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Vse, kar je prijetno in lepo, polno novih doživetij, prehitro mine. 
Tone v pozabo. Prišel je dan, ko oživijo stara prijateljstva, vezi, 
stkane med meseci pouka;  dnevi učenja za znanje in širitev obzorij  
ponovno preidejo v stare tire in se prične čas, ko mladi prično spre-
jemati znanje iz bogatih izkušenj šolnikov.

Za tiste, ki prvič prestopajo šolski prag, pa mineva doba brezskrbnega 
igranja in negotovi vstopajo v hram znanja. 

Prvi šolski dan mineva brez velikih pretresov, spremstvo očkov in 
mamic, ki svoje prvošolčke izročajo v uk in vzgojo učiteljic, pa je včasih 
bolj stresen za starše kot za otroke.

Večino prvošolčkov pripeljejo starši z avtomobili; pa bi bilo morda 
bolj prav, da jih na prvi poti od doma v šolo pospremijo peš, da bi se 
malčki čim prej privadili na samostojnost v prometu.

SPV je storil, kar je potrebno za označitev varnih poti. Ugotovil pa 
sem, da so doslej vedno na pomembnih križiščih bili navzoči odrasli 
»varuhi« iz vrst društev in organizacij, ki so se odzivali klicu na pomoč 
vsaj v prvih dneh pouka. V času med 7.30 do 8.30 sem opazil samo tri 
upokojence, ki so nadzirali prehode. Isto mi je potrdil tudi policist, ki 
je večkrat obvozil šolske poti. Ne pozabimo – vsi smo odgovorni za 
prometno varnost, posebno še, če to od nas terjajo dnevi, kot je prvi 
šolski dan.

Promet je bil umirjen, vozniki so vozili tako, kot je predpisano; le 
nekateri »veliki« šolarji so pozabili, kako se prečka zebra s kolesom.

Adijo, počitnice!
Bil je miren dan, kot si to lahko le želimo za vse dni v času pouka.
Srečno in uspešno šolsko leto vam želim

Tone Ogorevc

Za najmlajše občane občine Komenda se je 1. septembra začelo novo 
šolsko leto 2015-2016. V Osnovni oziroma devetletni šoli Komenda-
Moste je v šolske klopi 1. septembra sedlo natanko 667 učenk in učen-
cev. Med njimi pa jih je točno sto (100), ki so prvič prestopili šolski prag 
in bodo spoznavali šolo in učenje v prvem razredu.

No, če k tej mladeži občine Komenda prištejemo še tiste iz Vrtca 
Mehurčki, je najmlajših občanov občine Komenda, ko to pišemo, skupaj 
12 več kot tisoč. Ja, natanko 1012. No, in če upoštevamo še nekatere 
najmlajše, ki pa še niso v vrtcu, ima občina Komenda ta trenutek kar 
dobrih 20 odstotkov mladeži od vseh občanov. 

Poleti pa so v Komendi s strehe na šolski stavbi odstranili staro in 
oporečno kritino. Bil je to kar zahteven projekt, ki ga je hitro in strokov-
no opravila komendska fi rma Streha Sodnik. Pa tudi organizacijsko 
oziroma izvedbeno delo ni bilo ravno enostavno in denarno strošek ni 
bil ravno majhen.  

A. Ž.

Začela se je šola
Prenovljena in zdravju neoporečna kritina na šolski stavbi v Komendi je tudi prijazen začetek 
novega šolskega leta 2015-2016.
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Minulo soboto je bilo v Moravčah regijsko tekmovanje starejših gasilk in 
gasilcev (veterank in veteranov) v regiji Ljubljana III. Med starejšimi gasil-
ci se je merilo na tekmovanju 21 ekip, med starejšimi gasilkami pa 10. 
Uspeh so zabeležili starejši gasilci iz PGD Križ v GZ Komenda. Ekipa 
PGD Križ je namreč osvojila 1. mesto, druga je bila ekipa Sava Litija, 3. pa 
Studa Domžale. Ekipa PGD Komenda je bila 7., ekipa PGD Moste pa 16. 

Pri starejših gasilkah so bile prve tri ekipe PGD Jarše Rodica II, 

Društvo upokojencev praznuje 
60-letnico svojega obstoja in 

delovanja.
Vabimo vse občane, da ta jubilej počastite z nami na

SVEČANI AKADEMIJI

V soboto, 17. oktobra, v dvorani Kulturnega doma v Komendi, ob 
17. uri. 

Nazdravili bomo našim družbenim prispevkom v preteklosti in se 
z vsemi ljudmi dobre volje poveselili ter podali roko prihodnosti v 
sožitju generacij.
Čaka Vas pester kulturni program in urica žlahtne sprostitve. Bo-

dite z nami!

Starejši Križani so zmagali v Moravčah

Ekipa PGD Križ je bila prva med starejšimi gasilci.
Čeprav so bile križke gasilke 7., so jih najboljši starejši Križani vseeno 
povabili na skupinsko slikanje.

Nepričakovano lepo vreme na začetku sicer ni privabilo nadpovprečno 
število obiskovalcev. Potem pa se je po tretji uri popoldne tudi tribuna na 
hipodromu  v Komendi, in tudi ograja na njegovi južni strani, kar polnila. 
Bila je ena tistih  kasaških prireditev, že tretja letos v Komendi, ki je 
obetala lepe tekme. In tudi bilo je tako. Vseh devet tekem bi lahko oce-
nili glede na konje in kasače za razburljive. Vendar pa je po končani de-
veti tekmi slavila Komenda oziroma tekmovalci in konji Konjeniškega 
kluba Komenda. Kar šest zmag so pritekli domači tekmovalci na devetih 
tekmah. Svojevrsten cvet celotnemu dogodku je bila tudi Lepotica Ze-
mlje Slovenije Lavra Švorc iz Zreč, ki je 10. septembra letos ob razgla-
sitvi Lepotice Slovenije v Ljubljani dobila Krono Slovenske Lepotice 
Zemlje. Na prireditvi sta bila tudi župan občine Komenda Stanislav Po-
glajen in predsednik Zveze društev Kasaške centrale Slovenije dr. Mari-
jan Sedej, ki sta še posebej pohvalila tokratno kasaško prireditev.

Globoko čustveno vznemirljiva, še posebej na koncu slovesne pode-
litve pokala zmagovalcu Romanu Jerovšku, je bila 7. tekma pod pokro-
viteljstvom Konjeniškega kluba Komenda v spomin na dolgoletnega 
člana, in starterja na tekmah na komendskem hipodromu, Janeza Čebu-
lja. Kot da bi bil z nami na hipodromu, čeprav je 21. avgusta nenadoma 
omahnil, je bil tudi tokratni spominski zamah njegove dolgoletne zasta-
vice na štartu potem zmaga za Jolly GJ in Romana Jerovška iz domače-
ga, komendskega kluba. Zares lepa prispodoba in čustven spomin nanj.  

Zaradi zaključka redakcije izida Aplence več o tekmi v naslednji šte-
vilki oktobra.

A. Žalar  

Od devetih tekem kar 6 zmag Komendi

Roman Jerovšek in Jolly GJ v slovesnem zmagovitem pohodu spomin-
ske dirke mimo sodniške tribune.

Skupinski posnetek po podelitvi pokala ob spominski zmagi

PGD Loka pri Mengšu in PGD Sava Litija. 7. je bila ekipa PGD Križ in 
10. ekipa veterank PGD Komenda.

Regijsko tekmovanje za člane in članice, na katero se pripravljajo 
tudi v društvih Gasilke zveze Komenda bo 11. oktobra 2015 v Šmartnem 
pri Litiji. 

V Komendi pa bo 17. oktobra 2015 v organizaciji Gasilske zveze Ko-
menda regijsko tekmovanje za pionirje oziroma mlade gasilce.        A. Ž.



Aplenca Glasilo občine Komenda 9/2015

44

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

Spoštovani gospod župan. 
Po dve mesečnem predahu 
od izida  Aplence smo po 
lepem in tudi vročem pole-

tju že ta mesec začeli doživljati vašo napoved, da lahko pričakuje-
mo tudi vročo jesen. Ta napoved, čeprav je bila tudi širše razumlje-
na, se je nanašala predvsem na kanalizacijo in pridobivanje 
kohezijskega denarja. Kako je sedaj s tem? Zdi se, da ste v napove-
di imeli prav?

Na tem področju se je dejansko že pričela »vroča« jesen. V drugi 
polovici avgusta smo prejeli obvestilo s strani Ministrstva za okolje in 
prostor o Odločitvi podpore, ki jo je podala Služba vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko k našemu skupnemu projektu »Odvaja-
nje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik«. V tem 
skupnem projektu nastopamo občine Komenda, Kamnik, Domžale, 
Mengeš, Trzin in Cerklje na Gorenjskem z nadgradnjo Centralne čistilne 
naprave Domžale Kamnik in nekatere izmed teh občin z obnovo in iz-
gradnjo kanalizacijskega sistema. V tem obvestilu je navedeno, da bo 
prispevek Evropske unije znašal 85 % upravičenih stroškov celotnega 
projekta. Celotni projekt oziroma izvedba mora biti dokončana do konca 
leta 2017. Pogodbe o sofi nanciranju občina še ni podpisala. Na zadnji 
seji Občinskega sveta smo sprejeli novelirane investicijske programe, 
tako za nadgradnjo CČN kot za gradnjo kanalizacije v naši občini. Na-
vedeni dokument je bilo potrebno novelirati zaradi novega terminskega 
plana gradnje in zaradi spremenjenih vrednosti investicije. Po prejemu 
vse potrebne novelirane dokumentacije s strani vseh občin bo Ministr-
stvo za okolje in prostor pripravilo ustrezne pogodbe za vse občine 
upravičenke. Iz vse v mesecu avgustu prejete dokumentacije je razvi-
dno, da naj bi del sredstev za celotni projekt bil realiziran še v letu 2015, 
kar pomeni, da naj bi bile ustrezne pogodbe podpisane v mesecu oktobru 
ali novembru. Podpis ustrezne pogodbe o sofi nanciranju pa za našo ob-
čino poleg dejstva, da se bo gradnja kanalizacijskega omrežja nadalje-
vala, pomeni tudi veliko fi nančno obremenitev, saj bo potrebno poleg 
lastnih sredstev za gradnjo kanalizacijskega omrežja zagotavljati tudi 
dodatna sredstva za neupravičene stroške investicije in za dodatna dela 
ob sami gradnji kot so: obnova vodovodnega omrežja, kjer je to potreb-
no, obnova celotnega vozišča, obnova javne razsvetljave, … .  Ne bo 
lahko pridobiti zadostna sredstva, zato lahko pričakujemo tudi krčenje 
kakšnih sredstev iz proračuna za ostale dejavnosti. 

Se pa je v tem poletnem predahu najbrž premaknilo po sestanku z 
ministrom za infrastrukturo mag. Petrom Gašperšičem pri obnovi 
cestišča na odseku Moste–Poslovna cona Žeje. Je kaj zapletov? Ali 
je že znana dinamika prenove?

Na sestanku pri ministru za infrastrukturo mag. Petru Gašperšiču 22. 
julija 2015 so nam pristojni na tem ministrstvu zagotovili sanacijo ob-
stoječe državne ceste Moste – Vodice in sicer v dveh etapah. Prva etapa 
v letošnjem letu in druga etapa spomladi prihodnjega leta. Na delu te 
ceste med Mostami in Žejami pa mora občina po veljavnem Gradbenem 
dovoljenju in v okviru kohezijskega projekta gradnje kanalizacije vgra-
diti še kanalizacijsko omrežje. 

