medobčinskemu redarstvu ali pa se odzovite na delovno
akcijo. V urejeni tujini je občutljivost prebivalcev in prijavljanje inšpekciji zelo pogosto in učinkovito, saj veljajo pravila za vse enako, torej
tudi za naše sosede. Učenje pa teče preko denarnice.
Vabim vas, da nam sporočite predloge, kako in kaj bi bilo dobro narediti za izobraževanje o preventivi in varnosti. Kje se lotiti? Sam sem
zagovornik dolgoročnih ukrepov, začenši s strategijo, ki bi predvidela
varne poti, šolsko rekreativno pot in razvoj občine (poslovni, okoljski,
zdravstveni vidik).
Za Listo VEZ Izak Matej Ciraj
www.ListaVEZ.si

Direkciji RS za infrastrukturo Lilijana Herga.
Sogovorniki so zelo dobro poznali situacijo omenjene ceste, mi pa
smo jih seznanili z dodatnimi informacijami s terena, predstavili pa
smo tudi obremenjenost te ceste s podatki o številu motornih vozil v
jutranji in popoldanski konici, ki jih je lani uporabila v svoji diplomski
nalogi ena izmed občank Komende.
In bistvo dogovora!
Obnova ceste je med visoko razvrščenimi prioritetami. Obljubljeno in zagotovljeno nam je bilo, da se bo sanacija ceste na odseku Moste – Poslovna cona v dolžini 1,3 km pričela jeseni 2015
in dokončala spomladi 2016. Ob vsem tem pa ločeno potekajo aktivnosti okoli izgradnje povezovalne ceste Želodnik – Vodice, ki pa
jih vodi DARS. Predstavniki Komende smo tako zelo zadovoljni zapustili sestanek.
Za uspešno izveden sestanek se moramo zahvaliti predvsem ministru
dr. Petru Gašperšiču, vodji kabineta ministra Dariji Dolenc, namestniku
generalnega sekretarja SMC Horstu Hafnerju, ekipi, ki je spremljala
ministra, in Alešu Ivkoviču, predsedniku LO SMC, ki nas pogosto
spremlja, čeprav ni iz Komende.
V kolikor bo v naši moči, bomo člani SMC nadaljevali z organizacijo
srečanj na državni ravni in reševanjem občinskih problemov.
Lokalni odbor SMC Kamnik Komenda
Roman Grošelj

IZ MINISTRIČINE PISARNE

Pomen skrbi za
slovenski jezik
Boris Pahor čestital Julijani Bizjak Mlakar za besede o narodni zavesti, ko je spomnila na pomen
skrbi za slovenski jezik.
Tržaški pisatelj Boris Pahor
je javno čestital ministrici za
kulturo Julijani Bizjak Mlakar za izjave ob nedavnem
obisku Gorice. V svojem govoru je med drugim poudarila, da v matični domovini pogreša več narodne zavesti in
dodala, da bi jo lahko uvažali
iz zamejstva.
»Čutim lepo dolžnost, da
ministrici Julijani Bizjak Mlakar čestitam, ker prvič v vsem
povojnem času slišim takšno
izjavo od katerega od predstavnikov slovenske kulture ali ministrstva, odkar je nastala slovenska država,« je po poročanju portala Slovencev v Italiji slomedia.it
poudaril mednarodno uveljavljeni književnik.
Ministrica, o njenih besedah je pisatelj bral v tedniku Slovencev v
Italiji Novi glas, je med drugim izrazila veselje, da je spoznala njihovo
delovanje, ki je pomembno za to, da se na tem prostoru ohranita slovenščina in slovenski narod. Obenem pa je obžalovala, da v matični domovini velikokrat ni tako močne zavesti. Kot jo je povzel Pahor, je dodala,
da bi jo morali uvažati iz zamejstva, saj je Ljubljana pod pritiskom angleščine, identiteta pa se izgublja.
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Obletnica katoliškega tabora v Komendi

V Dravski banovini se je leta 1935 z večinsko podporo Slovencev povzpela na oblast SLS. Poosebljala je politično voljo slovenskega prebivalstva, ki je bilo v večini (vsaj 80 %) ruralno, podeželsko. Stranka SLS je
veliko pozornosti namenjala političnemu delovanju prek katoliških »nepolitičnih« organizacij: Prosvetna zveza, Katoliška akcija, Orel, Jugoslovanska strokovna zveza, kar ji je omogočilo delovanje za časa kraljeve
(Aleksander) prepovedi delovanja strank. Prvak SLS dr. Anton Korošec
je ob razpadu Avstro-Ogrske vodil Narodni svet Slovencev, Hrvatov in
Srbov, 29. oktobra 1918 je razglasil Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov
in Slovence popeljal v kraljevino SHS. Dr. Korošec je vse do smrti (leta
1940) opravljal pomembne državniške funkcije v Kraljevini Jugoslaviji
(predsednik vlade, notranji minister...). V SLS ga je nasledil dr. France
Kulovec (senator, minister), ki je umrl v Beogradu, ob zračnem napadu,
6. aprila 1941. Dr. Miha Krek je s kraljevo vlado ubežal v London.
Kot je 12.08.1935 poročal Ponedeljski Slovenec je: » Naša ponosna Gorenjska prva začela vrsto ljudskih taborov, ki se bodo vršili
po slovenski zemlji.« V Komendi, domovini Petra Pavla Glavarja
se je zbralo 7000 udeležencev, kar predstavlja največji politični
shod 20. Stoletja v našem kraju. »Prihiteli so iz bližnjih in daljnih
vasi, iz vsega kamniškega kota, iz kranjske okolice, s Posavja, iz
Črnega grabna, skratka, ni je bilo vasi od Ljubljanskega polja do
Kamniških planin, ki ne bi poslala svojih ljudi na ta tabor. Prišli so
peš, na kolesih, na okrašenih vozovih, na avtobusih, da v mogočnem zboru ponovno izpričajo svojo krepko gorenjsko zavest in
hotenje, ki ga je najlepše označil napis na slavoloku v Komendi:
»Katoliška prosveta vodi gorenjskega kmeta«.
»Komenda se je na to veličastno slovesnost dostojno pripravila.
Vsa se je ovila v zelenje in cvetje ter državne tribarvnice. Na vseh
važnejših mestih so bili postavljeni slavoloki s pomembnimi napisi,
pri vhodu v faro pa je bil postavljen krasen slavolok z napisom:
Pozdravljen naš nadškof!«
Slavje se je pričelo zjutraj s sprejemom škofa dr. Gregorija Rožmana. Škof Rožman je bil tudi organizator katoliške mladine, duhovni
vodja Orla in ideolog protikomunizma. »Do vhoda v faro mu je šla nasproti močna skupina fantov na okrašenih kolesih, ki so ga nato pospremili v vas. Pred občinsko hišo v Komendi se je med tem že zbrala množica z domžalsko godbo, šolsko mladino, gasilci in narodnimi nošami.
Škofa dr. Rožmana je prisrčno pozdravil župan Komende in predsednik
pripravljalnega odbora za slavje, bivši poslanec SLS v skupščini Janez
Štrcin, na kar se je razvil sprevod na prostor pred cerkvijo, kjer je bil na
novem spomeniku padlim vojakom postavljen oltar. Prostor pred cerkvijo, ki je naravnost idealen za take stvari, je bil izvirno okrašen z nizkimi
mlaji, na katerih so bili nataknjeni pravi gorenjski pušeljci.«
Škof Rožman je daroval mašo, nagovoril zbrano množico in v govoru
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navedel pomenljiv napis na spomeniku padlim vojakom »Molimo za
zdravo pamet«. Podal je stališče Cerkve do sovraštva in vojne ter blagoslovili spomenik, posvečen žrtvam prve svetovne vojne iz komenške fare.
Po blagoslovitvi so domači pevci zapeli Adamičevo »Mir vam bodi«,
nato pa vsa množica ob spremljavi godbe Prelovčevo »Oj Doberdob«.
Ko se je zaključil verski del tabora se je množica zbrala na spodnjem
prostoru pred cerkvijo. »Gneča je bila zlasti pod obema ogromnima košatima lipama, ki sta sprejeli v svojo orjaško senco več tisoč ljudi.«
Katoliškega tabora se je udeležil tudi nadškof, knezoškof in politik dr.
Anton Jeglič; podpredsednik Prosvetne zveze, kasneje minister za šolstvo v kraljevi vladi, predsednik Katoliške akcije, urednik Slovenca,
goreč nasprotnik komunizma in priljubljeni govorec dr. Miha Krek;
nekdanji predsednik Slovenske dijaške zveze, Slovenskega katoliškega
akademskega starešinstva, ban dr. Marko Natlačen in drugi visoki gosti.
Dr. Krek je v poveličevanju katoliških mož in fantov, vzkliknil: »Slovenska katoliška skupnost s takimi bojevniki je nepremagljiva. Ta vojska
je stopala pod vodstvom Boga. Srca in bakle so gorele za Boga. Take duše
črpajo v Bogu. Taki možje vedo, da vse življenje vodi Bog. Neskončno
modri Bog bo dodelil vsakemu narodu tisto in tako usodo, kakršne bo narod vreden in kakršna je v božjih načrtih. V Bogu je utemeljena nepremakljiva vztrajnost in zvestoba. V katoliškem prepričanju in verovanju je
neizčrpna disciplina, ki je nobena sila iz zavednih src ne prežene.«
Dr. Natlačen je govoril o slovenstvu in jugoslovanstvu. O temi, ki je
še dandanes sila aktualna. »Prihajajo z očitki, kakor da smo zavrgli eno
izmed temeljnih, najvažnejših točk svojega programa, da smo se odrekli
slovenstvu, ali da smo to točko svojega programa vsaj potisnili z
ospredja daleč nazaj. Toda to ni res. Ti očitki so krivični, ker so neutemeljeni in morajo imeti svoj izvor samo v slabi volji tistih, ki si te očitke
izmišljajo in jih širijo. Ko govorimo o slovenstvu, je predvsem treba, da
smo si na jasnem glede pojma jugoslovanstva, zlasti, kako mi pojmujemo jugoslovanski narod in tako imenovan o jugoslovansko narodno
edinost. Pred vsem treba, da strogo ločimo pojem jugoslovanskega naroda v državnopravnem, političnem smislu od jugoslovanskega naroda
v etičnem, kulturnem smislu.«

V Vestniku prosvetnih zvez (glasilo SLS) je najti informacije o tem,
da sta bila katoliška tabora v ljubljanski kotlini tudi v Mengšu, v Moravčah in da so na njem prav tako sodelovali vidni predstavniki jugoslovanske kraljeve oblasti (dr. Krek) in dravske (ne slovenske) banovine.
Navkljub velikemu vplivu Slovencev v kraljevi vladi nismo imeli Slovenci po imenu slovenske banovine (banovina je bila organizacijska
oblika kraljevine – regija). Komenda je bila v zgodovini pomemben
podeželski kraj, kar pričajo tudi udeleženci in gostje Katoliškega tabora.
Kraj primerljiv z že omenjenima krajema. Komenda je kar dvakrat
omenjena v uvodu knjige Marija Terezija (Igor Antič): z jezdno procesijo in s Petrom Pavlom Glavarjem, ki je bil najdejavnejši član kranjske
kmetijske družbe, župnik, mecen in gospodarstvenik.
Dr. Stanislav Zarnik
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KAMENKOST - končna ekskurzija najmlajših članov