Zaradi tega smo se vsi udeleženi v tem projektu sestali in dogovorili, 

»Vroča jesen« 
se je že začela
Ne bo lahko pridobiti zadostna sredstva  v zvezi s kanalizacijo oziroma 
kohezijo zanjo, zato lahko pričakujemo tudi kakšna proračunska krče-
nja pri ostalih dejavnostih. - Kaže, da bodo dolgotrajna dogovarjanja 
obrodila sadove. - Trudili se bomo, da bi dela (na odseku Moste - Vo-
dice) dokončali v najkrajšem času in z najmanjšimi nevšečnostmi. - Še 
se bomo pogovarjali z obema ponudnikoma o odlaganju in obdelavi 
odpadkov. - Potreben bo trud za pripravo ustreznih vlog in dokazil.

da pričnemo z vsemi aktivnostmi za pričetek del. Občina Komenda 
oziroma izbrani izvajalec gradbenih del je že zaprosil za ustrezno cestno 
soglasje za popolno zaporo državne ceste na delu, kjer se bo gradila 
kanalizacija in vsak dan pričakujemo soglasje DRSC za zaporo ceste. 
Res je, da sosednja občina Vodice ni podala soglasja za predvideni ob-
voz za vsa vozila na relaciji Vodice – Spodnji Brnik, ker je na tej držav-
ni cesti omejitev prometa za težja tovorna vozila. Zato je bilo potrebno 
spremeniti dokumentacijo glede obvozov. 

Za delitev obnove vozišča na dve etapi pa smo se odločili pred-
vsem zato, da lahko poslovnim subjektom na območju Poslovne cone 
Komenda omogočamo dostop; v prvi etapi samo iz smeri Vodic in v 
drugi etapi samo iz smeri Most. Zavedamo se, da bo popolna zapora 
te ceste, ki bo potrebna zaradi nemotenih del, povzročila tudi kakšno 
nejevoljo in polemiko, vendar že sedaj prosim vse prizadete na tem 
območju, da bi bili v času del prizanesljivi do nas vseh, kajti trudili 
se bomo, da bi dela dokončali v najkrajšem času in z najmanjšimi 
nevšečnostmi. 

Kaj pa cesta Klanec - Potok. Glede na to, da ima cesta še vedno 
mozaično asfaltno-makadamsko sliko, kaže, da zapleti še kar traja-
jo. V javnosti se slišijo različna ugibanja mnenja. Menim, da s tem 
v zvezi vi še najlaže verodostojno rečete »bobu bob«. 

Ravno v času, ko pripravljam te odgovore, se dokončno dogovarja-
mo z lastniki zemljišč še o zadnjem detajlu, odstranitvi dreves. Priča-
kujem, da bo cesta dobila svojo novo podobo z asfaltno prevleko v 
širini štirih metrov v prvi polovici oktobra. Dogovarjanja, pregovarja-
nja, nagovarjanja, … so bila resnično dolgotrajna in mukotrpna. A 
ocenjujem, da bodo na koncu le obrodila sadove, ki bodo zreli mnogo 
prej, kot če bi se odločili za drugačno pot, za uradno razlastitev. Prav 
gotovo je rešitev hitrejša in učinkovitejša, če se dve stranki dogovori-
ta, mogoče tudi kakšen teden kasneje, kot pa da se začneta pogovarja-
ti preko sodnih mlinov. 

Živahno in na trenutke celo z rahlo sarkastičnimi razlagalnimi 
utrinki je bilo predvsem pred zadnjo sejo občinskega sveta tudi 
glede koncesije za obdelavo in odlaganje le-teh? Neznank s tem v 
zvezi je kar nekaj, kaj napovedujete? 

Res je, da smo imeli pred zadnjo sejo Občinskega sveta kar vročo 
razpravo o podelitvi dolgoročne koncesije za predelavo in odlaganje 
ostanka komunalnih odpadkov, ki naj bi jih na novem regijskem centru 
za odlaganje v Ljubljani izvajal upravljalec tega odlagališča Družba 
Snaga. Odlok o podelitvi koncesije za ti dve dejavnosti je bil sicer v 
prvem branju sprejet, kljub obilici še ne razčiščenih vprašanj, tako 
pravnih kot izvedbenih. Zakonodaja sicer z naslednjim letom predvide-
va drugačno tehnologijo za predelavo in odlaganje ostanka odpadkov, ki 
ga družba Snaga na novozgrajenem območju RCERO Ljubljana nudi, 
vendar bo ta usluga mnogo dražja, kot jo zagotavlja in izvaja trenutni  
koncesionar družba Publicus. Prav tako družba Publicus zagotavlja, da 
bodo tudi po novem letu lahko zadostili vsem zakonskim normativom 
za opravljanje tudi te dejavnosti (predelava in odlaganje ostanka odpad-

nadaljevanje na naslednji strani

ANDREJ ŽALAR 
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AKTUALNO

OBVESTILO
Občina Komenda obvešča, da bo dne 1. 10. 
2015 na spletni strani www.komenda.si 
objavljen javni razpis za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva ter po-
deželja v občini Komenda v letu 2015 in 
sicer za naslednje ukrepe:

. Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih go-
spodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo

. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašni-
kov

. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 

. Pomoč za zagotavljanje tehnične pod-
pore

. Pomoč za delovanje društev s področja 
kmetijstva in razvoja podeželja

Stanislav Poglajen
ŽUPAN

Proračunska sredstva za področje kmetijstva 
so se v preteklem programskem obdobju dode-
ljevala na podlagi Pravilnika o dodeljevanju 
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Komenda  za programsko 
obdobje 2007 – 2013 (Uradne objave GOK, št. 
7/2007), katerega veljavnost je bila podaljšana 
do konca leta 2014. Konec leta 2014 se je izte-
kla veljavnost shem državnih pomoči na po-
dročju kmetijstva, ki so bile potrjene s strani 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje na osnovi 
Uredbe Komisije št. 1857/2006 in v skladu z 
Uredbo Komisije (ES) 1998/2006.

Za novo programsko obdobje 2015–2020 je 
bilo potrebno sprejeti nov pravilnik in ga 
uskladiti z novimi Uredbami Evropske komisi-
je. Podlagi za pripravo pravilnika za program-
sko obdobje 2015 – 2020 sta: 

za državne pomoči: Uredba Komisije   ■
(EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter 
na podeželju za združljive z notranjim 
trgom z uporabo členov 107 in 108 Po-
godbe o delovanju Evropske unije (UL 
L št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75, v 
nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 
(EU) št. 702/2014),
za pomoči de minimis: Uredba Komi-  ■

sije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis (UL L št. 
352, z dne 24.12.2013, str. 1-8, v na-

SPREJET NOV PRAVILNIK O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU 
RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KOMENDA 

ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2015 -2020
daljnjem besedilu: Uredba Komisije 
(EU) št. 1407/2013).

Na podlagi novega sprejetega Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Komenda za programsko 
obdobje 2015 – 2020, ki ga je občinski svet ob-
čine Komenda sprejel na 8. seji, dne 17.9. 2015 
in po pridobitvi vseh ustreznih soglasij s strani 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no ter po pridobitvi potrdila Evropske komisije 
o prejemu povzetka informacij o državni pomo-
či z identifi kacijsko številko pomoči, bo  Občina 
Komenda objavila javni razpis. Razpis za ukre-
pe, ki so predvideni v občinskem proračunu za 
leto 2015 bo objavljen 1. 10. 2015.

Skladno s sprejetim pravilnikom se nekateri 
pogoji sofi nanciranja za tekoče programsko 
obdobje spreminjajo v primerjavi s predho-
dnim programskim obdobjem. Najpomemb-
nejša sprememba je v tem, da se pomoč lahko 
dodeli, če ima spodbujevalni učinek (9. člen 
pravilnika). Pomoč pa ima spodbujevalni uči-
nek, če je vloga za pomoč predložena pred za-
četkom izvajanja projekta ali dejavnosti. Na-
vedeno pomeni, da sofi nanciranje nakupa že 
izvedenih ukrepov (npr. nakupa kmetijske 
mehanizacije) ni dovoljeno. Dovoljeno pa je 
sofi nanciranje načrtovanih ukrepov. Upraviče-
ni stroški sofi nanciranja so v letu 2015 tisti, ki 
bodo nastali od datuma odločitve o sofi nanci-
ranju do 15. 12. 2015.

Zaradi pozne objave letošnjega razpisa, se 
bodo morebitna neporabljena sredstva v letu 
2015 kot namenska prenesla v leto 2016. V 

prihodnjih letih bo javni razpis za ukrepe na 
področju kmetijstva objavljen takoj po spreje-
tem proračunu (predvidoma v mesecu marcu). 
Upravičencem bo tako zagotovljeno, da se bo-
do lahko prijavili na razpis pred začetkom na-
meravanih naložb. 

Vsebina sprejetega pravilnika je objavljena 
na spletni strani Občine Komenda  www.ko-
menda.si/sprejeti-predpisi

kov) po trenutno veljavni ceni. Do sprejetja odloka v drugi obravnavi se 
bomo skupaj s svetnicami in svetniki ponovno pogovarjali z obema 
ponudnikoma in razčiščevali ta trenutek še vedno odprte dileme, kam z 
našimi odpadki. Kakšen bo razplet teh pogovorov, pa ne morem napo-
vedati.

Še posebno tudi v današnji Aplenci po zadnji seji občinskega sveta, 
in pred tem odborov, izpostavljamo vsebino o ohranjanju in spod-
bujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini. Lahko tudi vi še 

posebej potrdite, da se pri tem sedaj velja, kot pravimo, »hitro in 
odgovorno zasukati«, ker časa res ni več. 

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeže-
lja v občini Komenda za programsko obdobje 2015 – 2020, ki je bil 
sprejet na zadnji seji Občinskega sveta, je osnova za objavo razpisa o 
dodelitvi sredstev na tem kmetijskem področju. V njem je kar nekaj 
zakonskih sprememb in dopolnitev. Res je, da je pravilnik sprejet zelo 
pozno in se bodo morali upravičenci kar potruditi, da bodo pripravili 
ustrezne vloge in dokazila, da bi lahko sredstva koristili še v letošnjem 
proračunskem letu.

nadaljevanje s prejšnje strani

Spoštovani,
obveščamo vas, da Finančna pisarna Kamnik, na lokaciji Glavni 

trg 24, Kamnik od 14. 10. 2015 posluje po naslednjem urniku: 

Uradne ure Finančne pisarne Kamnik:
sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure.

 
Zavezanci lahko v fi nančni pisarni pridobijo vse informacije v zvezi 
z izpolnjevanjem svojih davčnih obveznosti in oddajo pisne vloge. 
Pisne vloge lahko naslovijo tudi na Finančni urad Ljubljana, Davčna 
ulica 1, p.p. 107, 1001 Ljubljana, ali pa jih osebno oddajo na sedežu 
urada ali eni od fi nančnih pisarn.

Uradne ure Finančnega urada Ljubljana:
ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
petek od 8. do 13. ure.

Kontaktni podatki Finančnega urada Ljubljana:
T: (01) 369 3000
F: (01) 369 3010
e-pošta: lj.fu@gov.si

Finančni urad Ljubljana



Aplenca Glasilo občine Komenda 9/2015

6

AKTUALNO

V ponedeljek, 7. septembra, je bila za prvo-
šolčke organizirana posebna učna ura. Na vrata 
učilnice je potrkal policist Igor. Verjetno ni bilo 
v razredu nikogar, ki bi policista videl tako od 
blizu; pa še prijazno jih je pozdravil in povedal, 
da jih je danes obiskal v okviru redne učne ure 
s posebnim namenom. Pogovarjali se bodo o 
varnosti v prometu, o pravilni hoji, ki jim bo 
zagotovila varno in prijetno pot v šolo in do-

Posebna učna ura za prvošolčke
mov. Radovedne očke, ki 
so strmele v prijaznega 
policista, nekaj pravilnih 
plahih odgovorov na nje-
gova vprašanja.

Najprej razlaga o pro-
metnih znakih, ki si jih 
morajo zapomniti in seve-
da tudi upoštevati vse, kar 
ti znaki pripovedujejo pe-
šcem. Potem pa rutice za 

vrat in potep po 
poti okoli šole, čez 
prehode za pešce, 
prečkanje po pre-
hodu ob semaforju; 
vsi lepo v vrsti in 
primerno pozorni 
na vse, kar so vi-
deli in slišali o sa-

mostojni poti, ki jih prej ali 
slej čaka. Pomislil sem, da 
bi take ure ne bile odveč 
niti odraslim; pa še to, da 
bi bil Igor odličen pedagog, 
če ne bi bil policist.

Šolska ura je minila, 
treba je bilo v razred k re-
dnemu pouku.

Učiteljica Hozjanova mi je še povedala, da 
je letos na šoli 100 prvošolčkov v 4 oddelkih, 
ki bodo vsi deležni takih poučnih učnih ur o 
varnosti v prometu, čemur šola ves čas šolanja 
posveča veliko pozornosti; od praktične šole 
varne vožnje s kolesom, do vsakoletnega 
»tehničnega« pregleda koles učencev in konč-
no izpita za varno vožnjo.

Imenovana je tudi za predsednico SPV, ki bo 
v letošnjem šolskem letu posvetila posebno 
pozornost, da bi bile policijske kontrole na 

prehodu za pešce pri trgovini Tuš, kjer se veli-
kokrat dogaja, da brezvestni vozniki ne usta-
vljajo, če ob prehodu za pešce gori rdeča luč v 
smeri vožnje. Prizadevali si bodo tudi, da bi 
kljub pomanjkanju sredstev bil čim prej zgra-
jen pločnik za pešce od Niko-transa do vodnja-
ka. Tako bi bila pot za vse pešce varnejša. Pa še 
kaj bi se našlo, kar bi bilo potrebno postoriti.

Tone Ogorevc

V šolskem letu 2015/2016 se bomo videvali ob 
ponedeljkih med 17. in 19. uro v vrtcu Me-
hurčki.

Glavni namen Cicibanovih uric je otrokom 
približati vrtec, dnevno rutino in način dela v 
vrtcu. Vzgojne dejavnosti bodo načrtovane po 
področjih kurikula za vrtec ter prilagojene ra-
zvojni stopnji oziroma starosti otrok. Najpo-
membnejše bo druženje in prilagajanje otrok 
na igro v skupini, skozi katero bomo dosegali 
še druge okvirne cilje: 

- spoznavanje samega sebe in drugih ljudi,
- spodbujanje ustvarjalnosti ter doživljanje, 

spoznavanje in uživanje v umetnosti,
- omogočanje in spodbujanje gibalne dejav-

nosti otrok,
- poslušanje, razumevanje in doživljanje je-

zika,
- doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so 

enake možnosti in pravila za

Cicibanove urice v Vrtcu Mehurčki
Cicibanove urice so namenjene otrokom, starim od 3 do 6 let, ki ne obiskujejo vrtca.

- vključevanje v dejavnosti in vsakdanje ži-
vljenje za vse.

Dejavnosti bodo potekale v igralnici, na 
skupnem hodniku in na igrišču.

Pričnemo v mesecu oktobru. Vodji Ciciba-
novih uric sta Janja Zupančič in Sara Štesl.

VPIS OTROKA V »CICIBANOVE URICE«

Ime in priimek otroka:_______________________________________________ 

Datum rojstva:____________________

Ime in priimek enega od staršev: ______________________________________ 

Telefon:_________________________

Naslov: __________________________________________________________

Dne: _________________ Podpis enega od  staršev _______________________
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GOSPODARSTVO

Zaradi zanimanja domačih kupcev za nakup 
zemljišč v Poslovni coni Komenda, se je 
uprava, ob soglasju župana in predsednika 
nadzornega sveta družbe, odločila, da do 
konca leta 2016 kupcem iz občine Komenda 
ponudi poseben popust pri nakupu zemljišč. 
Zanje velja cena 75 EUR za kvadratni meter. 

Kako komentira to odločitev, smo vprašali 
direktorja Poslovne cone Komenda Matica 
Romšaka.

»V zadnjem letu se je pri nas oglasilo nekaj 

ANDREJ ŽALARPOSLOVNA CONA KOMENDA Popust za domače kupce
potencialnih kupcev iz občine Komenda, ki so 
želeli svojo poslovno pot nadaljevati v občinski 
coni. Do danes se žal še nihče ni odločil za podpis 
prodajne pogodbe. Zato smo razmislili in se v 
upravi odločili za nižjo ceno in ugodnejše roke 
plačila. Plačilo komunalnega prispevka namreč 
lahko v soglasju z bankami upnicami odložimo za 
največ 12 mesecev ali do pričetka gradnje. Upa-
mo, da bo popust, ki pri 2500 kvadratnih metrov 
veliki parceli znaša 12.500 EUR, postal zanimiv 
tudi za nekaj domačih podjetnikov pri odločitvi za 
nakup. Trenutno se za nakup 10.000 m2 velikih 

zemljišč zanima šest potencialnih kupcev; oziro-
ma še pet, ker nas je Lesnina obvestila, da odloči-
tev o nakupu prestavlja v leto 2016.«

V zadnji Aplenci ste omenjali tako imenova-
ni »žabji rajon«. Je glede tega reševanja kaj 
novega?

»Za tako sporni »žabji rajon« in za kar 7 hek-
tarov zazidljivih zemljišč v območje pozidljivosti 
smo sprožili upravni spor pred pristojnim sodi-
ščem. Našo odločitev sodišču opravičujemo tudi 
z ureditvijo zadrževalnikov, iztokov in postavi-
tvijo ograj, ki preprečujejo vstop dvoživkam v 
cono. Vsi skupaj upamo in verjamemo v za nas 
ugodno rešitev spora. Prodaja teh zemljišč bi na-
mreč podjetje izvlekla iz »rdečih številk«. Vanje 
je podjetje Poslovna cona zašlo, ker ni bilo moč 
izterjati sredstev iz podjetij, s katerimi je PCK v 
preteklosti sodelovala, le-ta pa so zaradi slabega 
poslovanja zašla v stečaj in likvidacijo.« 
Podjetje PCK pa se sredi prihodnjega mese-
ca ponovno seli nazaj v Poslovno ceno. Do-
govori namreč potekajo o najemu pisarne 
skupaj s tremi podjetniki. O novem sedežu 
podjetja PCK vas bomo najbrž že lahko 
obvestili v prihodnji številki Aplence. 

Jesenski sejem kmetijske, gozdarske, gradbene 
in komunalne mehanizacije, obrti, podjetni-
štva, vrtnarske in ogrevalne tehnike. 

Že naslov pove, da bo tudi tokrat na sejmu 
bogata izbira in ponudba. To pa zagotavlja tudi 
tokrat veliko, spomladanskemu sejmu podobno 
število razstavljavcev.  Prav tako bo pester v 
vseh treh dneh sejemski program.

Že prvi dan ob 10. uri bo na programu 
strokovno predavanje o možnostih namaka-
nja v Sloveniji. Vsekakor aktualna tema, saj že 
nekaj časa opažamo, da so vedno pogostejša 
topla in tudi sušna obdobja z ekstremnimi ne-
vihtami oziroma neurji, kar terja vse večja 
prilagajanja v kmetovanju.

Zanimivo bo predavanje oziroma strokovni 
posvet o Socialni ekonomiji na podeželju in 
zaposlovanje težje zaposljivih v organizaciji 
Zavoda Grunt prvi dan sejma ob 16. uri v 
dvorani novih hlevov Konjeniškega kluba. 
Tudi na tem sejmu bo predstavljeno varno 
delo z motorno žago v gozdovih.

Posebej pa velja napovedati in poudariti na 
20. sejmu tokrat predstavitev  obrtnikov in 
podjetnikov iz Občine Komenda. V poseb-
nem šotoru (številka 7) se jih bo predstavilo 
prek 20. To naj bi bil pravzaprav začetek 
predstavljanja domačega gospodarstva obisko-
valcem in gospodarstvu izven občine oziroma 
Sloveniji in prek meja, saj je sejem zadnje čase 
pomembna prireditev in predstavitev gospo-
darstva, novosti in razvoja. 

V okviru tega občinskega gospodarskega 
programa pa bo vse tri dni v prostoru komen-

Jesenski sejem v Komendi
Danes teden, v petek, 2. oktobra, se bo v Komendi začel že 20.

dskih podjetnikov (v delu velikega šotora šte-
vilka 7) tudi zanimivo predstavljanje društev 
iz občine Komenda. Ob siceršnjem zabavnem  
programu bodo tako ti nastopi in predstavitve 
še posebej zanimivi za obiskovalce. Program 
teh predstavitev je objavljen v Napovedniku 
prireditev in dogajanj v današnji Aplenci na 
38. strani in v posebnem sejemskem Katalogu 
dogajanj s seznamom razstavljavcev, kjer je 
tudi predstavljen Veseli oktober v Komendi.

In kako bo s prometom in parkiranjem? 
Vodja Jelenko Milič zagotavlja, da bo imela 
njegova številčna ekipa v vsakem primeru 
(vremenu) vse pod nadzorom, čemur ne naza-

dnje velja verjeti, saj na vseh dosedanjih sejmih 
ni bilo nepredvidenih nevšečnosti. Tudi tokrat 
bodo vozili avtobusi iz Poslovne cone, kjer 
bo možno parkiranje, obiskovalce brezplačno 
na sejem in nazaj. Pa tudi  parkiranje bo kot 
vedno na sejmu v Komendi brezplačno in prost 
bo tudi vstop na sejem. Vstopnice pa bodo za 
večerni zabavni program po dnevnem zaprtju 
sejma. Za obiskovalce bo sejem vse dni odprt 
do 19. ure. Prvi dan od 10. ure, v soboto in 
nedeljo pa od 9. ure. 

Sejem bodo zaprli v nedeljo, 4. oktobra, ob 
19. uri.

A. Žalar
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POGOVOR, ZANIMIVOSTI

Vrtčevska jesen pa se je začela tudi za vas 
kot novega ravnatelja, smo nagovorili Blaža 
Kölnerja, novega ravnatelja Vrtca Mehurčki.

»Vodenje Vrtca Mehurčki sem prevzel s pr-
vim julijem, tako da je poletje minilo predvsem 
v luči priprave na novo vrtčevsko leto. Sep-
tember je v vrtcu vedno nov začetek. Začetek, 
ki prinese tudi spremembe in nove izzive.«

Kako ste sprejeli novi izziv dela? 
»Vodenje organizacije, v kateri je preko 60 

zaposlenih, v katero dnevno vstopa čez 300 
otrok in dvakrat toliko staršev in katera dnev-
no sodeluje z različnimi zunanjimi akterji, ni 
lahek zalogaj. Moja prednost je v tem, da vr-
tec poznam, saj izhajam iz njega kot vzgoji-
telj. Verjamem v strokovnost in človečnost 

Novo vrtčevsko leto pri Mehurčkih
Tako kot za prvošolčke se je septembrska jesen začela tudi za najmlajše v Vrtcu Mehurčki.

naših vzgojiteljic in 
vzgojitelja, in verja-
mem v željo po sode-
lovanju in v kon-
struktivnost staršev. 
Zato vem, da se bo-
mo skupaj potrudili 
vzpostaviti optimal-
ne pogoje, za tisto 
kar je v vrtcu najbolj 
pomembno: dobro 
počutje in razigranost 
otrok.«

Koliko »mehurčk-
ov« boste imeli?

»Vrtec Mehurčki 
obrača nov list v pi-
sani otroški slikanici. 
Letos se bo pri nas v 

osemnajstih skupinah 
bleščalo 345 »mehurčkov«, od tega 84 v prvem 
starostnem obdobju in 261 v drugem staro-
stnem obdobju. Kar  90 otrok se je v septembr-
skih dneh prvič srečalo z vrtcem. Nekateri še 
plazeči se enajst mesečniki, drugi že zvedavi 
petletniki.«

Čemu boste namenjali v vrtcu še posebno 
pozornost  in programsko dejavnost? 