Ker so bili starejši člani krožka KAMENKOST že na večji ekskurziji novembra v Mežici, sem se to pot odločil,
da na končno ekskurzijo v tem šolskem letu popeljem mlajši del »geologov« na naši šoli. Ekskurzijo sem si
omislil tako, da bi naredili nekakšno
»klobaso« in si tako v enem dnevu
lahko ogledali čim več.
S Križa, kjer smo se dobili ob 7.30, smo se
najprej napotili v Solčavo. Tam smo si v Centru
Rinka najprej ogledali multivizijsko predstavitev Solčavskega, Solčavcev, njihovo delo in
življenje. Spoznali smo njihove doline – Robanov Kot, Logarsko Dolino in Matkov Kot ter
njih naravne znamenitosti, med katerimi je
najbolj poznan slap Rinka na koncu Logarske
Doline. Po ogledu multivizije smo si ogledali
stalno razstavo Solčavsko – sprehod v naročju
Alp. Razstava je pripravljena tako, da se po
njej sprehodimo od prabivališča, skozi hišo na
dvorišče med ovce in les, od tod pa v naravo k
potoku in v gore med živali in gorsko cvetje.
Na koncu smo si v tem centru ogledali še nekaj
fosilov predvsem iz Kamniške Bistrice oziroma doline Korošice ter geološki steber iz okolice Solčave. Od tod pa so nas odpeljali v
»stari farovž«, kjer je od 23. 5. odprta nova
stalna razstava Zgodba zapisana v kamnu. To
pa je bilo nekaj za mlade geologe, njihove
bratce in sestrice, ki so se pridružili naši ekskurziji ter njih starše. Razstava, za katero sta
fosile prispevala predvsem Jure Žalohar in
Tomaž Hitij, je pripravljena zelo pregledno in
poučno. Kajti Hitij je izdelal preko sto tridemenzionalnih figuric po fosilih ribic in drugih
morskih bitij, ki so živele v morju na območju
sedanje Slovenije med 200 in 251 mio let.
Po ogledu razstav v Solčavi, smo si v gostišču Firšt malo pred Logarsko Dolino, ogledali
še multivizijo o Potočki Zijalki, ledenodobnem
človeku, o orodju in orožju najdenem v tej jami
pod Olševo. Po ogledu predstavitve smo si še
sami ogledali razstavo, kjer smo videli lahko
še lobanjo jamskega medveda, najstarejšo šivanko na svetu in osebne predmete prvega resnega raziskovalca te jame – Srečka Brodarja.
Ko smo si ogledali to razstavo, smo se odpe-

ljali na panoramsko
cesto k izviru Železne
vode. Značilnost te
vode je, da je tako zelo
bogata z železom, da
je kamenje pod izvirom in do potoka kamor se izliva vse rdeče-rjavo
obarvano.
Voda poleg železa
vsebuje še veliko magnezija in kalcija pa še
drugih mineralov veliko več kot je povprečje
za vode izpod Karavank. Zaradi teh posebnosti je že od leta
1987 zavarovana kot naravni spomenik. Ta izvir je bil omenjen že leta 1856 kot zdravilna
voda. V potoku ob tem izviru so »mladi geologi« še nekaj časa raziskovali kamenine, potem
pa smo se odpravili po panoramski cesti proti
Pavličevemu sedlu.
Mimogrede smo se
ustavili še ob trenutno nedograjenih lesenih razglednih terasah nad Logarsko
Dolino in Matkovim
Kotom. Čudovit pogled se nam je nudil.
Na že zelo zasluženem kosilu smo
se ustavili pri planinskem domu Majerhold, kjer so se
otroci lahko na zelenici in igralih malo
razmigali po dolgem
sedenju v avtomobilih. Po vsem tem so
jim palačinke odlično teknile.
Naš naslednji cilj je bilo Jezersko. Najprej
smo se zapeljali do hribovske kmetije Spodnji
Virnik in že tam z dvorišča videli na nasprotnem bregu največjo lipo v Sloveniji, ki ima
obseg debla 7m in v višino meri 30m. Veliko
zanimanje je vzbudila med vsemi. Preko gorskih travnikov še polnih pisanega cvetja smo
odšli do razglednega podesta, kjer smo lahko
opazovali, kako nam v bistvu pred
našimi očmi nastaja najmlajša kamenina – lehnjak. Po ogledu te »učilnice
v naravi« smo se vrnili nazaj k Spodnjemu Virniku in se odpeljali nazaj v
dolino še v opuščeni kamnolom. Tam
smo si nabrali še nekaj kristalčkov,
sige in kapnikov za naše zbirke. Tu
smo se polni lepih vtisov zbranih
skozi ves dan tudi poslovili. Lep dan
smo preživeli skupaj.
Na koncu moram zapisati še to, da
je bil dan toliko lepši tudi, ali predvsem zato, ker so si vsi starši vzeli čas

in skupaj z nami preživeli lep, aktiven dan.
Edo Grmšek

Vtisi
V soboto smo obiskali razstavo fosilov v Solčavi in izvedeli zanimivosti o ledenodobnem
človeku. Poskusil sem 'železno' vodo. V gostilni smo se najedli palačink. Najbolj pa mi je
bilo všeč v kamnolomu, ko smo kopali lehnjak.- Oskar Veler, 3.b
Najbolj všeč mi je bilo v kamnolomu lehnjaka,
kjer sem našel kristale in odtis lista. Miha
Strajnar, 3.a
Z geološkim krožkom smo imeli končni izlet.
Odpeljali smo se v Solčavo. Na poti na Jezersko smo si ogledali kratek film o Potočki zijalki. Tam so našli sulice in lobanjo jamskega
medveda. Na Jezerskem smo si pogledali, kako voda teče čez mah in nastaja lehnjak. Na
koncu smo šli še v kamnolom, kjer smo nabirali kamne. Na izletu je bilo zelo lepo. - Ema
Cvek, 3a

Vesela sem, da smo šli v soboto na izlet s geološkim krožkom. Najbolj mi je bilo všeč, ko
smo gledali kako voda teče skozi mah in nastaja l...?(pozabila sem). Zanimivo je bilo tudi v
muzeju, videla sem metulje, fosile, staro
kmečko kuhinjo, kako se striže ovce in ogledali smo si film. Iz geološkega krožka sem se
veliko naučila o fosilih.Zelo mi je bilo všeč. Manca Štricelj, 3.a
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Vpogled v postopkih javnega naročanja

Smo podjetje,
ki sodeluje v
postopkih javnega naročanja. Zanima
nas, ali lahko v
primeru kadar
nismo izbrani
kot
najugodnejši ponudnik v postopku
javnega
n
a
r
o
č
anja,
Tanja Glušič
vpogledamo v
dokumentacijo izbranega ponudnika, saj
nas zanima ali so cene pravilno izračunane
in ali je podal ustrezne reference in kako to
storimo? Hvala za odgovor.
V postopkih javnega naročanja je dovoljen
vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega

POD DROBNOGLEDOM

ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki
predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke, prav tako ni dovoljen vpogled v osebne
podatke (npr. davčne številke).
Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali
elektronskega zapisa s strani naročnika, pa
lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne
stroške, ki se zaračunavajo skladno s pravilnikom naročnika. Za prihranek stroškov pa predlagam tudi fotografiranje dokumentacije, kar
večina naročnikov tudi omogoča.
Tanja Glušič – odvetnica
Odvetniška družba Glušič o.p., d.o.o.
OBVESTILO O SPREMEMBI SEDEŽA
Odvetniška družba Glušič o.p., d.o.o. posluje
na novem sedežu: Pod javorji 6, PC Žeje pri
Komendi, 1218 Komenda Tel: 01/23-45-347,
Email: info@glusic.si

Gensko spremenjena hrana

Kratica
GSO
(gensko spremenjen organizem)
zadnjih nekaj let
dviguje veliko
prahu. Na eni
strani
imamo
zagnane zagovornike, ki tehnologijo genskega inženirstva
povzdigujejo v
Blaž Filipič
nebo, na drugi
strani pa ostre kritike, ki to tehnologijo povezujejo z velikim tveganjem za človeka in naravo.
Z razvojem biotehnološke znanosti je človeštvo pridobilo sposobnosti manipulacije genske
zasnove organizmov. Znanstveniki so denimo
sposobni v genom rastlin vnesti gene mikroorganizmov in živali ter obratno. Slednje se v naravi
ne dogaja, saj se genske informacije izmenjujejo
zgolj med bližnje sorodnimi vrstami. Namen takega početja je, da organizmi pridobijo lastnosti
in sposobnosti nesorodnih vrst. Že nekaj časa je
tako v uporabi GSO koruza, v katero so iz bakte-

OLGIN KOTIČEK

ponudnika, dodajam pa, da je dovoljen tudi vpogled v ponudbene dokumentacije drugih ponudnikov. Vendar pa je slednje mogoče pod z zakonom predpisanimi pogoji, ki so določeni v Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2). Tako je vpogled
možno zahtevati šele po vročitvi odločitve naročnika o oddaji naročila. Da bo naročnik dolžan organizirati vpogled pred potekom roka za pravno
varstvo, je vlagatelj zahteve za vpogled dolžan
zatrjevati, da obstaja sum, da je naročnik kršil zakon, saj mora v tem primeru naročnik organizirati
vpogled najmanj 3 dni pred potekom obdobja
mirovanja. Če vlagatelj ne zatrjuje kršitve zakona,
je naročnik dolžan organizirati vpogled šele v 25
dneh od prejema zahteve za vpogled.
Naročnik za namen vpogleda pošlje vabilo s
časom in krajem vpogleda vlagatelju zahteve
in tistim, v katerih ponudbe se bo vpogledovalo, saj imajo možnost varovati svoje interese.
Vpogled je dovoljen v vse dele ponudbe in

rije Bacillus thuringiensis vstavili gen za proizvodnjo insekticida, s katerim se koruza sama
brani pred koruzno veščo. Ta koruza z oznako
MON 810 ima dovoljenje za gojenje v nekaterih
državah EU. Po meni trenutno znanih podatkih
se v Sloveniji ta koruza ne prideluje. Tudi sicer
glavnina pridelave GSO rastlin poteka v Ameriki, od koder pa se jih veliko (predvsem v obliki
krmil) uvaža v EU. Tak primer GSO je Roundup
Ready soja (proizvod Monsanta iste koorporacije, kot prej omenjena koruza), ki ima vgrajen
gen za odpornost na zelo močan herbicid. V
praksi to pomeni, da kmet poškropi njivo s tem
herbicidom in s tem uniči vse ostale rastlinske
vrste razen GSO soje. Tako pri slednjih, kot pri
ostalih sorodnih primerih se pojavljajo težave z
raznosom peloda gensko spremenjenih rastlin,
saj jih veter raznaša kilometre daleč. Na ta način
ti geni po oprašitvi lahko zaidejo v rastline, ki
niso gensko spremenjene in s tem kontaminirajo
druga polja in ekosistem.
Že mnogo let je razvoj pridelovalcev semen
usmerjen tudi v vsakoletno potrebo kmetovalcev
po nabavi njihovih semen. Iz semen v 2. generaciji tako ne zraste taka rastlina, kot je prejšnje leto,

če sploh kaj zraste. To velja tudi za GSO rastline.
Vse to dela kmetovalce odvisne od pridelovalcev
semen. Postopno izginjajo tudi lokalna semena in
z njimi povezana raznolikost, ki smo ji bili priča
v časih, ko so kmetje za svoja semena skrbeli
sami. Verjetno se bomo šele čez čas zavedali bogate dediščine, ki jo imajo ta tradicionalna semena. Zaradi večje raznolikosti med semeni se rastline, ki vzklijejo iz tradicionalnih semen, lažje
prilagodijo nihanju naravnih pojavov (sušno/
mokro obdobje), so pa tudi veliko bolj lokalno
prilagojene (vrsta zemlje in podnebja).
Genska tehnologija ima nedvomno velik
potencial, zato je prav, da se jo razvija in išče
načine, kako lahko danes in jutri doprinese
človeštvu. Zagotovo pa je ob tem potrebna
maksimalna previdnost, saj gre za posege s
trajnimi posledicami.

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

Rdeče kot kri

Rdeča barva je
barva ognja in krvi, izraz življenja
in moči. Neločljivo je povezana z
strastjo do življenja. Daje nam vitalnost, odločnost
in samozavest.
Telo hranimo
tudi z barvami.
Srkamo energijo
Olga Hace
barv z očmi in jemo različne barve hrane. Oboje daje ravnovesje telesu in umu. Ne samo meso, tudi zelenjava
je rdeče barve. Najbolj prevladuje po svoji
barvi in zdravilni moči rdeča pesa. Ta ni bogata z beljakovinami, temveč vsebuje druge telesu koristne snovi. Je odlična spodbuda za izlo-

čila, prebavila in linfni sistem. Bistvena je za
zdravo kri, srce in ožilje. Marsikdo pa se je
ustraši, saj imamo potem obarvan urin in blato.
Vendar brez strahu, z nami ni nič narobe!
Peso jemo skozi vse leto. Pozimi in zgodaj
spomladi, ko ni druge solate v izobilju jo jemo
v solati. Peso jemo tudi surovo. Olupljeno naribamo kot jabolka za zavitek in dodamo ostalim solatam. Iz pese iztisnemo sok, mu dodamo
kapljico limone in pijemo za krepitev telesa po
težki bolezni ali kemoterapiji. Napitek nam
vrne življenjsko moč. Rusi iz rdeče pese kuhajo nacionalno jed- ruska juha boršč. V tem času
je rdeča pesa najboljša. Manjši gomolj rdeče
pese poleti izpulimo iz zemlje in pojemo kot
jabolko. Je mehak, slasten in v trenutku nas
osveži. Olupljeno, surovo in na tanke rezine
narezano ponudimo tudi k narezkom.
Pesin namaz- nenavaden, okusen in barvit

Potrebujemo: kuhano rdečo peso, sol, kumino, sok in lupino limone, dobro pest orehov,
strok česna, žlico olivnega ali bučnega olja. Vse
sestavine v mešalniku zmešamo v enotno zmes.
Pretresemo v skledico, okrasimo s peteršiljem in
postrežemo z grisini, krekerji ali črnim kruhom.

Pečena rdeča pesa
Rdečo peso operemo. Pečico segrejemo na
200°C. Peso preložimo na velik kos alu folije, jo
rahlo posolimo in pokapamo z oljčnim oljem. Zavijemo v folijo in robove dobro stisnemo. Pečemo
v nizkem pekaču dobro uro. Po peki jo ohladimo
zavito v foliji. V kozici zavremo žličko sladkorja
in tri žlice balzamičnega kisa. Pustimo rahlo vreti,
da se zgosti in nastane sirup. Peso narežemo na
kocke ali rezine in jo prelijemo s sirupom. Postrežemo kot prilogo k mesu iz žara ali ribam.
Preverite recept in vam ne bo žal!
NAJ VAM TEKNE!