»Poleg rednih vzgojnih dejavnosti, ki jih 
vzgojitelji načrtujemo v skladu z nacionalnim 
kurikulom za vrtce, bomo v letošnjem šolskem 
letu velik poudarek namenili gibanju in naravi. 
Gozdni Mehurčki je projekt, ki ga vodimo že 
tretje leto, vse skupine pa bodo letos redno 
obiskovale naravo. Tako nas boste lahko veli-
kokrat srečevali v gozdičkih ob šolski poti, 

starejše skupine pa tudi v Komeraškem borštu, 
ob Lovski koči na Križu, ali pa v smeri proti 
Mlinčkom v Suhadolskih gmajnah. Pri dejav-
nostih (raziskovanju) v gozdu, ki imajo značil-
nosti odprtega učenja, nam bo bistveno dobro 
počutje vseh. To pa bomo dosegli predvsem z 
igro. Ker se zavedamo, da sta v predšolskem 
obdobju prav igra in gibanje najpomembnejša 
dejavnika otrokovega razvoja, smo vključeni 
tudi v mednarodni projekt Fit Slovenija. To je 
projekt predstavljanja  gibalne aktivnosti za 
zdravje otrok. Temelj Fit pedagogike je razvi-
jati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje 
skozi igro, pri čemer otroci rastejo v sposob-
nejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se 
pri iskanju rešitev učijo razmišljati.« 

Imate v programu tudi posebne aktivnosti? 
»Kar nekaj dogodkov se bo skozi šolsko leto 

zvrstilo, kjer se bomo srečevali vsi, ki smo 
povezani z Vrtcem Mehurčki.

Tako je bil 22. september (Dan brez avto-
mobila ob mednarodnem tednu mobilnosti) 
namenjen tudi staršem, da so jeklene konjičke 
pustili doma, parkirišče pa smo namenili 
igrišču. 

V oktobru bomo poleg Tedna otroka pripra-
vili tudi tradicionalni »Kostanjev piknik«, po-
vezovali nas bodo še Kulturni teden, Teden 
zdrave prehrane, predvsem pa »naš« Mehurčk-
ov dan in še mnogo drugih dogodkov.

Želimo si, da se bomo v letošnjem letu vsi 
»vrtičkarji« dobro počutili, in da bomo z 
znanjem, ustvarjalnostjo ter s pozitivnimi 
medsebojnimi odnosi prispevali k napredku 
vseh udeležencev v vrtcu – tako otrok, star-
šev in zaposlenih, kar je tudi vizija Vrtca 
Mehurčki.«

Slovenci radi pojemo. Ob veselih prilikah, pa 
tudi ko obujamo spomine na dni, ki so minili. 

Usnjarska industrija je še pred nedavnimi 
leti dajala kruh skoraj v vseh večjih industrij-
skih mestih, če je bilo na razpolago le dovolj 
vode. Prišel je čas, ko je začelo primanjkovati 
dela, ko je nekoč po vsej Evropi še vedno 
slovelo usnje, izdelano v Sloveniji. Pa je nova 
doba prinesla nove poglede na nekoč delavsko 
lastnino in je ta veja industrije pričela zamira-
ti in v sedanjost prinesla le spomine. Za mar-
sikoga žalostne.

Preživelo pa je tradicionalno druženje pev-
skih zborov iz mest, ki jim je usnjarstvo in če-
vljarstvo rezalo kar lep kos kruha.

Industrija je šla, kamor pač je, ostala pa so 
pevska druženja.

Letošnje, že 32. pevsko druženje in prijatelje-
vanje mest z usnjarsko tradicijo, je organiziralo 
Pevsko društvo Ivan Cankar z Vrhnike. Zbori, ki 
so prihajali že v dopoldanskih urah, so imeli pri-
liko spoznati mesto, Ivana Cankarja s krajevnimi 

USNJARIJADA Nostalgično srečanje nekdanjih usnjarskih mest
vodiči, ki so o delu in življenju 
tega velikana pojoče slovenske 
besede strokovno razlagali.

Kdo od nas ne pomni še iz 
šolskih dni osnove šole črtice 
Skodelica kave. In prav ta črtica 
je izšla v miniaturni izdaji v 
ciklusu šestih knjižic. Ob pri-
hodu smo vsi, ki smo prišli na 
kraj srečanja v Bistro pri Vrhni-
ki, kjer je tudi Tehniški muzej 
Slovenije, za spomin dobili tu-
ristične prospekte in seveda 
Skodelico kave v miniaturni knjižni izdaji.

Prireditveni prostor –šotor in paviljon na 
dvorišču ob gostišču in muzeju. Kislo vreme 
se je uneslo, posijalo je tudi sonce in pesmi 9 
udeleženih zborov so napolnile duše poslušal-
cev in izvajalcev.

Za uvod koncerta je poskrbel domači MePZ 
Ivana Cankarja z Vrhnike, nato pa so nastopili 
še MePZ Alpina iz Žirov, MePZ Pevsko dru-

štvo upokojencev iz Celja, MePZ Adolfa Tav-
čarja iz Slovenskih Konjic, MePZ DU iz Ko-
mende, Ljudske pevke KD iz Domžal, MePZ 
DU iz Kamnika, MoPZ Anton Klančič iz Mirna 
in MoPZ Ivo Štruc iz Slovenskih Konjic.

Na koncu srečanja pa pogostitev in tekoče, 
pa še pevske zadeve.

Prihodnje srečanje bo v Kamniku.
Tone Ogorevc 

Ravnatelj Blaž Kölner
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ZANIMIVOSTI

Andrej Mejač iz Kaple vasi, danes Komenda, 
je 16. novembra 1939 na svoji zemlji v Nasov-
čah postavil znamenje Križanega. Na kamnit 
podstavek je dal napisati za Slovence skorajda 
preroške besede, prošnjo: »Zdravo pamet in 
blaženi mir slovenskemu narodu daj o večni 
Bog!« Te besede so se mu v skrbi za lastni 
narod porodile po nemškem napadu 1. sep-
tembra 1939 na Poljsko in že tudi stegovanju 
nacističnih tipalk po drugih evropskih drža-
vah. Mejačeva bojazen in prošnja je bila 
upravičena: 6. aprila 1941 je Hitler napadel 
tudi Jugoslavijo! Prav je, da jo resno jemljemo 
tudi danes, ko Slovenijo in Evropo pestijo 
druge stiske in težave. 

Mejačevo znamenje je srečno prestalo drugo 
svetovno vojno in povojni čas. Vaščani Nasovč 
so ga večkrat temeljito obnovili, nazadnje leta 
2002. Zanj je skupaj s sosedami, med njimi 

Blagoslovitev obnovljenega Mejačevega znamenja
Francka Stele (Metna Fran-
ca) in sosedi vestno skrbela 
rajna Cilka Kern (Tonetova 
mama) iz Nasovč. Maja 2014 
je po nesrečnem naključju v 
celoti pogorelo. Za obnovo, 
postavitev novega znamenja 
po vzoru starega, so se za-
vzeli sosedje Kernovi (Tone-
tovi), stroške pa je poravnal 
podjetnik Gašper Juvan, mož 
Bernarde Juvan, rojene Kern. 

Korpus Križanega je izde-
lalo podjetje Kip Kovačič iz Ljubljane. V celo-
ti ga je pobarval restavrator Franc Kavčič iz 
Šentjošta. Leseni del križa je izdelalo Tesarstvo 
Igor Štebe iz Žej, krovska dela pa je brezplačno 
izvedlo podjetje ST Sodnik d.o.o. z Brega. 
Znamenje je s pomočjo vaščanov Nasovč po-
stavil s svojo mehanizacijo Boštjan Zmrzlikar 
z Brega. Blagoslovil ga je 5. julija popoldne 
komendski župnik Zdravko Žagar. Postavitelja 
znamenja, zgodovino Nasovč, posebej žrtve 
prve in druge svetovne vojne, ter pomen vno-
vične postavitve znamenja je predstavil nasov-
ški rojak Jožef Pavlič, vsem zaslužnim za ob-
novo znamenja, vnovično postavitev, skrb zanj 
in pogostitev po slovesnosti se je zahvalil sosed 
znamenja Marjan Kern (Tonetov). Za pogosti-
tev po slovesnosti sta poskrbela Bernarda in 
Gašper Juvan. Številni udeleženci slovesnosti 
so uživali ob dobrotah mesarskega mojstra Jo-

žeta Drešarja iz Nasovč, klopi je preskrbel 
Srečo Korbar z Brega, zbrane pa je najbolj 
pritegnila ubrana pesem in igranje instrumen-
talno-vokalne skupine Karunovi otroci (otroci, 
nečaki in nečakinje Gašperja Juvana). Ti so 
najprej polepšali slovesnost blagoslovitve 
znamenja, pri pogostitvi pa pokazali svojo na-
darjenost in vsestranskost.

Udeleženci slovesnosti so se posebej hvale-
žno spominjali Slavka Čebula iz Vopovelj, ki 
je leta 2002 postavil ograjo okrog znamenja, 
uredil njegovo okolico, zemljo, na kateri stoji, 
pa odstopil za javno dobro. Prav na dan blago-
slovitve obnovljenega znamenja so ga položili 
v grob na brniškem pokopališču. 

E. Č.

Prelepa septembrska sobota je žarela s prvim je-
senskim pridihom in v vseh kotičkih gostila spre-
hajalce, rekreativce, družinske pohodnike ali sa-
motarje, ki so s poznavalskim vonjem že 
zaznavali skrite gobice. Kamna Gorica pa je ves 
teden dihala v izvirnem kulturnem utripu: ustvar-
jalne delavnice, slikarska kolonija, koncerti, lite-
rarni večer, dramska predstava, poglabljanje vede-
nja z novimi pogledi o Prešernu in Langusu, dan 
odprtih vrat, športna tekmovanja, teki, družabna 
srečanja. Vsa vas je postala ena sama razstava li-
kovnih umetnin vseh izraznih stilov in motivov 

Pevski zbor DU na Langusovih dnevih
Novo pevsko sezono je MePZ DU zastavil z bogatim kulturnim doživetjem, gostovanjem na 15. 
Langusovih dnevih v Kamni Gorici. 

slikarskih mojstrov in ljubiteljev, z naravnimi ma-
teriali, največ v lesu in kamnu. Slikarsko oko je v 
mehkih barvnih niansah upodobilo male naravne 
bisere, mostičke, stare kovačije z bistro vodo, ki še 
vedno poganja kolesa in nakazuje svojo zatrto silo. 
Mogočne enonadstropne hiše v tesni dolini in 
ljubke hišice z mežikajočimi okni, okovanimi v 
znamenite kroparsko-kamnogoriške železne mre-
že. Večina obnovljene v prvotnem gorenjskem 
stilu, druge sredi obnove. Tako ima vas svoje srce-
središče na trgu, ki ga obvladuje častitljiva lipa, 
nad njo pa kraljuje markantna cerkev na visokem 

griču. Sredi trga si stojita nasproti dve mogočni 
hiši, dva domova dveh pomembnih Slovencev: 
na levi rojstna hiša vplivnega politika in pisatelja 
19. stol. Lovra Tomana, na desni znamenitega 
slikarja romantika Matevža Langusa. Lovro To-
man in prva slovanska pisateljica in skladateljica 
Josipina Turnograjska-najmočnejši slovenski 
ljubezenski par, katerih na stotine ljubezenskih 
pisem kot literarno umetnino hrani NUK; Langus 
kot neprekosljivi portretist Primičeve Julije, ki jo 
je v nastajanju podobe hodil občudovat Prešeren. 
Tako slovenske velike literarne ljubezni ne zao-
stajajo za svetovnimi (Romeo-Julija, Orfej-Evri-
dika; Lovro-Josipina, Meta-Ožbej, Meta z Jelo-
vega Brda-Janez). Vse asociacije so se zgostile v 
eno podobo, pod staro vaško lipo s kamnito mizo, 
preteklost se je spojila s sodobnostjo. 

Zazvenela je pesem, ki je najlepše zaokrožila 
teden kulture, posvečen znamenitemu rojaku, v 
zborovski ubranosti domačega zbora Lipnica, 
Kostajnarjev iz Trstenika, MePZ Marija v Reki 
iz Bistrice pri Tržiču, MePZ DU iz Komende. 
Sodelovali so, kot kaže, vsi krajani, prelepo ja-
snino in mir je ves teden razlivala tudi narava. 

Veseli smo bili, da smo bili zraven in občuti-
li slovenskega duha, ki še živi v prvinski obliki 
in združuje. 

Iva Ogorevc 



Aplenca Glasilo občine Komenda 9/2015

10

Vesela sem, da sem imela 
čast pisatelju Borisu Pa-
horju, svetovljanu, Slo-
vencu v pravem pomenu 
te besede, ob njegovem 
102. rojstnem dnevu po-
deliti častni naziv Kul-
turni ambasador Repu-
blike Slovenije. V 
zgodovini samostojne 
Slovenije je bil ta častni 
naziv podeljen prvič. Pi-
satelju sem podelila ča-
stni naziv zaradi njego-
vega iskrenega boja za 
slovensko kulturo in za 
pravice slovenskega jezi-
ka, za zvestobo sloven-
skemu narodu ter za nje-
govo prizadevanje za 

demokracijo in samobitnost Slovenije in slovenske kulture.
Krutost nacionalistične, raznarodovalne ideologije, ki ji je bili Pahor 

priča v mladosti, in trde življenjske izkušnje v času druge svetovne 
vojne in po njej, so Pahorja izoblikovali v neizprosnega borca za sloven-
ski jezik, v humanista, idealista in angažiranega umetnika. Boris Pahor 
je pomemben pričevalec dogodkov med drugo svetovno vojno. Njegove 
knjige so prevedene v številne svetovne jezike.

Proračunska seja vlade
Letošnja proračunska seja vlade je bila zelo stresna, saj je kulturi 

obetala drastične reze. Temu so nasprotovale številne skupine kulturni-
kov, ki so mi pošiljali podporo ob večmesečnih pogajanjih za kulturni 
proračun z ministrom za fi nance in premierom. Vesela sem, da smo po 
napornih pogajanjih uspeli dogovoriti razumno rešitev, ki bo sicer zah-
tevala še bolj skrbno ravnanje z vsakim proračunskim evrom, hkrati pa 
omogočila izvedbo kulturnih programov, ki so v javnem interesu.  

Znano je, da kultura vpliva pozitivno na narodno zavest, na boljšo 

samopodobo posameznika. Spoštovanje in poznavanje lastne kulture 
vpliva na spoštovanje tuje kulture in na boljši medkulturni dialog. Manj 
pa je znano, da sodi kultura med dejavnosti, ki ustvarjajo najvišjo doda-
no vrednost in ugodno vplivajo na trg delovne sile ter na gospodarsko 
rast. Z vlaganjem v kulturo torej vplivamo na boljše življenje vseh drža-
vljanov Slovenije.

Mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo RS 

Evropa se sooča z največjo begun-
sko krizo po drugi svetovni vojni. 
Povzročile so jo vojne na Bližnjem 
Vzhodu. Ljudje se umikajo pred 
islamskimi skrajneži in iščejo 
boljše življenje. Evropa, oslabljena 
zaradi nedavne gospodarske krize, 
na velik dotok beguncev ni pripra-
vljena. Oblikujeta se dve liniji poli-
tik. Prva begunsko krizo razume 
kot napad na evropske vrednote in 
zato gradi visoke zidove, da Evropo 
obrani pred prebežniki. Druga be-
gunsko krizo razume kot humani-
tarno krizo in zato pripravlja načrte, 
kako pomagati prebežnikom. Slo-
venija je v drugi skupini držav. 

V državah Bližnjega vzhoda, 
zlasti v Siriji in Iraku, že več let potekajo spopadi. Države na tem podro-
čju praktično ne delujejo, vakum državnih institucij zapolnjujejo islamski 
skrajneži, povezani v tako imenovano Islamsko državo. Islamska država 
obvladuje severni del Sirije in Iraka, zato ni več zgolj teroristična organi-
zacija, ampak vse bolj dobiva elemente prave države. V t.i. Islamski dr-

IZ POSLANSKE KLOPI Begunska kriza
žavi vladajo skrajneži in skrajna ideologija, obglavljajo »nevernike« 
oziroma drugače misleče, kamenjajo in javno obešajo tiste, ki kršijo še-
riatsko pravo, posiljujejo ženske, uničujejo kulturne spomenike, v ozadju 
pa na veliko trgujejo z nafto in ukradenimi umetninami. Tovrstni režim 
je nesprejemljiv tudi za številne šiitske muslimane, ki se skupaj s kristja-
ni umikajo z območji, ki jih je zasedla t.i. Islamska država. V sosednjo 
Turčijo je zbežalo že dva milijona ljudi. Številni pot nadaljujejo proti 
Evropi. Iz Turčije je najbližja pot v osrčje Evrope preko sosednje Grčije, 
potem Makedonije, Srbije in končno Madžarske, ki je del schengenskega 
območja. Po odločitvi madžarske vlade, da bo na meji s Srbijo do 31. 
avgusta zgradila ograjo, se bodo za pot v osrčje Evrope zagotovo izoblik-
ovale nove poti. Med njimi je lahko tudi tista preko Slovenije. 

Težave sedanje begunske krize je potrebno reševati na izvoru; v 
kriznih žariščih. Od svetovnih velesil, tudi od EU, in seveda Slovenije, 
pričakujem, da bodo storile več za mir na kriznih žariščih. Potrebna so 
konkretna dejanja. Kako učinkovito stabilizirati od vojne uničeno 
področje in odpraviti radikalizem, govorita primera Nemčije in Avstrije 
po letu 1945. Dolgoročno je treba zagotoviti, da ljudem, ne bo treba 
zapuščati svojih domov, zato je zagotavljanje miru prvotnega pomena. 
Seveda pa nikakor ne smemo več dovoljevati, da nedolžni ljudje, ki 
želijo v EU zaradi iskanja miru in boljšega življenja, umirajo v Sredoz-
emskem morju ali na drugih nevarnih poteh.

MATEJ TONIN, poslanec

Usodno ime
Zaradi burnega odziva javnosti - zbiranje podpisov za 
peticijo, ki je spremljalo preimenovanje Matične knji-

žnice Kamnik v Knjižnico Franceta Balantiča, sta župana občine Ko-
menda in Kamnik morala obljubiti, da bosta na jesenskih občinskih sejah 
na dnevni red uvrstila točko o preimenovanju kamniške knjižnice. Zbi-
ranje podpisov za peticijo je bilo nato ustavljeno. Peticija je zahtevala, 
da svetniki razveljavijo odlok, po katerem se je knjižnica preimenovala 
v Knjižnico Franceta Balantiča in da se novo ime izbere na podlagi 
razpisa. Predstavniki civilne pobude, ki so podali predlog za preimeno-
vanje so vedeli, da korenine Franceta Balantiča segajo tako v Komendo 
(njegova mama izhaja od tod), kot v Kamnik (kjer je rojen oče in prav 
tako on), da ga stroka (literarna kritika) postavlja ob bok samemu Fran-
cetu Prešernu, vendar je bilo za podpornike peticije pomembneje to, da 
naj bi bil kratek čas aktiven sodelavec domačih kolaborantov. Ime 
knjižnice po pesniku se jim je zdelo tako sporno, da so sprožili buren 
odziv v javnih glasilih, na raznih forumih in tudi v sami knjižnici in tako 
dosegli, da se bo knjižnica morala ponovno preimenovati. Sprašujemo 
se, zakaj tako pozen odziv –šele po sprejetju odloka? Je morda nestr-
pnost tista, ki nam ne dovoli, da bi znali premostiti nesoglasja in prema-
kniti čas naprej in spoznati, da je lahko sobivanje z različno mislečimi 
prav tako zmerno. Človeka ne smemo gledati le z ene plati…

V uvodu Zbranih pesmi France Pibernik ugotavlja, da je bila pesniška 
usoda Franceta Balantiča gotovo ena najbolj nenavadnih v slovenski 
literaturi. Navajam: »Moral je umreti, da so mu priznali umetniško 
vrednost, in nato je moral v pozabo, ker je umrl na napačnem političnem 
bregu.« Očitno ga bo ta usoda spremljala do naše sprave med seboj. 

Lucija Miklič Cvek, ListaVEZ.si

IZ MINISTRIČINE PISARNE Boris Pahor kulturni ambasador Slovenije

POLITIKA
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Nova Slovenija je pred lanskimi državnozborskimi volitvami predstavila 
odličen gospodarski program z naslovom Odgovori za prihodnost. Pro-
gram, ki je po mnenju številnih uglednih gospodarstvenikov najboljši 
gospodarski program, predstavlja jasen načrt za izhod iz krize in temelji 
na treh področjih – zahtevi po nižjih davkih in bolj enostavnih admini-
strativnih postopkih ter zavzemanju za bolj odprto gospodarstvo.

Kljub trenutni opozicijski vlogi želimo v NSi še naprej delati za razvoj 
Slovenije in blaginjo naših ljudi ter ponuditi alternativo obstoječi vladi. 
Za začetek smo pripravili predlog petih ukrepov ZA NIŽJE DAVKE in 
bolj prijazno poslovno okolje v Sloveniji, s katerimi odpiramo razpravo 
tako znotraj kot zunaj stranke. Med prvimi petimi ukrepi NSi za nižje 
davke so: omejitev obveznosti plačevanja prispevkov za socialno zava-
rovanje, širitev razredov in ukinitev najvišje mejne stopnje pri dohodni-
ni, znižana stopnja davka od dohodkov pravnih oseb za mala podjetja, 
enakopravna davčna obravnava dohodkov iz razdelitve dobička in enaka 
fi skalna obravnava božičnice in regresa. 

Vabimo vas, da se naši razpravi pridružite s svojimi predlogi, spre-
membami ali kritikami na  spletni strani www.nsi.si/ukrepi. Krščanski 
demokrati smo stranka blizu ljudem in želimo prisluhniti prav vsem do-
brim predlogom, ki bi Slovenijo vodili k višjemu življenjskemu standar-
du. Predlagajte vaš ukrep in z veseljem ga bomo dodali prvim petim!

Naša razprava bo potekala do 1. oktobra 2015. Zbrane predloge ukre-
pov bomo nato uskladili z našim gospodarskim programom ter oblikova-
li končen nabor ukrepov. Ukrepe bomo predstavili trenutni vladi in jih po 
svojih močeh poskušali uveljaviti v Državnem zboru RS. 

OO NSi Komenda, Martina Prezelj

NSi poziva k predlaganju ukrepov

ZA NIŽJE DAVKE

Trdo in 
odgovorno delo
Že pred avgustovskim predahom smo na po-

letni seji občinskega sveta začutili, da se bo po počitnicah najbrž začela 
vroča delovna jesen. V Listi TRN smo bili nanjo zato pripravljeni. Tako 
nas na dnevnem redu zadnje seje občinskega sveta ni presenetil predlog 
odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave do-
ločenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Komenda. 

Prav tako nas ni presenetila novelacija investicijskega programa za 
izgradnjo kanalizacijskega omrežja in investicijskega programa nadgra-
dnje centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik. Zato smo se že ob 
prvem branju odločili, da je glede koncesije o komunalnih odpadkih 
potrebna razjasnitev v posebni razpravi. Čeprav čas priganja, bomo 
vztrajali pri razjasnitvah, da po dokončni odločitvi za občane ne bo ne-
prijetnih presenečenj.

Zahteven zalogaj bo tudi gradnja kanalizacije. Na eni strani nas obve-
zuje datum do konca leta 2017, na drugi strani pa ob kohezijskih sred-
stvih še ne pomeni, da bo fi nančno lahko. Vsaka gradnja kanalizacije je 
namreč povezana še z dodatnimi deli, ki niso upoštevana v tako imeno-
vani koheziji. In ti stroški so lahko skoraj tolikšni, kot je vreden projekt 
kanalizacije na posameznem odseku. 

Tudi prenova državne ceste od Most proti Vodicam, ki se bo kmalu za-
čela, bo od vseh nas zahtevala veliko potrpljenja in razumevanja. Zapora 
ceste ni enostavna zadeva, obveza zaradi gradnje prav tako ne. Vendar je 
prenova te ceste vsaj tako nujna, kot je tudi v tem delu izgradnja kanaliza-
cije in določene komunalne infrastrukture; najprej od Most do bencinske 
črpalke ob Poslovni coni, nato pa v drugi fazi še naprej proti Vodicam. 

Tudi pravilnik in razpis o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini za obdobje do leta 2020 je tema, ki bo v programu.

Skratka, v Listi TRN vemo, da nas čaka že prihodnja dva meseca trdo 
in odgovorno delo.