Aplenca
LOJZE LAH, PREDSEDNIK
KONJENIŠKEGA KLUBA KOMENDA

Na osrednji svečanosti v velikem šotoru pri
novih hlevih se je zadnjo junijsko soboto popoldne, čeprav so se začele že šolske počitnice
in so po dnevu državnosti prenekateri s petkovim dnevom dopusta imeli štiri proste dneve
za izlete ali krajši nekajdnevni oddih, zbralo
skoraj poln veliki šotor obiskovalcev na prazniku Konjeniškega kluba.
Kljub nevihti, ki bi skoraj podrla scenarij s
paradnim začetkom oziroma sprevodom po
Komendi, je potem v nadaljevanju v šotoru vse
potekalo po programu: slovenska himna v izvedbi članov kulturnega društva Godba Komenda,
nastop komendskih mažoretk, ki so v enem delu
prekinile zaslužene počitnice na morju in so pri-

šle na parado in nastop v svečanem programu,
plesalke in plesalci Folklorne skupine društva
upokojencev Komenda, čestitke z darili gostov,
številna priznanja in zahvale kluba članom za
delo in razstavljavcem na sejmu.
Posebni priznanji sta prejela predsednik
Kluba Lojze Lah in nekdanji župan in častni
član kluba Tomaž Drolec. In po programu potem veselo druženje.

Iz govora Lojzeta Laha
Pred 60 leti je bil v takratni kamniški in daHvala Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije,
Kmetijsko gozdarskemu zavodu Ljubljana,
Kasaški centrali Slovenije, občini Komenda,
Gasilski zvezi Komenda oziroma PGD Komenda, Društvu upokojencev in Folklorni
skupini društva upokojencev Komenda, Twirling in mažoretnemu klubu Komenda, Godbi
Komenda, narodnim nošam, vsem sodelujočim kočijam in ostalim udeležencem v paradi,
razstavljavcem na sejmu.
Hvala članom kluba , članom odborov,
postavljavcem mlaja, društvom, vsem sosedom oziroma občanom, ki so z razumevanjem z nami na letnih prireditvah in sejmih.
Hvala vsem, ki delamo skupaj.
Lojze Lah, predsednik
Konjeniškega kluba Komenda

Glasilo
občine Komenda
7/2015
Veliko smo zagotovili
in naredili
sami
ANDREJ ŽALAR

našnji občini Komenda ustanovljen
klub, ki je v svojem 60-letnem delovanju beležil zanimive, velike in
pomembne trenutke. Že skoraj deset
let pred ustanovitvijo, 15. januarja
1956, ko so bile
priljubljene konjske dirke po vaseh,
so se kazali začetki ustanovitve. In prav neprimerne in po cestah prepovedane vaške konjske
dirke so spodbudile prvo izgradnjo 400-metrskega hipodroma, kasnejše dvakratno povečevanje steze, začetek gradnje tribune, odkup
prostorov Emone za hleve in spodbujale so
notranjo organiziranost kasaškega in jahalnega
športa.
Veliko smo zagotovili in naredili sami. Prirejali smo tombole, pomagala pa je tudi Telesno
kulturna skupnost Kamnik, krajevna skupnost
Komenda, družbenopolitične organizacije. In
seveda člani, ki nas je bilo vedno več. Res pa
je, da smo takrat vsi živeli za in delali za konjske prireditve in za klubski razvoj. To je bil
motor, kot pravimo, ki je deloval v desetletjih
v klubu in deluje še danes, ko klub predvsem
na sejmih s sodelovanjem z društvi nadaljuje
in neguje skupno delovanje in skupno prepoznavnost tokrat občine Komenda.
Prepričan sem, da nas je prav to skupno delo
in zdravo sodelovanje vodilo k uspehom in
doseženim ciljem. In teh ni bilo malo.
Kasači in jahači konjeniškega kluba so bili
uspešni doma in tudi na velikih tekmovanjih
prek meje. Imeli smo in tudi danes imamo zmagovite konje, njihove lastnike in tekmovalce.
Vedno smo razmišljali o novostih, o idejah
za razvoj, o možnostih za njihovo uresničevanje za razvoj kluba. Tako smo tudi začeli s
sejmi, ki so danes, kot vidimo, nadaljevanje
nekdanjega poznanega sejma zahodno od
glavnega mesta države Slovenije - na Gorenjskem. Bile so težave, ko smo začenjali, vendar
danes ugotavljamo, da smo imeli prav, da smo
vztrajali. Saj bi bili danes v tem delu naše države brez sejemske prireditve. Za našo pa velja,
da je po prostoru, razstavljavcih, programu in
obiskih že med največjimi v Sloveniji.
Ponosni smo na tekmovalne uspehe, na to,
da smo v naših vrstah drugi najuspešnejši klub
v Sloveniji in da smo z delom in premišljenim
gospodarjenjem v sodelovanju z občino zgradili nove hleve, ki jih daleč naokrog ni. Zato ob
tej priliki javno poudarjam, da sem in smo za
številne podpore in za nove hleve še posebej
hvaležni našemu nekdanjemu županu in častnemu članu Konjeniškega kluba Komenda
Tomažu Drolcu. Tomaž, velika hvala.
Pomembno vlogo v samem kubu pa ima naš
veliki začetnik delovanja - Janko Juhant. Bil je
velik mož na konju, ki jih je imel rad, in ki nas

je imel rad; vse, ki smo bili z njim in delali
skupaj... Tudi njemu velja velika zahvala. In
prav tako tudi vsem, ki jih danes ni več med
nami, a so v odločilnih trenutkih bili vedno
pripravljeni prostovoljno, brez preštevanja,
koliko bodo zaslužili, živeli in dihali, kot pravimo, za naš klub.
Spoštovani, prepričan sem, da je prav to, to
skupno delo za skupni cilj, povezano v enotni
organiziranosti kluba in sejma, tudi še naprej
prava pot; še posebno v današnjem času v naši
Sloveniji.

Klubu je čestital župan Stanislav Poglajen
»Klub, katerega
korenine
segajo
pravzaprav v gasilske vrste in gasilsko
delovanje na Komendskem, je danes
poznan po rezultatih
in uspehih na konjeniških tekmovanjih širom Slovenije
in tudi izven naših
meja. Enako ali pa
še večjo prepoznavnost bi lahko ugotovili v
zadnjem obdobju za komendske sejme, katerih
oče je, vemo, častni občan Občine Komenda
in dolgoletni predsednik kluba Alojz Lah.
S kasaškimi prireditvami, s prireditvami v
ostalih panogah iz konjeništva, z uspehi tekmovalcev v preteklosti, z organizacijo tombol,
s sejmi, številnimi razstavljavci in obiskovalci
iz cele Slovenije, v zadnjem času tudi z vedno
več z razstavljavci in obiskovalci iz tujine,
pravzaprav živi tudi vsa Komenda… Klub s
člani, s tekmovanji, konji, s sejmi nas resnično
povezuje, rojeva nove osebne, prijateljske in
poslovne stike. To pa je najpomembnejše danes
in tudi za jutri…
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Glasilo občine Komenda 7/2015
Skupaj zmoremo prostovoljno in srčno
delo
Aplenca

ANDREJ ŽALAR

Konjeniškemu klubu Komenda za 60-letnico
kluba in 20-letnico sejmov in predsedniku
Lojzetu Lahu so čestitali in zaželeli uspešno
delo še naprej predsednik Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije Cvetko Zupančič, predsednik Kasaške centrale Slovenije dr. Marjan
Sedej, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda
Ljubljana Jože Benec, predstavniki Sremske
Mitrovice in številni drugi. Še posebno simbolično prisrčna pa je bila čestitka in zahvala
članov Konjeniškega kluba Komenda z nagovorom Romana Jerovška.

Med številnimi čestitkami in zahvalami sta klubu in predsedniku za 60-letnico kluba in
20-letnico sejmov čestitala tudi predsednik
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič in predsednik Kasaške centrale
Slovenije dr. Marjan Sedej.

KONJENIŠKI KLUB KOMENDA

»Spoštovani,
dovolite mi, da se v imenu celotnega Konjeniškega kluba Komenda zahvalim našemu dolgoletnemu predsedniku Alojzu Lahu za njegov
prispevek k prepoznavnosti in uspešnosti kluba.
Gospod Lah je bil pred 20. leti idejni vodja
in ustanovitelj kmetijsko-gospodarskega sejma, ki je v vseh teh letih iz majhnega prerasel
v velik sejem, saj se je z nekaj novostmi in novim, bolj svežim, pristopom izkazal za odlično
promocijo kmetijstva, gospodarstva, samih
razstavljavcev in vedno večjim obiskom obiskovalcev iz Slovenije in sosednjih držav.

člani kluba vodite uspešno »družino«, ki diha z
vami in za vas.
Zavedate se, da je dandanes težko dobiti in
prispevati sredstva, težko je delati prostovoljno
in srčno, a vendar odgovorno. Z vašo pomočjo
v klubu zmoremo eno in drugo.
Želimo vam še veliko pozitivne energije, volje, vaše podpore in sreče za boljši jutri našega
in vašega kluba.
Prepričani smo, da ste klubsko zgodbo več
kot fantastično začeli, na nas pa je, da jo skupaj uspešno nadaljujemo.
Iskrena hvala!«
Člani Konjeniškega kluba Komenda

Spoštovani gospod Lojze,
ljubezen do konj, kasaškega športa, vodstvene
sposobnosti, športni pristop, odlično izpeljane
organizacije dirk, so se stopnjevale in tako že
vrsto let opravljate funkcijo predsednika kluba.
V lasti ste imeli nekaj odličnih kasaških konj,
ki so dosegli izjemne rezultate tako v Sloveniji
kot tujini.
Sami najbolje veste, da brez dela in velikega
vlaganja truda vseh teh rezultatov ne bi bilo.
Ogromno ste se prizadevali za vse dosežke, ki
so verjetno razlog, da še vedno z veseljem, zagnanostjo, z izkušnjami in s sodelovanjem s

Člani so svojega predsednika Lojzeta Laha na
prireditvi dvignili kot po tekmovanju zmagovalca na sulkiju.

Od začetkov do danes (Nadaljevanje iz prejšnje številke)

ANDREJ ŽALAR - Povzetek iz 60-letne kronike kluba

Kasaška in jahalna sekcija
V okviru Konjeniškega kluba Komenda sta že
pred praznovanjem 30. obletnice ustanovitve
leta 1978 zaživeli kasaška in jahalna sekcija.
Kasaško sekcijo so do leta 1999, ko je bil
ustanovljen kasaški klub, zaporedoma vodili
Zdenko Cibašek iz Most, Peter Zmrzlikar iz
Nasovč, dr. Maks Tušak iz Zaloga in Matjaž
Bergant iz Zapog.
Jahalno sekcijo pa je vseskozi do leta 1999,
ko je bil ustanovljen Jahalni klub, vodil Miha
Tabernik s Podboršta. Tajnik obeh sekcij oziroma klubov je bil vse od leta 1970 Peter Peterlin
s Podboršta. Blagajniki so bili Rudi Prelc, Janez Ocepek, Peter Zmrzlikar, Ivanka Perme,
Majda Osolnik in Marija Novak.
Jahalna sekcija je ob ustanovitvi 1978. organizirala tudi Jahalno šolo in še isto leto pripravila tekmo s konji v jahanju čez drn in strn, ki je
bila hkrati generalka pred organizacijo državnega prvenstva v militaryju v letu 1979, ko je Kamnik praznoval 750-letnico. Leto kasneje pa so
se potem komendski jahači izkazali s sodelovanjem pri izvedbi prvega uradnega mednarodnega jahalnega turnirja v preskakovanju ovir in
dresuri z izbranimi jahači iz evropskih in azijskih držav ob 400-letnici kobilarne v Lipici.
V Komendi pa je jahalna sekcija pri Konjeniškem klubu Komenda začela prirejati vsakoletna tekmovanja v spomin na preminulo članico Alenko Žnidar. Leta 1995 je v Arboretumu
Volčji Potok priredila zelo uspel in odmeven
jahalni turnir.
Člani in članice kasaške sekcije pri Konjeni-
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škem klubu Komenda so s svojimi konji v letih
po ustanovitvi sekcije dosegali vedno vidnejše
uvrstitve tako na komendskem hipodromu kot
tudi na tekmovališčih v Sloveniji in po Evropi.
Od konjev se je v letih od 1987 do 1989 najbolj proslavil ameriški žrebec Adam Adonno
lastnika Lojzeta Laha s Klanca, ki je pod vajeti
najboljših avstrijskih poklicnih in amaterskih
voznikov ter Slovenca Marka Slaviča na Dunaju pobiral nagrade in se zelo priljubil razvajenim
dunajskim ljubiteljem kasaških dirk. Njemu so
sledili kasači podpredsednika Konjeniškega
kluba Komenda mag. Milana Lovrenčiča Keystone Ideal in Keystone Incognito.
Člani kasaške sekcije Konjeniškega kluba
Komenda so prvič osvojili nagrado leta 1978, ko
je Zdenko Cibašek s konjem Tadijem na najpomembnejši konjski dirki na kasaškem derbiju v
Ljutomeru osvojil tretje mesto. Leta 1986 je bil
Lahov Amur na kasaškem derbiju v Ljubljani
drugi, leta 1987 pa je Brski Niko voznika Ivana
Kosca s Križa na dirki v Beogradu osvoji tretje
mesto, leta 1988 pa s konjem Petrom na dirki v
Šentjerneju zopet tretje mesto. S temi in drugimi
visokimi uvrstitvami je Konjeniški klub Komenda začel preraščati zgolj ljubiteljske okvirje ter v
tekmovalnem pogledu postajati pomemben konjeniški klub na Slovenskem.