Člani Liste TRN

(16. 2. 1942 – 29. 8. 2010) 
Prvi predsednik, dolgoletni tajnik in blagajnik Športnega društva 

Komenda, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Komenda, predse-
dnik Društva upokojencev Komenda, občinski svetnik občine Ko-
menda, pisec prispevkov za razna glasila o dejavnostih društev v 
Komendi, eden izmed ustanoviteljev Ustanove Petra Pavla Glavarja, 
pobudnik, organizator in sodelavec pri številnih dejavnostih in pri-
reditvah v Komendi, član Sveta OŠ Komenda-Moste, član Nadzorne-
ga sveta družbe Poslovna cona Komenda, predsednik komendskega 
občinskega odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo 
okolja, član gradbenega odbora za dograditev OŠ v Komendi za po-
trebe devetletke, član gradbenega odbora za novo telovadnico v Ko-
mendi, vodja svetniške skupine LDS in LNO v občinskem svetu ob-
čine Komenda … 

»Srečanje« s častnim občanom občine Komenda Janezom Kimov-
cem (to najvišje občinsko priznanje mu je nekdanji komendski župan 
Tomaž Drolec podelil ob desetem občinskem prazniku občine Komen-
da 15. 5. 2009 v dvorani Kulturnega doma v Komendi) je v prvi vrsti 
srečanje z njegovimi deli v naši občini. Res da posmrtno (Janez Kimo-
vec je umrl 29. 8. 2010 na svojem domu na Glavarjevi c. 48  v Komen-
di, od 1. 9. 2010 počiva na komendskem pokopališču), vendar dober 
poznavalec teh del, osebnosti in življenja Janeza Kimovca ve, kaj vse 
je v naši občini povezano z njim od vstopa vanjo pri Poslovni coni 
Komenda (Janez Kimovec je bil na predlog župana Drolca 16. 11. 2005  
imenovan za dobo petih let za člana Nadzornega sveta družbe Poslovna 
cona Komenda, družbe za upravljanje z nepremičninami d.o.o.) do iz-
stopa pri Nasovčah (zaslužen je bil za »rekonstrukcijo« ceste leta 1979 
od Potoka skozi Breg do omenjene vasi) ali pri Komendski Dobravi 
(poskrbel je za ureditev ceste v letu 1980 do te vasi od Podboršta ter 
»rekonstrukcijo partizanske bolnice 'dr. Tineta Zajca' na Komendski 
Dobravi«). Kaj je naredil za našo občino, v njej in pred njenim nastan-
kom, je popisano v Aplenci št. 5 (str. 6-7, 2009). Iz te zelo zgoščene 
utemeljitve je razvidno, da si je Janez Kimovec zaslužil najvišje občin-
sko priznanje. 

Pravi vpogled v delo in prizadevanja Janeza Kimovca daje njegovo 
izredno obsežno dokumentarno gradivo, lastni zapisi in prispevki za 
razna glasila ter drugo gradivo za zgodovino naše občine in tudi žu-
pnije. Ko sem njegovi soprogi vdovi gospe Kati izrazil začudenje, 
kako da je njen mož zmogel tako veliko delo, mi je odgovorila: »Imel 
je tako voljo, živel je za Komendo!« Tudi ko je bil že zelo bolan, je 
vstajal ponoči in delal za Društvo upokojencev Komenda, ki mu je 
predsedoval od  2. oktobra 2001; poleg tega je bil že tretjič (na občin-
skih volitvah 22. oktobra 2006) izvoljen za občinskega svetnika obči-
ne Komenda za obdobje 2006-2010 (Lista neodvisnih občanov, bil je 
tudi njen voditelj). 

Ob koncu svojega Poročila o dejavnosti od leta 1959-2001 (15. 
maja 2001 je prejel zlato priznanje Občine Komenda, obrazložitev je v 
Aplenci, št. 6, str. 4, 2001) je Janez Kimovec zapisal: »Za vsa svoja 
dela sem bil nagrajen s tem, da je bilo delo opravljeno čim bolje in v 
dobro občanov.« Dodal je, da je vseskozi delal brezplačno, na koncu pa 
je poudaril: »V pomoč mi je bilo veliko ljudi. Skupaj smo zmogli izvr-
šiti včasih tudi nemogoča dela.« 

Med tistimi, s katerimi je še posebej veliko sodeloval, omenja 
Janka Juhanta, Marjana Žnidarja, Alojza Laha, dr. Stanislava Zarni-
ka, dr. Marka Žerovnika, Tomaža Drolca, Andreja Žalarja, Romana 
Grošlja pa tudi župnika Viktorijana Demšarja in Nikolaja Pavliča. G. 
Viktorijana je celo šel vprašat, kakšen grb in zastavo naj ima Športno 
društvo Komenda (ustanovljeno 6. 1. 1974), pri katerem je bil prvi 
predsednik, dolgoletni tajnik pa tudi blagajnik, g. Nikolaju je s po-
močjo gospe Mirine Zupančič preskrbel znatna denarna sredstva za 
obnovo glavnega oltarja župnijske cerkve v Komendi. V poročilu o 

POMEMBNI ROJAKI 

Janez Kimovec

POLITIKA, PORTRET

nadaljevanje na naslednji strani
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delu Športnega društva 
Komenda za drugi letni 
občni zbor 23. 2. 1975 je 
zapisal: »Ko smo ustana-
vljali društvo, smo imeli 
v mislih predvsem rekrea-
cijo naših delovnih ljudi 
in mladine ter s tem pri-
spevali, da se dvigne kul-
turno življenje v Komendi 
in okolici.« S tem je Janez 
Kimovec pokazal svojo 
širino, razgledanost in 
voljo, da da Komendča-
nom, ob pomoči sodelav-
cev, več kot zgolj tekme, 
prostore zanje, posebej 
sodobno telovadnico, ki 
so jo tako pogrešali, ter 
več zavzetih športnih 
klubov (nogometnega, 
hokejskega, košarkaške-
ga, smučarskega, odboj-
karskega, namiznoteni-
škega, šahovskega, 
karatejskega, teniškega in 
celo Strelsko družino Ko-
menda). Kdo se še spomni 
smučarskih tečajev ter 
zelo obiskanih tekem v 
slalomu in veleslalomu na 
Škletovem hribu (leta 
1981), vlečnice na njem? 
Kdo še ve, da je Krajevna 
skupnost Komenda v ča-
su, ko je bil Janez Kimo-
vec njen predsednik (leta 
1982), osvojila drugo 
mesto v Sloveniji v akciji 
Iščemo najboljšo krajevno 
skupnost v športni rekrea-
ciji? Da so v Komendi 
organizirali »mesece športa«, razglasitev 
najboljših slovenskih športnikov (leta 1975), 
da so bili tukaj košarkaški maratoni, na kate-
rih sta se srečevali domača ekipa in menge-
ška? In to brez primerne dvorane za trening 
in tekme! 

Janez Kimovec je videl tudi prek državnih 
meja, ko je v Komendo vabil športnike z av-
strijskega Koroškega (nogometaše iz Sel in 
košarkarje SVW-ja iz Celovca), so Komendča-
ni tekmovali tudi tam. 

V dvorani kulturnega doma v Komendi je 
Kinematografsko podjetje Kranj začelo pred-
vajati fi lme (prošnja KS Komenda leta 1979). 

Bližji, vendar tudi to počasi tone v pozabo, 
nam je spomin na prizadevanja Janeza Kimovca 
za dozidavo šestih učilnic pri osnovni šoli v 
Komendi (bil je član gradbenega odbora za 
dograditev OŠ v Komendi za potrebe devetlet-
ke), nove telovadnice (bil je član gradbenega 
odbora), asfaltiranje cest, ureditev kanalizacije, 
očiščenje struge Pšate, nove pošte in telefonskih 

priključkov, zdravstvene in zobozdravstvene 
službe, obnovo Glavarjevega špitala itd. 

Še bližje, časovno, je Janezovo delo v Ob-
činskem svetu občine Komenda, v kateri je 
bil najprej občinski svetnik LDS (izvoljen 
22. 11. 1998, od 1. 4. 1999 kot vodja svetni-
ške skupine LDS za županovega svetovalca), 
nato pa dvakrat na listi LNO (za obdobje od 
2002 do 2006 in od 2006 do 2010). 24. 2. 
1999 je bil Janez Kimovec imenovan za 
predsednika občinskega odbora za komunalo, 
ceste, urejanje prostora in varstvo okolja; is-
tega dne tudi za člana odbora za šolstvo obči-
ne Komenda. 

Na Janezovo človekoljubno usmerjenost 
spominja tudi to, da je bil med ustanovitelji 
Ustanove Petra Pavla Glavarja. 

Na zavzetost za celovit razvoj in mnogovr-
stne dejavnosti v Komendi pa vse, kar je uspel 
razviti in izpopolniti kot predsednik Društva 
upokojencev Komenda in skupaj z njegovimi 
člani (petje, igre, rekreacija, srečanja …), je z 

Janez Kimovec

njimi dosegel izjemne 
uspehe.

Kako vidi Komen-
do in njen razvoj, je 
kot občinski svetnik 
zapisal v prispevku 
Želimo si lepši center 
Komende. Po peresu 
pa je segal že prej, ko 
je za Delo in druga 
glasila pisal članke o 
športnih (tudi konje-
niških) uspehih špor-
tnih klubov v Komen-
di ter dosežkih 
domače krajevne sku-
pnosti. 

Pri zemeljskem 
slovesu se ga je poleg 
župana Tomaža Drol-
ca in drugih govorni-
kov spomnil tudi nje-
gov sodelavec direktor 
Svilanita Bogomir 
Wiegele. Poudaril je, 
kako veliko in uspe-
šno pot je Janez Ki-
movec prehodil od 
prihoda maja 1972 v 
Svilanit, kjer se je 
najprej zaposlil kot 
vzdrževalec strojev, 
nato postal vodja 
vzdrževanja strojev, 
ob delu dokončal šo-
lanje za tekstilnega 
tehnika v Kranju, bil 
nato tehnični vodja, 
nazadnje pa direktor 
Svile. Upokojil se je 
7. 9. 2000. Vse to in 
drugo je Janez Kimo-
vec dosegel od rojstva 

16. 2. 1942 (očetu zidarju Petru in materi go-
spodinji Mariji, Komenda št. 9, »Jakčovima«) 
v družini s šestimi otroki, osnovni šoli v do-
mačem kraju, izučitvi za ključavničarja v 
Mengšu, prvi službi v Ljubljani, nato štirile-
tnem delu strugarja v Nemčiji (Esslingen), pri 
Alpremu (oprema trgovin) in nazadnje pri 
Svilanitu. Wiegele je še povedal, da je imel 
Janez čut za sodelovanje, poslovne odnose in 
tudi prijateljske stike. To je na zunaj potrjeva-
la njegova urejenost (vedno je nosil obleko, 
srajco in kravato), delavnost in pridnost, na 
znotraj pa vrline, ki so jih poznali Janezovi 
najbližji.

Zaradi njegovega velikega dela za Komendo 
in Komendčane bi bilo prav, da mu ob peti 
obletnici smrti namenimo posebno spominsko 
prireditev, na kateri se bo ovrednotilo njegovo 
delo, obenem pa, da se na hišo, ki jo je zgradil 
in v njej živel z družino, namesti spominska 
plošča.  

Jožef Pavlič, A. Ž.

nadaljevanje 
s prejšnje strani

PORTRET
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Kako so potekala letošnja dogajanja in pri-
prave na tekmovanja poznana kot Najtežji 
dve minuti v gasilstvu, nam je opisal Matic 
Zupan iz PGD Moste.  

Sezona 2015 se počasi zaključuje, manjka 
nam samo še sklepno dejanje, za katerega treni-
ramo skozi vse leto. To je svetovno prvenstvo, ki 
bo letos od 19. do 25. oktobra v Montgomery 
Alabama v Združenih državah Amerike. Udele-
žili smo se petih tekmovanj po vsej Evropi, kjer 
smo se Slovenci spet dokazali, saj smo skoraj 
vedno tekmovanja končali na najvišji stopnički.

Zadnje tekmovanje v Evropi pa je bilo  na 
domačem terenu na letališču v Lescah na Go-
renjskem. S ponosom lahko povem, da smo 
bili edino društvo, ki je imelo 2 ekipi. Prva 
ekipa je bila sestavljena iz starih mačkov ter 
enega novinca tega tekmovanja (Matic Zupan, 
Roman Koncilija, David Brodar, Rok Kern). 
Druga ekipa pa je bila sestavljena iz naših 

Edino društvo z dvema ekipama
Matic Zupan: Sedaj pa priprave na svetovno prvenstvo.

FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE

mladih članov, ki so se prvič preizkusili na tem 
tekmovanju, in ga tudi zelo dobro sklenili.

Kot pomoč smo jim dali izkušenega Blaža 
Maleša, v ekipi pa so bili tudi Žan Koncilija, 
Matic Ciperle ter Aleš Šinkovec. Tekmovanje 
ekip oziroma relayi so letos potekali v dveh 
kategorijah; kot državno prvenstvo in odprto 
prvenstvo. Tako smo zagotovili več veselja ter 
dobre uvrstitve domačih ekip, ki so se borile 
med seboj za naslov državnega prvaka.

Ekipa PGD Moste1 je na koncu osvojila 3. 
mesto zaradi kazenskega pribitka 2 sekund, če-
prav smo imeli najboljši čas dneva ter popravili 
društveni rekord za 4 sekunde. Posamezno sva 
tekmovala Matic Zupan in Rok Kern, ki je postal 
Rookie of the year oziroma novinec leta. 

Slednji je pri svojih 16 letih dokazal, da se s 
trdim delom lahko premaga marsikatera meja 
nemogočega. Prvič se je preizkusil v Poljskem 
mestu Szcezcin. Tam se je tudi prvič spopadel 
s progo. Njegov čas je bil 2:27, kar je za prvič 
zelo dobro, saj celotno progo prej ni nikoli 
povezal. Premagal je precej tekmovalcev ki 
tekmujejo že več let. Kako dobro je pripravljen, 
je dokazal že čez 14 dni v Lescah, saj je progo 
premagal s časom 2:04 in skoraj premagal prvo 
magično mejo tega tekmovanja. Meni je progo 
uspelo premagati s časom 1:29 kar je na 
koncu zadostovalo za prvo mesto v svoji 
kategoriji M30 ter tretje mesto med vsemi 

tekmovalci. 
V razredu open smo z ekipo Haix team Slo-

venia osvojili prvo mesto, med ekipami iz 
Amerike, Gibraltarja, Nemčije, Avstrije... 

Vesel in ponosen sem na svoje sotekmovalce 
iz matičnega društva. Sedaj se  lahko posvetim 
pripravam na svetovno prvenstvo.

Matic Zupan

Drugi veliki dogodek pa je bil v začetku minu-
lega tedna v Mostah. Nekdanji poveljnik PGD 
Moste in devet let poveljnik Gasilske zveze 
Komenda, ki je bila ustanovljena po ustanovi-
tvi samostojne občine Komenda, Marjan 
Koncilija je natanko v ponedeljek, 7. septem-
bra 2015, praznoval 70. rojstni dan. 

Poznano ime med gasilci in tudi sicer v občini 
(bil je občinski svetnik, član društva Stari trak-
tor,…) je tokrat doživel zares »pravi gasilski 
krst«. Domači gasilci (veterani), pa gasilci vseh 
treh društev v Gasilski zvezi Komenda, so ga ob 
čestitkah pošteno »namočili«. Menda tudi pred 
desetimi leti, ob 60-letnici, ni bil tako moker kot 
tokrat. Ni čudno, da mu je nekdo ob čestitki re-

Moker jubilej poveljnika Marjana

Marjan! Naj te na tvoje prostovoljstvo še naprej 
spremljajo »mokre čestitke«.

Aplenca se smeje

Ob začetku šolskega leta 

1.
Janezek pride iz šole in oče ga vpraša: 
»Ste imeli danes kaj zanimivega na urni-
ku?« 
»Kemijo.« 
»In kaj ste se novega naučili?« 
»Kako se izdela dinamit.« 
»Kaj se boste pa jutri učili v šoli?« 
»V kateri šoli?«

2. 
Pri matematiki:
»Janezek, priden – prvič se je zgodilo, da 
imaš vse račune v domači 
nalogi pravilne. Kaj pa se je zgodilo?« 
»Očeta ni bilo doma!«

3. 
Pri učenju o povrtninah učiteljica na tablo 
nekoliko nerodno nariše kumaro.
»No, otroci, kaj sem narisala?« 

Vsi so tiho in ugibajo, le Janezek se 
opogumi in dvigne roko:

»Gospa učiteljica, penis ste narisali!«
Učiteljica ga okara, ko v razred stopi 

ravnatelj in učiteljica mu potoži, da se Jane-
zek spet neprimerno obnaša. Zato Janezka 
okara še ravnatelj:

»Janezek, Janezek, kaj bo s tabo: pred-
včerajšnjim si polomil stol, včeraj si razbil 
šipo, danes pa, kot vidim, si na tablo še pe-
nis narisal?!«

kel: Marjan, če te na WC, se lahko kar v hlače. 
Ne bo nihče vedel… Srečno, Marjan!        A. Ž.

GASILCI
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ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA

Poletni čas smo člani OK Komenda preživeli 
na večdnevnih tekmovanjih v Sloveniji in na 
Hrvaškem, ki so jih nekateri izkoristili kot ak-
tivni oddih, drugi, bolj zagnani, pa za priprave 
na tekmovanja v jesenskem delu sezone.

Zadnji avgustovski teden smo se udeležili 
Prvenstva Jugovzhodne Evrope v orientacij-
skem teku (SEEOC), ki je potekalo v bolgar-
skem smučarskem središču Bansko. Najbolje se 
je odrezal Žan Ravnikar, ki je v kategoriji fantov 
do 16 let v disciplini šprint, ki zahteva predvsem 
zelo hitre noge in visoko koncentracijo, osvojil 
odlično 3. mesto in prvo kolajno za Slovenijo na 
tem tekmovanju. Med deseterico sta se uvrstila 
še Matic Blaž in Polona Jezeršek z 8. mestom.

Na tekmovanju na srednji razdalji si je med 
članicami Ajda Flašker pritekla 5. mesto, Nejc 
Zorman je bil pri članih 7. V štafetnem teku so 
slovenske mladinke v postavi Lara Gantar (OK 
Azimut), Zala Zavrl in Monika Ravnikar (obe 
OK Komenda) osvojile 2. mesto, članice, za 
katere je tekla tudi Ajda Flašker, pa 3. mesto.

Drugi konec tedna v septembru smo se udele-
žili avstrijskega državnega prvenstva na dolgi 

Uspešen skok v jesenski del sezone
razdalji v bližini Gradca. Ker je Avstrija na za-
dnjem evropskem prvenstvu osvojila precej 
odličij, je bilo sodelovanje na tekmi z močno 
konkurenco kot nalašč za preverjanje tekmovalne 
forme. Žan Ravnikar je z odličnim tekom končal 
na 3. mestu, Matic Blaž je bil 5. Prav tako je bila 
5. Monika Ravnikar, Ana Pia Pogačar pa 8.

Dan kasneje je bila v Samoborju na sporedu 
tekma za hrvaško državno prvenstvo v štafeti. 
Ker nas v začetku oktobra čaka slovensko pr-
venstvo z enakim zaporedjem, smo se udeleži-
li tudi te preizkušnje. Tokrat je šlo precej 
gladko, saj so tako mladinci kot mladinke brez 
težav prehiteli hrvaško konkurenco. Pri fantih 
sta tekla Matic Blaž in Žan Ravnikar, med de-
kleti Polona Jezeršek in Zala Zavrl. Pri članih 
je Blaž Kölner prvo predajo končal na 3. mestu, 
Nejc Zorman je v drugi nadoknadil zaostanek, 
tretji tekač Žan Luka Šumečki pa je kot zadnji 
tekel proti najboljšemu predstavniku domačega 
kluba, kar je na koncu zadoščalo, da je OK 
Komenda ciljno črto prečkal kot drugi. Žal 
brez končne uvrstitve, saj zaradi težav z elek-
tronskim naprstnikom ena kontrolna točka ni 

bila potrjena, kar pomeni avtomatsko izključi-
tev. Vseeno je nastop pokazatelj odlične forme 
pred domačim DP v štafeti, kjer v močni kon-
kurenci ciljamo na sam vrh. 

V oktobru nas poleg Državnega prvenstva na 
dolgi razdalji in v štafeti na Rogli čaka še zadnja 
tekma za Slovensko orientacijsko ligo v Mari-
boru in zaključek sezone v tekmi mešanih šprint 
štafet v Idriji. Zaključek bo zelo razburljiv, saj v 
tekmovanju za naslov najboljšega kluba le za 
nekaj točk zaostajamo za do sedaj favoriziranim 
OK Azimut iz Idrije in Cerknega.

Nejc Zorman

Žan Ravnikar je bil tretji

Slovenija je na svetovnem orientacijskem ze-
mljevidu poznana predvsem kot država z veliko 
raznolikimi in zahtevnimi tereni, primerni za 
orientacijo in precejšnjim številom kakovo-
stnih orientacijskih kart, ki – o tem se večkrat 
pošalimo - jih je dovolj (prek 300), da bi imel 
lahko vsak slovenski orientacist svojo. 

Zaradi dobrih pogojev ni presenetljivo, da v 
Sloveniji precej pogosto trenirajo najboljše 
svetovne reprezentance, prav tako pa se tek-
movanj, namenjenih predvsem rekreativcem, 
udeležujejo športniki širom Evrope in nemalo-
krat tudi iz oddaljenejših območij.

Eno takšnih tekmovanj, pravzaprav najsta-
rejše slovensko večdnevno tekmovanje, kate-
rega prva izvedba sega v leto 1990, je Cerkno 
cup. Organizator tekmovanja Orientacijski 
klub Azimut je v želji, da v zadnjih letih bie-
nalno tekmovanje ponovno postane vsakole-

ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA Prvi »oranžni« Cerkno cup
tno, sklenil sode-
lovanje z 
O r i e n t a c i j s k i m 
klubom Komen-
da. 

Posledica dogo-
vora, da tekmovanje 
izmenično organi-
zirata navedena 
kluba, je bil letošnji, 
skupno že 20. Cer-
kno cup, toda prvi v 
izvedbi »oranžnih«.  
Tekmovanja, ki je 
med 7. in 9. avgu-
stom potekalo v 
Komendi in okolici, 
se je udeležilo nekaj 

manjše število tekmovalcev, kot je bilo prvotno 
pričakovano, a kljub temu se je številka ustavi-
la pri skoraj 180 tekačih iz 10 različnih držav: 
Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Nemčije, 
Belgije, Francije, Češke, Ukrajine in Velike 
Britanije. 

Na uvodni etapi tridnevnega tekmovanja so 
se tekmovalci pomerili v gozdu okrog gradu 
Jablje v Trzinu. Drugi tekmovalni dan je poleg 
teka na Vranji Peči prinesel še dodatno večerno 
etapo po starem mestnem jedru Kamnika, ki si 
jo bo tudi zaradi energičenga vzdušja, ki v času 
Kamfesta vlada v mestu pod Malim gradom, 
zapomnil prav vsak udeleženec. Na zadnji, 
kraljevski etapi, v tekmi na dolgi razdalji, ki je 
štela tudi za Slovensko orientacijsko ligo, so 
tekmovalci tekli po gozdu med Križem, Goro 
in Kamnikom, ciljni prostor pa je bil pri Bre-
znikovem domu na Križu.

Na tekmovanju, ki  ga je poleg visokih 
temperatur zaznamovala predvsem izvrstna 
organizacija s pričakovano kakovostnimi pro-
gami, lepo urejenim tekmovalnim prostorom 
in nadstandarno kulinarično ponudbo, je pri 
moških skupna zmaga odšla v Nemčijo, pri 
ženskah sta najvišji stopnički zasedli članici 
domačega kluba Ajda Flašker, druga Moni-
ka Ravnikar.