Tudi članice
Posebna odlika Konjeniškega kluba Komenda
je tudi, da je že zgodaj odprl vrata tudi ženskam.
V poznih petdesetih letih je v sulky že sedla zagreta privrženka kasaškega športa Slavka Jago-

dic iz Podgorja, še posebej pa se je s svojim Žigom za njo v kasu izkazala dr. Mojca Tušak.
V letu 1989 je Konjeniški klub Komenda ob
hipodromu odprl gostišče, ki mu prinaša nekaj
rednega dohodka od najemnine za pokritje velikih stroškov delovanja kluba, naslednje leto
pa je klub dal asfaltirati okrog 800 kvadratnih
metrov poti in drugih površin ob hipodromu.
V tem času se je začel mladimi, ki so se zanimali za kasaški šport, načrtno posvečati član
kluba Ivan Kosec s Križa. Temu je potem botrovalo povečano zanimanje za konjeniški
šport v Komendi in njeni okolici. Kmalu so se
pokazali uspehi njegovega dela. Konjeniški
klub Komenda je s kasaškim tečajem za mlade
navdušence (Roman Jerovšek z Gmajnice,
Aleš Osolnik s Križa, Stane Kavčič iz Žej in
Tomaž Lah s Klanca), ki so pozneje postali
uspešni tekmovalci, spodbudil tudi druge konjeniške klube po Sloveniji k načrtni skrbi za
mlade tekmovalce.

Zaslužna imena
Konjeniški klub Komenda pa ne pozablja
tudi na svoje zaslužne člane. Od leta 1991 v
Komendi prireja konjske dirke v spomin na
prvega predsednika kluba in pobudnika kasaštva v Komendi Janka Juhanta. Poimenoval jih
je Juhantov memorial.
Veliko mu je tudi do tega, da bi med člani in
članicami vladali ne samo dobri delovni, marveč tudi prijateljski odnosi, skratka, da bi bili
tekmovalci in tekmovalke, ki nastopajo za
klub, celovite osebnosti, ki znajo ne le ravnati

Aplenca
občine Komenda 7/2015
Kasaška
predstava na hipodromuGlasilo
v Komendi

Jubileje Konjeniškega kluba je v nedeljo, 28. junija, na kasaški prireditvi v Komendi z dirkami v
spomin na imena iz zgodovine kluba, kronal z najlepšo zmago v spomin na Janka Juhanta in prvega
predsednika Konjeniškega kluba Komenda njegov vnuk Roman Jerovšek.
hipodromu že kar tradicionalna zadnja dirka na prireditvah,
dirka kmečkih dvovpreg.
Praznično jubilejno tekmovalno prireditev so tokrat, iz
sicer koledarja rednih letošnjih prireditev na slovenskih
hipodromih, obeleževala tudi
imena v vodstvu nedeljske
popoldanske prireditve s predsednikom kluba Alojzem Lahom, podpredsednikoma kluba
V okviru praznovanja je prireditev otvoril predsednik kluba Lojze Lah. Janezom Jerovškom in StaneNadaljevanje sobotnega junijskega praznovatom Štebetom ter vodjo prirenja jubilejev Konjeniškega kluba Komenda je ditve Polono Osolnik. Častni gostje prireditve
bilo tudi v znamenju kasaških prireditev na so bili župan občine Komenda Stanislav Pohipodro0mu v Komendi v nedeljo, 28. junija,
ko se je v lepem, sončnem popoldnevu (v primerjavi z nevihto in dežjem prejšnji dan)
zbralo na tribuni in okrog kasaške steze nadpovprečno veliko gledalcev. Tokrat je bilo na
programu osem dirk, ki so z nagradnimi zneski
in s spominskimi poimenovanji imen obeleževale letošnje praznike kluba.
Vrstile so se dirke z imeni iz 60-letne zgodovine kluba in 40-letnega vodenja kluba Alojza
Laha. To so bile po vrstnem redu dirke za memorial Maksa Tušaka, Ivana Dolenca, Janka
Juhanta (1. in 2. krog), Franca Seršena, Ivana
Cibaška, Henrika Übeleisa, Tineta Jagodica,
st. ter Franca Dimica in Ivana Kosirnika. Slednja je bila sicer atraktivna, na komendskem Župan je čestital Romanu Jerovšku
s konji in iz njih na konjskih dirkah izvleči čim
več, marveč tudi spoštujejo tradicijo konjeništva in konjeniškega športa v Komendi ter
njegove velike može. Eden takšnih je bil poleg
Janka Juhanta tudi leta 1994 umrli član Franc
Dimic s Križa, ki je tekmoval s kmečkimi
dvovpregami, vozil goste in narodne noše na
različnih prireditvah in slovesnostih, celo na
kmečki ohceti v Ljubljani. Po njem je Konjeniški klub Komenda poimenoval dirke kmečkih
konj za Memorial Franca Dimica.
Prav posebne zasluge za Konjeniški klub
Komenda ima tudi leta 1998 umrli član in
športni novinar Dela Henrik Uebeleis, ki je
pozorno spremljal razvoj in tekmovalne dosežke Konjeniškega kluba Komenda. Vestno je
poročal o njih pa tudi sodeloval pri pripravi
kasaških biltenov.

Sodelovanje s klubom DTC Viersen
Poleg predsednika Lojzeta Laha s Klanca ima
glavne zasluge, da je ta klub leta 1995 navezal
prijateljske stike pa tudi tekmovalna srečanja z
znanim in v konjeniškem športu v Nemčiji pomembnim konjeniškim klubom DTC Viersen.
Ta klub v Nemčiji je leta 1995 povabil predstavnike in tekmovalce Konjeniškega kluba Komenda na obisk in merjenje moči v Nemčijo,
naslednje leto pa so jih gostili Komendčani. Ti
so bili na vseh konjskih dirkah, ki so do leta

1995 vsako leto izmenično v Nemčiji oziroma v
Komendi, njihov dostojni tekmec. Na domačem
terenu so jih kot ekipa še vedno premagali, enkrat pa so bili boljši tudi v Nemčiji. Kot posameznik pa je pri merjenju moči z Nemci pri njih
dosegel največji uspeh član Konjeniškega kluba
Komenda Matej Osolnik, ko je leta 1998 zmagal
na memorialu Henrika Übeleisa.

Prepoznavnost tudi s sejmi
Predsednik Konjeniškega kluba Komenda
Lojze Lah je tudi najzaslužnejši za to, da so se
leta 1995 začeli v Komendi na hipodromu spomladanski in jesenski kmetijski sejmi, ki privabijo vedno več domačih in drugih razstavljavcev, z
njimi pa tudi obiskovalce. Ti sejmi so lepa priložnost za uveljavitev Komende, pa tudi za domače
kmetovalce in obrtnike, saj so jesenski kmetijski
sejmi dopolnili tudi obrtniško ponudbo.
Danes ima Konjeniški klub Komenda prek
250 članov, konj pa več kot 30, od tega okrog
20 tekmovalnih. V zadnjem desetletju so bili
tajniki Miha Ferjuc, Nataša Blaž in Polona
Kern; računovodje Majda Osolnik, Marija
Novak in Igor Kvas, blagajniki pa Ivanka Perme, Vesna Bogataj in Irena Misja.
Leta 1999 sta se prejšnji kasaški in jahalni
sekciji zaradi lažjega poslovanja preimenovali v Kasaški klub in Jahalni klub, njuna
krovna organizacija pa je še vedno Konjeni-

glajen, podžupan občine Komenda Igor Štebe
in častni član Konjeniškega kluba Komenda
Tomaž Drolec. Delegat Kasaške centrale Slovenije je bil tokrat Lojze Gorjanc, povezovalec
programa celotne prireditve, ki je med posameznimi dirkami tudi prebiral za obiskovalce
izvleček iz 60-letne kronike kluba, ki bo izšla
v posebnem zborniku, pa je bil Branko Hrga.
Rezultati - 1. dirka: 1. BARONESA (KK
Stožice), B. Vukosavljevič (151,0); 2. dirka:
1. ZU OM (KK Stožice), M. Gregorc (149,4);
3. dirka: 1. JULLY GJ (KK Komenda) R. Jerovšek (141,5); 4. dirka: 1. THE WAY OF
NANDO (IT) (KK Komenda ), M. Osolnik
(145,4); 5. dirka: 1. TARS STAR (KK Ljutomer), J. Sagaj (146,4); 6. dirka: 1. AL GERD
(KK Komenda), J. Štremfelj (143,3); 7. dirka:
1. JOLLY GJ (KK Komenda), R. Jerovšek
(141,3); 8. dirka: 1. BUMBLE BLUE HČ
(KK Komenda), F. Čebulj (174,8).
A. Ž.

Iz povzetka kronike v junijski
številki je pomotoma izpadlo:
... Zemljišče za gradnjo hipodroma so dobili
od kmetijske zadruge, vendar so morali zadružnemu odboru obljubiti, da jim bodo
prepustili mrvo, če bodo imeli živino. Vodstvo zadruge s predsednikom Maksem Kernom je pokazalo veliko razumevanje za želje
in potrebe konjeniških delavcev.
ški klub Komenda. Predsednik Kasaškega
kluba je Franc Podjed iz Komende, predsednik Jahalnega kluba pa Miha Tabernik s
Podboršta. Konjeniški klub Komenda je leta
1980 dobil tudi svoj prapor, praporščak pa je
Janez Jerovšek z Gmajnice.
Številni tekmovalci Konjeniškega kluba Komenda na kasaških tekmah v Sloveniji dosegajo
lepe klubske uvrstitve. Med njimi so Roman Jerovšek s kobilo Jasno, pa Mirko Gregorec s konjem Jasinom, ki je last Tomaža Laha in drugi.
Pri načrtih za prihodnost velja poudariti načrte za nov hipodrom oziroma za večjo, 800
metrov dolgo stezo. V organizaciji kluba pa so
v Komendi postali kmetijski sejmi vse bolj
pomembni tudi v koledarju slovenskih sejemskih prireditev. Med drugim prav s sejmi, poleg
konjeniškega športa, je namreč danes tudi občina Komenda prepoznavna po vsej Sloveniji
in tudi prek meja.
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Urška in Lina bosta tekmovali v Kanadi

Če se bosta Lina Majcen in Urška Štebe 5. in 6. avgusta na svetovnem pokalu v Kanadi uvrstili v
finale, bomo 7. in 8. avgusta držali pesti za osvojitev stopničk.
Kanado. Še vedno pa je dobrodošel vsak prispevek za njuno
pot. Prireditev je profesionalno
vodil in izpeljal poznani domačin Darko Mavsar ob na
koncu zahvalni pozornosti
predsednika Twirling in mažoretnega kluba Gregorja Miklja
županu Stanislavu Poglajnu,
Aniti Omerzu, vodji šole Moste Bernardi Hozjan in uredniku Aplence Andreju Žalarju.
Dekleta Twirling in mažoretnega kluba, ki so ponos Komende
Dvajset predstavitvenih programskih kreacij vseh skupin iz stotnije
članic Twirling in mažoretnega kluba Komenda je na prireditvi S palico
do sonca 20. junija navduševalo v športni dvorani v Komendi. Bili smo
priča potrjevanju vseh dosedanjih uspehov, za katere je Komenda lahko
hvaležna trenerki in kreatorki Aniti Omerzu, vodstvu kluba in razumevanju ter podpori tako občine, staršev, donatorjev…
Celotna prireditev je bila nekako pod vtisom
pričakovanega
nastopa dveh; Line in Urške, za
kateri je bil takrat
nastop v Kanadi
morda še malce
negotov
zaradi
stroška. A tako
kot je bil skoraj
enourni program
ena sama velika
slika izvirnih kreacij in lepote, ob
zaključni predstaPred odhodom Line in Urške (na sliki) v Kanado je vitvi ni nihče
bila v športni dvorani v Komendi v četrtek, 23. juli- podvomil o odhodu Urške in Line v
ja, še generalka nastopajočih iz Slovenije.

Teniška šola zaNa otroke
igriščih Teniškega kluba
Komenda na Podborštu je
bila letos po končani šoli konec junija že 10. šola tenisa
za otroke. Udeležilo se jo je
precej mladih, bodočih članov kluba. Teden dni druženja je za vse hitro minil. Poleg
tečaja tenisa pa so v okviru
druženja imeli tudi spoznavanje okolja. Podali so se na
pohod skozi naselje Mlaka na Gori do Hrama Gorjan, kjer so se ohladili s
sladoledom. Zadnji dan tečaja so jih obiskali tudi policisti PP Kamnik in jim
predstavili delovno opremo.
Teden dni brezskrbnih počitnic so tudi letos podprli
Schachermayer,
Venera
Kozmetika, Picerija Hram
Gorjan, Kalcer in Lidl.- A. Ž.
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Zahvala predsednika Twirling in mažoretnega kluba Komenda Gregorja
Miklja trenerki in kreatorki Aniti Omerzu

ČEBELA IN OSAT
Julij 2015

NA PREŽI

ČEBELA – Da je Konjeniški klub konec junija s prireditvami proslavil 60
let delovanja in 20 let sejemskih prireditev je nedvomno najbolj zaslužen
Lojze Lah, ki s člani že štirideset let
vodi danes doma in v tujini poznani
klub in sejme v Komendi. S tem po
Petru Pavlu Glavarju pooseblja in nadaljuje prepoznavnost današnje Komende oziroma občine Komenda. Loj- ČEBELA za julij 2015
zetu Lahu, predsedniku Konjeniškega
kluba Komenda, očetu sejemskih prireditev v Komendi in častnemu
občanu občine Komenda zato ob letošnjih klubskih jubilejih JULIJSKA ČEBELA glasila Aplenca.

OSAT za julij 2015

OSAT – Ni še tako dolgo, ko so najmanj
trije grobovi na komendskem pokopališču ostali brez cvetja. Dobesedno okradli so jih cvetja. In če po starodavnem
izročilu velja izrek, da moraš rožo
ukrasti, da lepo raste, da moraš za rože
imeti roko, da se moraš z njimi pogovarjati…, potem ni kar »prenesena resnica«, da jih kradeš na pokopališču, da
bodo lepe. Tistemu, ki je to počel, so se
spremenile zgolj v spoštovanja nevreden - OSAT.

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

Aplenca
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S kolesom po Makedoniji - 2 (nadaljevanje iz junijske Aplence )

V sredo zjutraj smo se podali proti Ohridskemu
biseru, Neum, kjer se nahaja izredno lep samostan, ob njem pa cela jata čudovitih pavov.
Potem smo šli do mejnega prehoda z Albanijo, kjer so pošteno pregledali naše osebne dokumente. Albanija me je kar malo presenetila s
čudovitim hotelom in čistočo, pa še kava je
bila poceni in okusna.
Naslednji zahteven zalogaj pa je bil vzpon
čez prelaz Galičica (1700 m). Zaradi izredno
lepo speljane ceste ni bilo nobenih težav, samo
na vrhu nas je malo poškropil dež. Dolg spust in
slaba cesta sta nas popeljala mimo Prespanskega
jezera vse do vasi Resen, kjer smo tudi ta dan
prespali. Za večerjo so nam postregli njihovo
specialiteto - popečen pasulj. Pot nas je naprej
vodila mimo Bitole, kjer smo si ogledali Heraklejo, prvo naselbino v teh krajih. Prikolesarili
smo do vasi Demir Hisar, kar po naše pomeni
železni hrib, saj so nekoč tukaj kopali rudo.
Mimo novih vasi in hribov smo prispeli do
Kruševa, katerega se spomnimo še iz osnovne
šole (Kruševska republika). To je mesto z dvajset tisoč prebivalci, ki leži na višini 1300 metrov.
Pozimi zapade zelo veliko snega in zato imajo
malo nad mestom smučišče. V Kruševu je bil
rojen tudi Toše Proeski, zelo znan pevec, ki je
veliko nastopal tudi po Sloveniji. Leta 2008 se

je pred Zagrebom
smrtno
ponesrečil.
Država Makedonija
mu je postavila pravi
mavzolej, v katerem
je okoli 300 predmetov. Tu najdemo vse
od njegovih plošč,
osebnih stvari, med
njimi pa je tudi odejica, v kateri so ga nesli
h krstu. Večina prebivalcev v teh krajih je
pravoslavnih in ravno
ta dan je bil v Makedoniji državni praznik
Dan mrtvih. Po grobovih nimajo nobenih
sveč, imajo pa navado, da ta dan opoldne cele družine na grobove
prinesejo hrano in jo zložijo po njem. Izgledalo
je kot kakšen velikanski piknik, za nas nekaj
posebnega. Spustili smo se do Prilepa, šli zvečer
na baklavo, zelo znano makedonsko pecivo,
potem pa počivat v hotel. Teden je bil že na
okoli, pred nami pa mesto Negotino. Na začetku
je bil kratek vzpon, potem pa 25-kilometrski
spust. To je bil pravi kolesarski užitek. Ob poti
so se začeli pojavljati ogromni nasadi vinske
trte. Posamezni vinarji pridelajo tudi po milijon
litrov vina. V nedeljo smo prispeli še do Dojranskega jezera, ki leži na meji z Grčijo. Popoldne
smo šli s kolesi tja na kavo, ki je bila precej
draga. Dežela je bolj pusta pa tudi čistoča je
podobna makedonski. Zvečer smo odšli v gostilno ob plaži na njihove dojranske krape. Naš
ribič, in v mlajših letih »ravbšvic«, Edo je bil na
začetku kar skeptičen, kakšen bo ta krap, kajti to
je riba bajerjev in tudi Dojransko jezero ob
obali izgleda kot »vegetina juha«. Ko smo dobili jed na mizo, postreženo ob obilici zelenjave,
je tudi ta negotovost minila. Bil je zelo okusen.
Poslovili smo se od jezera in se podali nazaj
proti osrednji Makedoniji, proti mestu Radovish. Vozili smo se mimo Strumice, kjer je marsikateri Slovenec služil vojaški rok. Ob poti je
bilo ogromno rastlinjakov, v katerem so pridelo-

vali paradižnik, solato in kumare. V teh krajih
ljudje še živijo tako, kot pri nas pred 30 leti.
Kmetje imajo kakšen star traktor, drugače pa
same konjske vprege in zadaj gumi voz. Peljali
smo se tudi mimo ciganske vasi, ki je bila nekaj
posebnega.
Prespali smo v samostanu nad mestom. Naslednje jutro bi morali nadaljevati pot proti
Velesu, ampak zaradi gradnje avtoceste proti
Skopju smo se odločili, da zadnji dan damo
kolesa na kombi. Ta dan je bil tudi zelo vroč,
cesta pa večinoma makadamska in prašna.
Pot smo končali po dobrih 700 km in 8000
višinskih metrih. Našemu Petru je malo ponagajalo kolo, toda ob dobrih serviserjih smo na
cilj prispeli vsi, brez enega samega defekta in
nesreče. Na poti domov smo se ustavili še v
Skopju, ki pa me ni navdušil. Imajo ogromno
bakrenih kipov in vodometov, da misliš da si
prišel v bakreno mesto na kakšnem bojnem
polju. Po 1200 km vožnje smo domov prispeli
pozno ponoči in z lepimi spomini in mislijo, da
jo drugo leto zopet nekam mahnemo. Posebna
zahvala gre našemu Romanu iz agencije Koloman, ki je teh 11 dni skrbel za našo družinico.
Čakal nas je po poti, na križišču, povsod z dobro voljo in nekaj za pod zob. Hvala!
Marko Grilc

Aplenca se smeje
Advokat kliče svojo stranko - bogatega direktorja - in mu poroča:
»Pozdravljeni, imam dobro in slabo vest
za vas.«
»Težak dan je za mano, povej mi najprej
dobro, prosim!«
»Vaša žena je prejšnji mesec kupila tri
slike za 1.000 €. Slike so dejansko vredne
najmanj milijon!«
»Odlično, vsaka ji čast! Res dobra novica! Katera je pa slaba?«
»Na slikah ste vi z vašo tajnico /!«
*
Vratar na izhodu iz bolnišnice ustavi zmedenega pacienta, očitno pripravljenega na
operacijo:
»Kam pa vi?!«
»Predviden sem bil za operacijo slepiča,
a je medicinska sestra tik pred narkozo rekla, da ni panike, ker je to povsem rutinska
zadeva.«
»In zakaj sedaj bežite?!«
»Ker je to rekla kirurgu /!«
*
Na sodišču sodnik izreče kazen precej
oslabelemu starejšemu obsojencu:
»Za kaznivo dejanje vas obsojam na deset
let strogega zapora!«
»Ampak gospod sodnik, star sem in bolehen, te kazni ne bom mogel odslužiti!«
»Pa dobro. Odslužili boste, kolikor boste
lahko!«
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ŠTOPANJE

KLEMEN GRMŠEK: TRETJI DEL POTI
Turčija je dežela, o kateri
ima najbrž marsikdo napačno predstavo. Predvsem je zelo urejena, ima
močno gospodarstvo in
zelo prijazne ter gostoljubne ljudi. Štopanje po Turčiji je mala malica, skoraj
nikoli nisem potreboval
stati več kot 16 minut, nekajkrat pa so me ljudje pobrali, še preden sem
sploh pokazal svoj palec. Vsega skupaj sem tu
preživel več kot dva meseca, pa niti enkrat nisem
uporabil svojega šotora. Razen v Istanbulu sem si
plačal 6 dni v hostlu, ostalo bivanje pa je bilo vse
brezplačno, pravzaprav sem si kar nekaj svojega
bivanja zaslužil z delom. Nekaj dni sem prostovoljno pomagal pri izgradnji kampa, 10 dni sem
kot prostovoljec delal na permakulturni kmetiji,
za dober mesec pa sem si našel kuharsko službo
v turističnem mestu Kas.
Istanbul je še celo v primerjavi za Atenami
res ogromen, če se je kje enostavno izgubiti,
potem je to tu. Polno ulic, ki so si podobne, vse
pa so tako prepletene med seboj, da postane
navigacija pravi top pripomoček. Vse te ulice pa
so polne malih trgovinic, vsi nekaj prodajajo,
polno je prodajaln z njihovimi fast foodi, s spominki, presenetljivo veliko pa je trgovin s »sam
svoj mojster« opremo. Za razliko od Ljubljane,
tu ni potrebno iti ven iz mesta, da kupite barvo,
klešče ali kos žice. Večina trgovin je v velikosti
9-24 kvadratnih metrov in so specializirane na
ozek program; npr. trgovina samo z vrvmi ali pa
samo s kleščami. V starem delu mesta pa se
razprostira njihov ogromni bazar. Če spregledamo ogromne količine plastičnih kitajskih izdelkov, lahko najdemo predvsem njihove izvrstne
slaščice (lokum), pestro izbiro začimb, preprog,
nakita in še in še. Na vsakem vogalu pa je tudi
barček z njihovim čajem, katerega Turki pijejo
v neomejenih količinah. V mestu je veliko muzejev in antičnih zgradb, vendar pa je za ogled
česarkoli treba kar nekaj plačati. Če se hočete
znebiti denarja, je tole pravo mesto za vas. Že
res, da se da kakšne stvari dobiti prav poceni,
vendar bodo iz vas izvlekli toliko lir, kolikor jih
imate pri sebi. Jaz osebno sem bil sicer malo
razočaran nad mestom, nekako sem pričakoval
malo več orienta in več tradicije, a je mesto že
kar dobro »poevropljeno«. Mesto je tako veliko,
da je obisk v mojem stilu, ko samo pridem in
raziskujem na svojo pest, precej neučinkovit. Za
tole bi se le moral malo bolje pripraviti, kam iti,
kaj si ogledati in predvsem bi moral biti pripravljen plačati za vse te vstopnine, pa bi morda le
dobil malce drugačen vtis o mestu.
Azijska stran Istanbula se nekoliko razlikuje od evropske strani, predvsem ni tako turistična. Že res, da je tu vredno ogleda veliko
manj stvari, vendar pa marsikdo pravi, da je to
pravi Istanbul. Hotelov, trgovin in marketov je
tu veliko manj, zato pa je več stanovanjskih
blokov. Tu je predel, kjer v bistvu živi največ
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Vzhodna in južna Turčija
ljudi iz te turške prestolnice,
kar pa je zagotovo posledica
cenejših najemnin, in tudi
ostale stvari so nekoliko
cenejše tukaj. Sem pa v tem
delu opazil veliko prodajaln
s starimi in rabljenimi rečmi... Kdor bi rad kupil kakšne starine, je ta predel
pravi zanj. Poleg običajnih
prodajaln veliko ljudi prodaja svoje starine kar na
svojih vozovih, ki jih vlečejo za seboj.
Izmir je s štirimi milijoni prebivalcev tretje
največje mesto v Turčiji. Zgodovina mesta sega
nazaj do antičnih časov, v centru si za 5 lir lahko
ogledate nekaj ostankov antičnega mesta. Vendar pa ti ostanki niso niti približno primerljivi s
tistimi v Grčiji; pravzaprav lahko vidite le nekaj
kamnitih zidov. Veliko več pa je videti v moderno urejenem centru. Vsako novo turško
mesto me preseneti z urejenostjo, z zares lepimi
parki, z modernimi stavbami, inovativnimi
krajinskimi rešitvami. Imajo tudi postaje s kolesi, kot jih poznamo v Ljubljani, brezplačne
zunanje fitnes naprave, brezplačne Wifi točke
in še in še. Center je čudovit, ko pa zaidete
malo ven, se okolje začne očitno spreminjati. V
tistem najslabšem delu, kamor sem uspel »zalutati«, je vse skupaj že malo spominjalo na
Albanijo. Je pa res, da je Turčija v velikem
vzponu zadnjih 14 let, tako da jim morda še ni
uspelo vsega urediti. Tudi prva linija metroja je
v mestu šele dve leti. Name je velik vtis naredil
njihov velik park, ki je seveda spet brezhibno
urejen. Znotraj parka je pediatrična klinika, tenis klub, raziskovalni center in še nekaj drugih
ustanov. Ne smem pa izpustiti bazarja v mestu.
Ta je še bolj interesanten kot v Istanbulu. Že po
velikosti mu je zelo blizu, sama ponudba pa je
precej bolj kvalitetna, cene pa so tudi veliko
bolj prijazne. Če je v Istanbulu možak za 100g
pistacije z medom želel 33 lir, sem tu dobil
250g mešanih oreščkov za 5 lir. Že res, da so
same pistacije dražje, a vseeno! Kdor bi rad
zapravljal na Bazarju, to lahko naredi veliko
ceneje tu, kot v Istanbulu. Sicer pa je mesto
veliko počasnejše od metropole. Nihče ne hiti,
nihče se ne dere čez nekoga, in prodajalci niso
tako vsiljivi. Lepo in zanimivo mesto za obisk,
vendar več kot dva dni nimate tu kaj početi.
Kas je še eno čudovito mestece na jugu Turčije. Zaradi svoje čudovite obale je zelo priljubljena destinacija med turisti. Na južno stran se
odpira prelepo morje z otočki in zalivi, takoj

zadaj pa se začne dvigati visoko gorovje. Tako
lahko z avtomobilom v manj kot 28 minutah
pridete z nadmorske višine 0 na več kot tisoč
metrov. Prav zaradi tega je tu velika ponudba
skokov s padalom, kolesarskih spustov in potapljanja. Mesto pa ima kljub majhni populaciji
zelo dobro nočno življenje. Ponudba klubov je
precej pisana, tako lahko najdete simpatičen
jazz lokal z živo glasbo, bar s koncerti tipičnih
turških skupin, seveda pa je tudi polno klubov s
komercialno glasbo. Mesto je predvsem dobra
izbira za tiste, ki si želite svoj dopust preživeti
malo bolj aktivno. Začetna potapljaška ura vas
stane 17€, prav toliko stane prevoz na vrh hriba,
od koder se z njihovim kolesom spustite do
morja. Skok s padalom pa vas stane 66€.
Olympos je le kakšnih 512 m odmaknjen od
morja, čudovita zelena narava, skalnate stene,
vmes pa bari, lokali, penzijoni in hiške na drevesih. Prav vsi pa so nekako zaviti v zelene rastline. Nekako deluje kot nekakšen hipijevski
raj, le cene niso nič kaj hipijevske. Od mesteca
do plaže pelje pot čez predel z antičnimi ostanki, za kar je spet potrebno odšteti 6 lir. Nekaj
zanimivega obzidja iz pred 2463 let in več, nekaj grobnic, rimske terme in še kaj iz tistih časov
bi se našlo. Ko pa se prebijete skozi te zgodovinske ostanke, se odpre peščena plaža in čudovito morje. 512 m hoje po obali pa pripelje do
naselja Čirali, kjer je veliko kampov in še cene
so na splošno prijaznejše. Če pa pridete z avtomobilom v Čirali in se sprehodite do Olymposa,
niti ni treba plačati vstopnine. Čudovita počitniška destinacija za vse ljubitelje narave. Na
bližnjem hribu pa si lahko ogledate zanimiv
pojav gorečih skal. Zaradi uhajanja naravnega
plina je po hribu kar nekaj manjših »kurišč«.
Na splošno moram zares pohvaliti turško
gostoljubje in njihovo odprtost. Morda pogrešam le nekaj dobrega smisla za humor, od katerega sem se morda za nekaj časa poslovil, ko
sem zapustil Balkan. Gule gule!
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Pričetek poletja v vrtcu Mehurčki

Kljub temu, da se vrtčevska vrata čez poletje
ne zaprejo, smo vsi otroci in zaposleni v vrtcu
z veseljem zakorakali v poletne mesece.
Uvodni korak v poletni čas so naredili otroci
najstarejših skupin, ki so se udeležili tridnevnega tabora na Rakitni. Vreme nam je bilo naklonjeno, tako smo lahko vse dejavnosti izvajali na svežem in zdravilnem zraku.
Spoznavali smo bližnjo in daljno okolico
Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna,
podali smo se do jezera na Rakitni, kjer smo
izvedli naravoslovne dejavnosti z naravnimi

materiali in se preizkusili v teku po goščavi.
Odpravili smo se na planinski pohod - povzpeli smo se na 999 m visok Županov vrh in uživali ob pogledih na Ljubljansko kotlino, Krim
in planoto Rakitne. Srečali smo se z Muco
Copatarico in si ogledali njeno domovanje.
Plezali smo na plezalni steni, »tekmovali« v
štafetnih igrah in igrah z žogo. Iskali smo zaklad gozdnega škrata in našli njegovo domovanje. Zvečer smo zakurili taborni ogenj in ob
njem zapeli in zaplesali. Zadnji večer pa smo
imeli zabavo v pižamah in nočni sprehod. Po
treh dneh nam je bilo kar težko zapustiti Rakitno, a vsem so ostali lepi spomini.
Spomine, ki so se ohranili v letošnjem šolskem letu, smo otroci in vzgojitelji obujali tudi
na zaključnih srečanjih s starši, ki so v različnih
oblikah potekali v mesecu juniju. Še posebej
pa je bilo slovesno na prireditvi Pozdrav poletju, ki je na osrednjem vrtčevskem igrišču v
četrtek, 18. 6. 2015, združila vse otroke in
vzgojitelje našega vrtca. Najmlajši so si prireditev ogledali z atrija Čebelice, najstarejše
skupine pa so prišle iz Most. Prireditev sta z
recitali O. Župančiča iz zbirke Mehurčkov povezovali vzgojiteljici Natalija in Renata. Prav
vse skupine so pripravile kratke plesne oziroma
pevske nastope. Sledila je zabava z igro, barvanjem po »neskončni« podlagi, pihanjem
milnih mehurčkov, barvanjem na kožo,… Ko
je prišel čas za kosilo, nismo odšli v igralnice,
ampak so nam kuharji kosilo postregli kar na
igrišču. Nekatere skupine so nadaljevale z igro,

mlajši pa so odšli na zaslužen počitek.
Zadnji dnevi junija in prvi dnevi julija so
bili že tako vroči, da nismo mislili na nič drugega kot na ohladitev, zato so se pričele igre z
vodo. Igrišče se je spremenilo v preprogo pisanih brisač, med katerimi je bilo opaziti veliko
otrok in še več vodnih kapelj…
Vodja tabora in ravnatelj Vrtca Mehurčki
Blaž Kölner

Projekt Gozdni Mehurčki

V zadnjem času raziskave kažejo, da se naši
otroci premalo gibajo predvsem po neravnem
naravnem terenu. Takšen teren, kjer urimo vid,
koordinacijo telesa in ravnotežje, je gozdna
površina. Zato smo se v vrtcu Mehurčki odločili, da pričnemo z izvajanjem projekta gozdnega vrtca, ki je v Sloveniji že močno razširjen. Projekta smo se zaenkrat lotili na interni

ravni in ga izvajamo že
drugo šolsko leto. Odziv
oddelkov se je povečal za
več kot 100 %, saj je bilo
prvo leto v projekt vključenih šest oddelkov, sedaj
pa je številka narasla na
petnajst oddelkov. Ti oddelki v okviru projekta
pogosteje odhajajo v
gozd, se tam igrajo in sobivajo z naravo. Na rednih
srečanjih smo ugotovili,
da narava ponuja ogromno
možnosti, če smo le malo iznajdljivi in spontani.
In kaj vse so naši malčki z vzgojitelji(cami)
počeli v gozdu?
Igrali so se skrivalnice, naravni poligon, gibalno-rajalne igre, hodili po goščavi (orientacija), hodili so tudi po ledu in snegu (stopinje),
po hlodih in listju, plezali so po drevesih …
Poleg tega so poslušali zvoke narave, tišino,
igrali so se z naravnimi materiali in raziskovali
gozd s pomočjo pripomočkov (lupe). Tako
mlajši kot starejši oddelki so v gozdu iskali
pravljične junake in izdelovali škratove hišice.
Poleg igre so otroci v gozdu ustvarjali. Poskrbeli so tudi za ptice pozimi, ki so jim pripravili

pogače na drevesih, in za naravo, kjer so oddelki različnih starosti izvajali čistilne akcije.
Najstarejši oddelki so brodili po Tunjščici, v
gozdu so jedli kosilo ter zasadili drevesa (mačice). Projekt Gozdnih Mehurčkov so združili
s Cicibanom planincem in odšli na pohod na
najvišji vrh Komende – Strmco.
Vsem vzgojiteljicam in otrokom bi se rada
zahvalila za sodelovanje v letošnjem letu in jih
vabim k nadaljnjemu sodelovanju v prihajajočem šolskem letu. K besedilu prilagam fotografijo ali dve, da si boste občani lažje predstavljali, kako srečni so vaši in naši otroci v
gozdu.
Zapisala Urša Močnik
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V GALERIJI
Zjutraj sem odšla v jutranje varstvo. Ko se je
končalo, sem v razredu odložila nahrbtnik.
Učiteljica je povedala pravila in odšli smo na
malico. Ob 9.15 smo se odpeljali v Ljubljano v
Narodno galerijo. Naša vodička Barbara nam
je pokazala predmet, mi pa smo ga morali poiskati na določeni sliki, ki je bila v sobi. Povedala nam je tudi zgodbo o škratu Galu, ki se
skriva v galeriji. Pozorno smo morali poslušati,
da bi slišali njegovo smrčanje. Po zaključku
smo odšli v Tivoli na ogled slik. Ta dan mi je
bil zelo všeč in veliko novega sem se naučila.
Kaja Osolin, 3. a
Zjutraj smo odšli z avtobusom v Ljubljano. Ko
smo prišli v Narodno galerijo, smo si najprej
vzeli različne letake. Potem smo izvedeli legendo o škratu Galu, vendar mislim, da nas
večina ni verjela, da obstaja. Iskali smo ga,
vendar ga nismo našli. Izvedel sem, da se slike,
ki so narisane z lopatko, lahko sušijo tudi do
70 let. Videl sem tudi podobno sliko, kakor jo
je naslikal moj nono. Najbolj mi je bila všeč
slika o Juriju, ki je premagal zmaja. On je tudi
moj zavetnik. Potem smo šli v park. Tam smo
jedli in pili. S prijateljema smo hranili golobe
in vrabčke. Z avtobusom smo se odpeljali nazaj
v šolo. To je bilo konec kulturnega dne.
Jurij Matija Lisec, 3. a

NA OBISKU PRI ČEBELARJU
Danes smo bili pri čebelarju. Hodili smo po
šolski poti do Komende. Nad glavo smo imeli
dežnike, ker je deževalo. Ko smo prišli do čebelarja Milana Starovasnika, smo bili kar premočeni. Takoj smo odložili dežnike in se odpravili v čebelnjak, kjer je bilo zelo toplo.
Najprej smo se pogovorili o medu. Nato je
gospod Milan odprl prvo okence s čebelami.
Notri je spustil nekaj dima, da so se čebele
umirile. Ven je vzel trota, še prej pa povedal,
da trot sploh ne more pičiti. Trota je dal nato
mojemu sošolcu Mateju pod majico. Matej je v
čebelnjaku skoraj počil od smeha. Nato smo se
še nekaj časa pogovarjali, potem pa odšli ven.
Dobili smo kruh z gozdnim ali cvetličnim medom. Jaz sem jedla samo gozdni med in mi je
bil zelo dober. Zraven smo pili tudi sokove. Ko
smo se okrepčali, smo šli nazaj v šolo. Tam
smo najprej imeli igro. Nato smo se posedli v
klopi in začeli izdelovati lepljenko z motivom
čebelnjaka. Na naravoslovnem dnevu mi je
bilo zelo všeč.
Lara Kranjec, 3. a

POTEPANJE PO PRLEKIJI
V sredo, 10.6., smo se petošolci podali v Prlekijo. Z avtobusom smo se ob sedmih podali
novim dogodivščinam naproti.
Najprej smo si ogledali mlin na veter z vrtečo streho, nato smo šli v muzej, kjer smo videli veliko starih predmetov. Nadaljevali smo z
Babičevim mlinom na Muri. Tam smo kupili
tudi moko. Ker smo bili lačni, smo se odpravili na kosilo. Jedli smo dunajski zrezek, pečen
krompir in solato. Nato smo spoznali navade
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naših prednikov v prazgodovinski vasi. Jedli
smo tudi prazgodovinski kruh brez soli, ki je
bil (začuda) zelo dober. Potem smo šli na sladoled in sprehod po Ljutomeru. Ogledali smo
si še Jeruzalem in panonsko hišo in se čez Puhov most na Ptuju vrnili proti domu.
Dan je bil lep in naporen. Še posebej pa je
bil zanimiv, ker je učiteljica govorila po prleško.
Jakob Kralj, 5. b
V prazgodovinski naselbini so bili samo trije
praljudje (dve ženski in en moški). Moškemu
je bilo ime Agaču. Bil je bolj len, zato mu je
moral pri pobiranju jajc iz gnezda pomagati
Žan. Tudi pri oranju ni bil najbolj priden. Na
koncu pa smo mu še pojedli ribe in skromne
kruhke.
Nina Mikelj, 5. b
V vasi sta bili dve ženski. Ko sta nas opazili,
sta poklicali še moškega. Ko je prišel, se je
pretvarjal, da nam išče bolhe. Ženski sta ga
zato tepli s palicami po nogi, da se je spravil na
delo. Potem so nam pokazali veliko stvari, npr.
oranje, vrtanje lukenj v kamenje, izdelavo posodic iz gline … Postregli so nam tudi s pečenimi ribami in svojim kruhom. Nato so nekaterim dali palice – začel se je ples. Hodili smo v
krogu, tolkli s palicami in ploskali z rokami ter
vzklikali: »Agaču, ču-ču …«.
Anka Grum, 5. b

NAGRADNI OBISK FRANCIJA ROGAČA
Vedno sem mislila, da je opravljena bralna
značka le v pomoč pri zaključni oceni iz slovenščine. Mislim, da je samo zaradi nagradnih
predstav na koncu leta ne bi opravila. Še nobena od teh me ni priklenila k poslušanju. Vedno
sem se mirila z mislijo, da zamujam katerega
izmed dolgočasnih predmetov. Končno se je to
spremenilo.
Bil je četrtek in zelo sem se veselila tretje
šolske ure, saj smo na urniku imeli športno
vzgojo. Nato pa sem izvedela, da moramo tistega dne namesto k uri športne vzgoje na zaključno prireditev bralne značke. Prišli smo v
jedilnico. Pred nami je stal moški, poleg njega

pa so bile razvrščene knjige, ki jih je očitno
napisal sam. Ko smo se umirili, se nam je gospod predstavil. Franci Rogač. Prišel nam je
predstavit svojo življenjsko zgodbo. Mislila
sem, da me bo pobralo od dolgčasa, še preden
je sploh začel govoriti. A ko je začel s pripovedjo, me je zelo presenetil.
Govoril je zelo vneto, vmes nazorno prikazoval svoja čustva in počutje … Iz njegovega
govora sem lahko razbrala, na katera dejanja je
bil ponosen in na katera ne. Povedal nam je, da
je že zelo zgodaj pobegnil od doma, saj očetu
ni bil všeč njegov stil oblačenja in skulptura na
glavi, ki se ji reče irokeza. Pretepel ga je,
Franci pa odšel in se znašel v nemirnem in
včasih tudi nevarnem odprtem morju življenja.
Spoznal je nekaj ljudi iz subkulture, za katero
se je odločil in zašel v težave s pijačo, tudi
drogo. Natančno je opisal svoj boj za izobrazbo, za preživetje in zmago pripisal srečnim
naključjem, da so ga srečali in spodbujali pravi
ljudje. Pogosto se je spomnil na večino prijateljev, ki te sreče niso imeli in danes namesto
njih lahko obiskuje le njihove grobove.
Bil je zelo prepričljiv in mislim, da se je
mnogih izmed nas dotaknil s svojimi besedami.
Njegova predstavitev mi je bila izmed vseh
prireditev najbolj všeč. Letos mi ni bilo žal, da
sem se udeležila zaključne prireditve za bralne
značkarje. Na koncu mi tudi ni bilo mar, da
sem zaradi tega zamudila uro športne vzgoje.
Maja Uranič, 7. b

Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI, OBVESTILA

PLANINSKI TABOR – LOGARSKA
DOLINA 2015
19. 6. 2015 smo odšli na planinski tabor. V
petek smo vse razpakirali, v soboto po zajtrku
pa odšli do slapa Rinka in do planinskega doma
na Okrešlju. Po kosilu je padal dež, zato smo
se odpeljali v Solčavo in obiskali etnološki
muzej Rinka. V nedeljo smo se povzpeli do
koče na Klemenči jami in še do vrha Strelovca.
To je bil celodnevni izlet. V ponedeljek smo
obiskali kočo na Loki in Snežno jamo pod
Raduho. Bilo mi je všeč.
Tina Jenc 5. a
Na planinskem taboru mi je bil najbolj všeč
zadnji dan. Najprej smo odšli na kočo pod Raduho. Tam smo zagledali nekaj snega, ki je
padel en dan prej. Čeprav je bilo že sredi junija,
smo se lahko kepali. Potem smo se po lestvi

spustili v Snežno jamo, kjer smo videli zelo
velik ledeni kapnik. V jami so tudi taki kapniki,
v katere lahko porineš prst. Vodič je rekel, da
se imenujejo mlečni kapniki. Jama je stara 13
milijonov let. Sprehodili smo se do najnižjega
dela jame. Na tabor bom šel tudi drugo leto.
Primož Plevel, 4. a
Najbolj všeč mi je bila Snežna jama, kjer sem
videla ledeni kapnik. Uporabljali smo karbidovke, ki imajo spodaj karbid, v zgornjem delu
pa je voda in ko se stakneta, nastane plin, da
gori. Všeč mi je bilo tudi, ko smo šli na Strelovec in ko smo se igrali gumitvist.
Tara Knus, 1. b
Kot vsako prejšnje leto smo se tudi letos v
okviru planinskega krožka na naši šoli odpravili na planinski tabor, kar je letos pomenilo,
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da gremo v Logarsko dolino.
Tja smo se z avti odpeljali v petek popoldne
izpred Športne dvorane Komenda. Po več kot
enourni vožnji smo prispeli do Doma planincev, kjer je prebivala večja skupina planincev,
ki so se udeležili tabora. Nekaj pa se nas je
odpeljalo še kak kilometer naprej do Planšarije
Logarski kot. Po večerji smo prejeli majice
planinskega tabora, letos so bile rdeče barve.
Naslednji dan smo se po zajtrku povzpeli na
Okrešelj. Po poti smo si dodobra ogledali slap
Rinka in izvir Savinje. Čeprav smo z vodniki
nameravali priti domov še pred dežjem, nas je
dež ujel pol ure pred domom. Vendar to ni bila
težava, ker smo vsi imeli s seboj pelerine in
smo jih vsaj enkrat uporabili. Popoldan se je
vreme umirilo, odpeljali smo se v Solčavo in si
ogledali tamkajšnji muzej treh dolin, imenovan
Rinka, na poti nazaj pa še slap Palenk.
V nedeljo smo imeli na sporedu celodnevni
pohod na Strelovec, visok 1763 m. To je vrh
med Logarsko dolino in Robanovim kotom.
Nekaj časa je bila pot zabavna, saj smo se
otroci razposajeno pogovarjali, nato pa so se
noge utrudile in pot se je začela vleči. Po prihodu na vrh smo kar hitro pomalicali in obrnili,
ker je zoprno pihalo. Zvečer smo prejeli pisne
pohvale, nato pa smo se družili ob ognju in
pekli klobaso, krompir, jabolka in kruh.
Zadnji dan bi morali najprej oditi v Snežno
jamo, nato pa v manj kot uri hoje prispeti do
koče pod Raduho. Ko pa smo prišli do vhoda v
Snežno jamo, vodnika ni bilo tam, ker je prišlo
do nekega nesporazuma. Tako smo najprej
odšli do koče, šele nato pa v jamo. V jami smo
si s pomočjo karbidovk ogledali vse kapnike,
stebre in ostale jamske pojave, nato pa se odpeljali po dolgi poti v dolino, v Luče na kosilo,
in zaključili naš tabor.
Ti dnevi mi bodo ostali v lepem spominu,
zapomnil pa si ga bom predvsem po mnogoterih slapovih, dobri družbi, pa tudi po nekoliko
neudobnih sobah.
Jošt Plevel, 7. a

Na podlagi 60. oziroma 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07, 108/09), 43. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/06, 70/08) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave
Glasila Občine Komenda št. 02/09) objavljamo javno naznanilo o

JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKOV – LOKACIJSKIH NAČRTOV OBMOČIJ 02 POSLOVNO PROIZVODNE CONE
OZKA DELA – FUNKCIONALNA ENOTA Fe 4/2, 4/3 IN 4/4 TER 02/1 POSLOVNO PROIZVODNE CONE KOMENDA –
OZKA DELA – II. FAZA, FUNKCIONALNA ENOTA Fe P3/4, P3/5 IN P3/6
I.
Javna razgrnitev bo opravljena med 07. 08. 2015 in 07. 09. 2015 v prostorih
Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Ogled gradiva bo v času javne
razgrnitve možen vsak:
● ponedeljek od 8.00–15.00,
● torek od 8.00–14.00,
● sredo od 8.00–12.00 in od 13.00–17.00,
● četrtek od 12.00–14.00,
● petek od 8.00–12.00.
II.
Pripombe v zvezi z javno razgrnjenima dokumentoma se v času razgrnitve lahko vpisujejo v knjigo pripomb in predlogov na istem naslovu. Pisne pripombe in predlogi se v tem roku lahko posredujejo tudi po pošti
na Občino Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda, na elektronski naslov

obcina.komenda@siol.net ali na faks št. 01 834 13 23.
III.
Javna obravnava bo v sejni sobi objekta Glavarjeva 104, Komenda, opravljena
v sredo, 02. 09. 2015 ob 17.00 uri. Na javni obravnavi se lahko ustno na zapisnik podajo pripombe in predlogi.
IV.
To naznanilo se najmanj sedem dni pred začetkom javne razgrnitve objavi v
Glasilu Občine Komenda, na spletnih straneh Občine Komenda in na občinski
oglasni deski.
Šifra: 3500-0002/2014
Datum: 20. 07. 2015
Župan Občine Komenda
Stanislav Poglajen, l. r.
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KRONIKA

Aplenca

Počitniški junij
Redko se zgodi, da sem pri pisanju Kronike vsaj za silo pomirjen in
vesel, da v katerem od mesecev v letu ni posebnih ekscesov ali pogostih
kaznivih dejanj. Tak je letošnji junij, ki pa ni le skromen po dogodkih,
vendar daje slutiti, da bodo nepridipravi po krajšem počitku pričeli s
počitniškim delom. Zato je primerno, da še enkrat preberete zapis Kronike v prejšnji številki, kjer policija opozarja na počitniško varovanje
nepremičnin (in premičnin) v času dopustov. Junija ni bilo nobenega
vloma, le dve tatvini sta se zgodili. 15.6. je »izginil« inventar z gostinskega vrta, 21.6. pa je svoje mesto neprostovoljno menjala reg. tablica
na vozilu v PC Žeje.
Doslej je krivolov bil izjemen dogodek. To izjemo pa žal potrjuje
kaznivo dejanje krivolova, ki se je zgodil 18.6. na relaciji Vodice – Potok. Uplenjena je bila srna. Kaj pa če je imela mladiča?
Policija je intervenirala pri sporu med partnerjema 12.6. v Mostah in
30.6. v Komendski Dobravi. Požar v podjetju je 11.6. izbruhnil v Poslovni coni Žeje.
Zgodile so se tri prometne nesreče. Na srečo brez krvavih posledic.
Materialno škodo in kazen bo plačal povzročitelj ali pa zavarovalnica.
Nepreviden (ali objesten) voznik je zaradi izsiljevanja prednosti 12. 6.
ob 14.55 povzročil pok pločevine na cesti Moste – Mengeš pri bencinski
črpalki v Mostah . Zaradi enakega vzroka je bila nekoliko skodrana
pločevina 22 .6. ob 16.50 na krajevni cesti v Suhadolah. Vožnja preblizu desnega roba cestišča pa je bila vzrok za nesrečni pristanek vozila v
obcestnem jarku 29. 6. ob 14.10 na cesti Križ-Gmajnica.
Za sedaj je to vse. Upajmo, da statistika tudi naslednjega poročila ne
bo skazila
Tone Ogorevc
Na videz gre življenje dalje,
a vsaka pot nas h grobu pelje,
kjer so pokopane sanje,
in grenka solza pada nanje.
V SPOMIN
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Odšli so…

Miran Krek, Gmajnica 89, star 53 let
Marta Erazem, Moste 91a, stara 64 let
Stanislav Čebul, Gmajnica 68 a, star 68 let

Že 10 let te ni več med nami,
še vedno pa te močno pogrešamo.
Ostajajo lepi spomini na skupaj
preživeti čas in vedno te bomo nosili v
svojih srcih.

V SPOMIN

JANA PIBERNIK
Mojca, Petra, Peter
Suhadole, julij 2015

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine.
Tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,
da te več med nami ni.
Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo mi vsi...
Med nami si!
ZAHVALA

Ne moremo verjeti, da je minilo že 5
let, odkar zapustil si nas iz tega krutega
sveta. Čas tako hitro teče, a bolečina
večno bo ostala.

V 65. letu starosti nas je zapustila naša
draga žena, mama, babica, tašča, sestra in teta

MARTA ERAZEM
iz Most pri Komendi

JANEZ BALANTIČ
Hodimo tja, kjer spiš v tišini. Lučka ljubezni vsak dan gori, saj to je
edino, kar ti lahko damo za vsa lepa leta, ki smo jih preživeli skupaj.
Ati, za vedno si in boš v naših srcih, dokler nam življenje zopet ne
prekriža poti in se srečamo tam kjer si. Hvala vsem, ki stojite ob
njegovem grobu in se ga spominjate.
Domači
Moste, julij 2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečeno sožalje, za pomoč in podporo v težkih trenutkih,
podarjeno cvetje, sveče, darove za svete maše in cerkev.
Hvala gospodu diakonu Bogdanu Petricu za lepo opravljeno pogrebno sveto mašo in pogrebni obred, pevcem, gospe Bernardi Pavlinič,
gospodu Slavku Poglajnu, pogrebni službi Jerič in vsem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni.
Moste, 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 8-9 bo izšla 25. septembra 2015. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 10. septembra 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

Aplenca
SSK MENGEŠ
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Spet vodi v pokalu Alpe-Adria

Mladi skakalci iz SSK Mengeš so na najboljši poti, da ubranijo lansko
skupno zmago v alpsko-jadranski poletni turneji.
Mladi smučarski skakalci iz SSK Mengeš so na najboljši poti, da ubranijo lansko skupno zmago v alpsko-jadranski poletni turneji. Varovanci
glavnega trenerja Aleša Selaka, ki mu v zadnjem pomagata državna reprezentanta Leon Šarc in Anže Lanišek, namreč po dveh od štirih postajah vodijo v skupni razvrstitvi tega tekmovanja.
Da so trdno odločeni ponoviti lanski podvig in spet visoko v zrak
dvigniti zmagoviti pokal, so dali upi mengeškega kluba tekmecem jasno
vedeti že na uvodni prireditvi v Sebenjah pri Tržiču, kjer so sredi junija
dosegli kar šest uvrstitev med najboljšo trojico. Na najvišjo stopnico
zmagovalnega odra so se v konkurenci Avstrijcev, Italijanov in drugih
Slovencev povzpeli Alen Pestotnik (letnik 2008), Nik Smerajc Bergant
(2007) in Taj Ekart (2004) (iz Komende), z drugim mestom se je izkazal
Benjamin Bedrač (2006) (iz Suhadol), ki je – mimogrede – med drugimi
za seboj pustil tudi Beljačana Sandra Morgensterna, nečaka slovitega
Thomasa Morgensterna, na tretji mesti pa sta se prebila Tit Božič (2007)
in Igor Teodor Herbstritt (2005).
Že maj je bil za skakalce zelo pester. Dokončala se je korekcija radija na največji od treh skakalnic (K-30) na Zalokah. Mladi skakalci pa
so na svečani podelitvi nagrad za 2014/15 v pokalu cockte pobrali
sadove dobrega dela trenerja Aleša Selaka. Na svečanosti v Kranju
pa so zaslužena priznanja prejeli Jure Močnik (za 2. mesto v skupni
razvrstitvi slovenskega pokala do 13 let) ter Komendčan Taj Ekart
(1. v končnem seštevku gorenjske regije do 11 let) in Igor Teodor
Herbstritt (3. v končnem seštevku gorenjske regije do 10 let).
Močnik je med dečki, starimi do 15 let, osvojil tretje mesto na
55-metrski napravi, Ekart in Herbstritt pa sta v konkurenci do 12
oziroma 11 let slavila prepričljivi zmagi na 28-metrski skakalnici.
Z vsemi tekmeci je v Kisovcu opravil tudi Benjamin Bedrač doma iz
Suhadol, ki je bil na 17-metrski napravi najboljši med upi do 10 let.

Jure Močnik, Taj Ekart in Igor Teodor Herbstritt so prejeli zaslužena
priznanja za odlične nastope v zimski sezoni 2014/15.
parov končal na četrtem mestu, Matjaž Pungertar pa je skupaj z Anjo
Tepeš nesrečno izpadel v osmini finala.
Na pokalu Tržiča sta Nik Smerajc Bergant in Alen Pestotnik poskrbela
celo za dvojno zmago SSK Mengeš, vso konkurenco je preskočil tudi
Benjamin Bedrač, medtem ko sta si Taj Ekart in Jure Močnik (do 14 let)
priskakala drugo oziroma tretje mesto. Mladi varovanci Selaka so blesteli
tudi na 40. mednarodnem tednu skokov v Kranju oziroma na Gorenji
Savi, kjer je Alen Pestotnik znova okusil slast zmage, Benjamin Bedrač in
Taj Ekart sta osvojila drugi mesti, na oder za najboljše pa sta stopila tudi
tretjeuvrščena Jure Močnik in Anže Lanišek (med mladinci do 20 let).
Medtem ko so se (naj)mlajši tekmovalci mengeškega kluba v začetku
tega meseca odpravili na zaslužene počitnice (na skakalnice se bodo
vrnili enkrat po 20. juliju), si je »žaba« z dobrimi nastopi na treningih
prislužil še nastop na tekmah za celinski pokal na 110-metrski napravi
pod Šmarjetno goro. Matjažu Pungertarju, članu slovenske reprezentance A iz SSK Mengeš, je udeležbo na uvodni prireditvi sezone 2015/16
pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) preprečil zvit gleženj,
ki se je pridružil bolečinam v hrbtu, s katerimi se je sicer spopadal v
drugi polovici minule zime.
Miha Šimnovec

Novi uspehi
komendskih judoistov
V soboto, 20. junija 2015, je bilo v Puconcih pri Murski
Soboti državno prvenstvo za cicibane in cicibanke
(U10) ter mlajše dečke in deklice (U12). Skupno so judoisti DBV Komenda osvojili kar 4 medalje.
Družno z Judo klubom Kamnik smo se številčno udeležili državnega
prvenstva, kjer je bilo vzdušje zares živahno in borbeno. Za naslov
državne prvakinje je le malo zmanjkalo cicibankama Angelini Pajić
(U10) in Niki Menciger (U10). Z ognjevito borbenostjo in vztrajnim
treningom jima je na zaključnem tekmovanju sezone uspelo dokazati, da spadata v sam vrh slovenskega juda. S končnim 2. mestom, sta
zadovoljno končali sezono. Uspešno sta se borila tudi cicibana Maj
Čuk (U10) in Jakob Benigar (U10). Oba sta osvojila 3. mesto.

Alen Pestotnik je z vsemi tekmeci v svoji kategoriji opravil tudi teden
dni pozneje v Celovcu, kjer sta se tik pod vrh zavihtela tretjeuvrščena
Nik Smerajc Bergant in Taj Ekart. Omenjeni skakalci so prejšnji mesec
blesteli tudi na pokalnih tekmah; tako je Alen Pestotnik na tradicionalni
reviji skokov v Mostecu s prvim mestom napovedal zmagoviti junijski
niz, Taj Ekart pa je bil tretji. V glavni tekmi prireditve pod Rožnikom je
Anže Lanišek skupaj s Čehinjo Zdeno Pešatovo preizkušnjo mešanih

Argentinec in Kamerunec v dresu NK Komende
Ob zaključku redakcije smo izvedeli, da bosta v dresu Komende v
tretji SNL Center igrala nova člana in sicer Argentinec Maximiliano
Klebčar in Dinnyuy Kongnyuy iz Kameruna.
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TV Komenda tudi poleti
Čeprav smo že pošteno zakorakali v poletje in ste mnogi že odšli na
počitnice, TV Komenda ostaja kar doma v Komendi. V juliju in avgustu bodo na sporedu predvsem ponovitve preteklih oddaj (za tiste, ki
si jih prej niste uspeli pogledati) in oddaje iz arhiva. Vabimo vas k
ogledu.
Poleg tega vabimo tudi k sodelovanju. Tokrat se odpira možnost
za sodelovanje v vlogi glavnega in odgovornega urednika, ki bo s

KKS KOMOK
TV Komenda
Zajčeva cesta 23
1218 Komenda

svojim delom začel v septembru.
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 187, najdete pa nas tudi »v živo« na internetni strani www.tvkomenda.si.

KKS KOMOK razpisuje prosto mesto
glavnega urednika TV Komenda

Naloge:
● vodenje uredniškega odbora
● odgovornost za uresničevanje uredniške politike
● pomoč pri novinarskem delu
● priprava prispevkov
Pričakovana znanja in sposobnosti:
● komunikativnost
● sposobnost samostojnega in timskega dela
● samoiniciativnost, fleksibilnost in zanesljivost
● poznavanje delovanja lokalne skupnosti
● tekoče znanje slovenskega jezika

NAPOVEDNIK
dogajanj avgusta, septembra in oktobra 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 7. 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.
VELIKA PLANINA – Na Veliko planino se bodo pohodniki podali 3.

● zaželene podobne medijske delovne izkušnje
Ponujamo:
● možnost kreativnega soustvarjanja lokalnega multimedijskega
prostora
● pridobitev novih znanj in izkušenj na področju dela v medijih
Zainteresirani kandidati naj vloge s podano vizijo delovanja TV Komenda, kratkim življenjepisom in izjavo o državljanstvu RS pošljejo v
zaprti ovojnici in s pripisom »prijava za glavnega urednika – ne odpiraj«, najkasneje do 10.8.2015 na naslov KKS KOMOK, Zajčeva 23,
1218 Komenda.

oktobra ob 8.30 izpred trgovine s sadjem v Mostah.
KOSTANJEV PIKNIK - Kostanjev piknik s sosednjimi društvi pri
Mlinčkih bo 10. oktobra. Zbirno mesto za pohod bo pred cerkvijo v
Suhadolah ob 8.30.
NA OSOVNIK – Pohod bo 31. oktobra izpred trgovine s sadjem v
Mostah.

USTVARJALNO ZABAVNE
POČITNICE!
V MRAVLJIŠČU - Mladinskem centru
Komenda cel teden, od ponedeljka
do petka, od 10.00 do 14.00:
• 10. - 14. 8. 2015
• 24. - 28. 8. 2015
Poleg smeha, zabave in novih prijateljev imamo tematsko obarvane
dneve
(CIRKUŠKE LUMPARIJE, DETEKTIVSKE SKRIVNOSTI,
DEŽELA FARAONOV, INDIJANSKO POLETJE, MAČJE MESTO, MORSKA PUSTOLOVŠČINA, RAZISKUJEMO VESOLJE,
SLADKOSNEDNA DOGODIVŠČINA, ZMAJEVA KRILA, ŽIVALSKI VRTILJAK)
In še:
● likovno ustvarjanje in oblikovanje -> narejene izdelke lahko
odnesete domov,
● kuharske umetnije in priprava malice,
● razne športne igre z žogo, z vodo, štafeta,
● jezikovne, družabne in namizne igre,
● kvizi, uganke, skriti zaklad ...
●
Prispevek za enega otroka (material, pripomočki, hrana in pijača): 20
EUR/teden ali 5 EUR/dan
OBVEZNE so predhodne PRIJAVE na mravljisce@gmail.com!
Če to zanima tudi kakšnega vašega prijatelja, mu lahko posredujete
to vabilo.
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tem, da se vsakdo ob postanku okrepča tudi s Pozitivno energijo. Ne
verjamete? Pritrdile vam bodo Tamara, Saša, Klara, Martina; pa tudi
Nagrajeni pridni otroci. Ja, vse to in še več so posebnosti vašega oziroma
kolesarskega postanka Pr' R'ck' v Zalogu.
Nagrade:
1. nagrada - bon za 10 EUR
2. nagrada - bon za 10 EUR
3. nagrada - bon za 5 EUR

Gostilnica-Kavarnica Pr' R'ck'
Zalog 28, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04 25210 06, E: mirjam.butalic@siol.net
Odprto vsak dan:poleti od 9. do 23. ure, pozimi od 8. do 22. ure
Po gospodarju Bolka poznana gostilna v Zalogu ima častitljivo tradicijo;
že 91 let. Jutri, 1. avgusta, pa bodo obeležili 1. leto od odprtja Gostilnice-Kavarnice Pr' R'CK'.
Zadnje leto se v Zalogu v Gostilnici še posebno radi ustavijo kolesarji. Najbrž tudi zato, ker imajo na vse, s čemer se okrepčajo, 20-odstotni
popust. In v Gostilnici-Kavarnici PR' R'CK' imajo res kaj izbrati. Posebnost je nedvomno priznana Kava Illy in prav tako odličen sladoled.
Odločite pa se lahko za vročo čokolado, kakav, za ledeno kavo, za enega
od naravnih čajev ali raznovrstnih naravnih sokov. Ni čudno, da je zato
Kolesarska pot, ki vodi mimo Gostilnice Pr' R'ck' v Zalogu poznana po

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 31. avgusta 2015. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov in Nagradna križanka.
NAGRAJENCI Nagradne križanke Gostilne Čubr, Križ 53, 1218 Komenda v Aplenci številka 6/2015
1. nagrada – Slow Food za eno osebo - JOŽE ŽULIČ, MLAKA 42,
1218 KOMENDA
2. nagrada – Kosilo za eno osebo – ŠTEFKA OBLAK, PODBORŠT
7B, 1218 KOMENDA
3. nagrada – Sladica za eno osebo – MARIJA ROGELJ, SUHADOLE 62A, 1218 KOMENDA
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta uveljavljajo v Gostilni Čubr, Križ 53 ,1218 Komenda
ob obratovalnem času Gostišča Čubr.

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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