Odlično so se odrezali še drugi predstav-
niki OK Komenda: pri začetnikih je bila 
najhitrejša Lara Zupan, med dekleti do 12 
let je zmaga pripadla Tini Kern, druga je 
bila Nika Ravnikar. Pri starejših dekletih 
do 16 let je bila druga Ana Pia Pogačar, 
tretja pa Zala Zavrl. V kategoriji Ž21B je bila 
četrta Romana Zupan, peta Alenka Vuga 
Seljak in šesta Irena Hacin Kölner. Pri naj-
mlajših fantih do 10 let so prva tri mesta 
osvojili Tilen Zupan, Nejc Turk in Denis 
Gregorc, pri fantih do 12 let je bil drugi 
Erik Gregorc, Rok Kern pa peti. Pri fantih do 
18 let je tretje mesto zasedel Matic Blaž, če-
trto Žan Ravnikar. V kategoriji M21B je bil 
Gregor Zupan drugi.

Takoj po samem tekmovanju smo prejeli kar 
nekaj pohval in zahval domačih in tujih tekmo-
valcev za odlično pripravo tekmovanja. Brez 
ekipe številnih predanih organizatorjev, brez 
posluha Gasilnega društva Križ, ki nam je od-
stopilo prostore Breznikovega doma, brez 
podjetij Bolus Ferjuc Cvetka s.p. in Lončarstvo 
Kremžar Franc s.p., ki sta priskrbeli nagrade, 
brez letakov Turističnega društva Komenda in 
ozvočenja OŠ Komenda Moste nam ne bi 
uspelo. Hvala vsem!

Nejc Zorman

ORIENTACISTI
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Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče v Komendi že osmo leto zapo-
red izvaja projekt MRAVLJIŠČE – Mladinski center Komenda, v okviru 
katerega prostovoljci s prostovoljskim delom izvajajo različne aktivnosti 
za otroke, mladino in odrasle. Mentorji in animatorji se z udeleženci druži-
jo na ustvarjalnih, kuharskih, plesnih, športnih, lepotnih in drugih delavni-
cah, pripravljajo zabave za rojstne dneve, animirajo mladino v sobotnih 
večerih in nedeljskih popoldnevih, sodelujejo v raznih zbiralnih akcijah in 
društvenih projektih, pridobivajo nova znanja in izkušnje, širijo idejo o 
prostovoljstvu in spletajo mrežo prijateljstva. 

V letošnjem poletju so v mesecu avgustu mentorji in animatorji pripravili 
ustvarjalno počitnice za osnovnošolce od 6 do 14 let, ki so se družili kar dva 
tedna od ponedeljka do petka, med 10. in 14. uro. Prav vsak dan je bilo kaj 
novega, zanimivega, zabavnega in ustvarjalnega, saj so bile vsebine delavnic 
dnevno tematsko povezane. Tako so otroci spoznavali mačje mesto in mačje 
prigode, odšli v deželo faraonov in reke Nil, spoznavali živali na živalskem 
vrtiljaku, se odpravili na morsko pustolovščino in odkrivali detektivske 
skrivnosti.

Za lep začetek vsakega dne so vsi skupaj zapeli kakšno pesem, bans ali 
dva. V likovnih delavnicah so lahko sproščali svojo domišljijo, razvijali 
ročne spretnosti in ustvarjali različne likovne umetnine in tudi uporabne 

predmete. Ob družabnih 
igrah, ugankah in kvizih 
so spoznavali pravila 
skupinskih iger in razvi-
jali sposobnosti medse-
bojnega sodelovanja in 
povezovanja, spletali 
nove prijateljske vezi in 
se veliko smejali in za-
bavali. Okoli poldneva 

»V sezoni 2014/2015 je bil z rahlimi težavami 
dosežen cilj za obstanek v III. SNL. Smo pa tudi 
ugotovili, da se moramo za sezono 2015/2016 
malo okrepiti. Tako smo dobili igralca iz Kameru-
na s prezentančnimi izkušnjami, drugi igralec pa 
je argentinski Slovenec, ki ima tudi izkušnje iz 
prve slovenske nogometne lige. Poleg tega pa 
imamo še štiri močne igralce. Tako je naš cilj sedaj 
vrh lestvice,« je v pogovoru povedal predsednik 
kluba Aleš Marinko.

Kako je torej na začetku sezone?
»Začenjamo z gostovanjem pri Kolpi, naslednja tekma je v Komendi 

z ekipo Brinja. Septembra imamo doma dve tekmi. Jesenski del prven-
stva pa se konča novembra z gostovanjem Kolpe.

Kako močan je sedaj klub z igralci, s člani?
Strokovno gledano smo v primerjavi z lanskim letom 100-odstotno 

NOGOMETNI KLUB KOMENDA

MLADINSKI CENTER KOMENDA

V novi sezoni je cilj pri vrhu 
Nogometni klub Komenda je začel novo sezono v III. SNG. 

močnejši. Prevetrili smo trenerski kader, septembra začnemo s selekci-
jami od 8. do 19. leta. Imamo celo igralsko piramido in če ne prej, bomo 
spomladi dosegli številko 200.  

Kaj pa delovni pogoji?
So skoraj enaki kot lani. Se je pa začelo premikati pri izgradnji Špor-

tnega centra. Računamo na podporo župana in upamo, da bomo dosa-
njali sanje o novem Športnem igrišču. 

USPEH V TRBOVLJAH
Na gostovanju v zibelki nogometa v Trbovljah je  moštvo NK Ko-

menda v okviru tekmovanj v III. SNL dosegli eno najlepših zmag. Do-
mačine so premagali, ob bučni podpori  komendskih navijačev, z 2: 1.

- A. Ž.

Ustvarjalno zabavne počitnice

je v kuhinji vsak dan zadišalo po slastni malici, ki so jo otroci pripravlja-
li sami in s pomočjo mentorjev. Prav posebno doživetje so bile še štafetne 
in vodne igre na prostem, ki so ob vsej prisotni vročini zelo osvežilno 
delovale na vse udeležence. Zadnji dan druženja so otroci preko različnih 
spretnostnih nalog odkrivali pot do skritega zaklada in ga tudi odkrili … 
presenečenje je bilo sladko. 

Ob koncu druženja je nastala tudi skupinska spominska fotografi ja in 
vsi udeleženci so si obljubili, da se spet vidijo v jesenskem času, ko 
bodo v Mravljišču ponovno zaživele nove in tudi že utečene dejavnosti 
za otroke in mladino. Več o tem pa na www.mravljisce.com ali na FB/
Mravljišče Komenda. 

NAJ BO MLADOST ZRAVA NOROST!
Suzana Zgonec, predsednica DMD Mravljišče

Aleš Marinko
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VABILO 
na jesenski termin programov Medgeneracijskega  društva 

za kakovostno starost Komenda in Zavoda Medgeneracijsko 
središče Komenda

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA 
Učenje jezikov v zrelih letih in v tretjem življenjskem obdobju pomaga pri 
krepitvi in ohranjanju umske in siceršnje vitalnosti.

Tečaj angleškega jezika poteka letos peto sezono in sicer v treh skupinah,  po 10 do 15 tečajnikov v eni skupini. 
Traja dve šolski uri tedensko in letos pričnemo v začetku oktobra 2015 in zaključimo v začetku maja 2016. Va-
bimo vse tiste, ki se do sedaj še niste opogumili ali sploh niste vedeli, da v naši občini obstaja tovrstna možnost, 
da se nam pridružite in se najprej oglasite na 

informativnem sestanku v četrtek, 1. oktobra, ob 16.00 
v Glavarjevi bolnici, na Glavarjevi cesti 104, v Komendi.

Potem pa boste videli, ali se boste pridružili že obstoječim skupinam ali pa vas bo toliko, da bomo ustanovili 
novo skupino. Učiteljica bo, tako kot do sedaj, profesorica angleškega jezika, gospa Biserka Luzner, cena pa je  
od 10 € do 15 € mesečno, glede na to, kako velika bo skupina.

TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA 
Tečaj nemškega jezika bomo letos izvedli tretjo sezono. Ravno tako bo potekal od oktobra 2015, do maja 
2016, enkrat tedensko po dve šolski uri. Do sedaj so bila srečanja  v eni skupini, po 10 do 15 tečajnikov. 
Menimo, da je še kdo v naši občini, ki bi se tudi rad spoprijel z učenjem nemškega jezika, zato vas vabimo, da 
se oglasite na

informativnem sestanku v četrtek, 1. oktobra, ob 16.30, 
v Glavarjevi bolnici, na Glavarjevi 104, v Komendi.

Cena bo od 10 € do 15 €, odvisno od tega, kaka velika bo skupina. Poučevala bo gospa Dagmar Dolinar.

TEDENSKA SREČANJA 
V MEDGENERACIJSKIH 
SKUPINAH ZA KAKOVOSTNO 
STAROST 
Dober osebni pogovor ob zanimivih in poučnih temah je ključ do dobrega počutja in lepega 
medsebojnega sožitja. V kolikor bi želeli izboljšati svoje pogovorne veščine v dobro vas 
samih in vaših najbližnjih, splesti nove prijateljske vezi, skratka se lepo imeti po dve uri na 
teden, se nam pridružite. 

Za dodatne informacije pokličite na 040 842 776 ali pišite na elektronski naslov viktorija.drolec@zmsk.si

predsednica društva
Viktorija Drolec
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Čestitka najboljšima
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Kmalu po Evropskem prvenstvu so sledile priprave za največje tekmo-
vanje v letošnji sezoni, ki je bilo tudi glavni cilj članic TMK Komenda. 
Od 5. do 9. avgusta 2015 je v mestu Abbotsford v Kanadi je bilo tekmo-
vanje za Svetovni pokal v twirling športu Svetovne zveze twirling 
športa. Na tekmovanje sta se z odličnimi rezultati iz državnega prven-
stva udeležili tudi članici Twirling in mažoretnega kluba Komenda Lina 
Majcen in Urška Štebe.

Naj spomnimo, da sta v kategoriji artistic twirl stopili na najvišjo sto-
pničko Lina v B nivoju in Urška v A nivoju. V kategoriji solo je bila Lina 
Majcen v B nivoju na 2. mestu, Urška Štebe v A nivoju na 3. mestu. 

Po uspešno izpeljanih pripravah v Komendi so dekleti, trenerka Anita 
Omerzu in Aleksandra Majcen v petek, 31. julija 2015, odpotovali v 
Vancouver v Kanadi, ki je 60 km oddaljen od mesta Abbotsford. Po ce-
lodnevnem potovanju so prispele v študentsko naselje, kjer so bivale v 
času prvenstva. Že drugi dan po prihodu so se začeli treningi in še zadnje 
priprave na tekmovanje. V torek, 4. avgusta, sta se udeležili tudi zabave 
tekmovalcev, kjer so lahko udeleženci spoznali od bližje tudi najuspe-
šnejše tekmovalce v twirling športu na svetu. Zagotovo je bil številka 
ena Keisuke Komada iz Japonske – večkratni svetovni prvak. Nato so se 
v štirih dnevih zvrstila predtekmovanja, polfi nalna in fi nalna tekmovanja 
vseh tekmovalcev. 

Lina Majcen se je v obeh kategorijah uspela uvrstiti v fi nale in ji je na 
koncu malo zmanjkalo, da bi osvojila medaljo. V solo kategoriji je 
osvojila 5. mesto, v arstistic twirl kategoriji pa 8. mesto. 

Urška Štebe je v A nivoju v solo programu osvojila 17. mesto, v arti-
stic twirl programu pa 20. mesto. To so doslej najboljše uvrstitve članic 
iz TMK Komenda na Svetovnih pokalih WBTF. 

Polne novih vtisov so se vrnile domov. 

A. OMERZU - A. ŽALAR
Uspeh, izkušnje in nove priprave 
Doslej najboljše uvrstitve članic komendskega kluba na svetovnih pokalih WBTF.

TWIRLING IN MAŽORETNI KLUB KOMENDA

Twirling in mažoretni klub Komenda tudi v letošnjem šolskem letu 
vabi k vpisu novih članic. Dobrodošli so otroci od 4. leta starosti 
dalje. Več informacij lahko dobite po elektronski pošti: tmkk.tajnik@
gmail.com ali na GSM: 031/519-599.

Lina in Urška se zahvaljujeta vsem, ki 
so jima pomagali pri udeležbi na sve-
tovnem pokalu v Kanadi:

Občini Komenda, Avtomehaniki 
Marn, Pekarni Hrovat, Mizarstvu 
Lužar, Tesarstvu Igor Štebe s.p., 
Kmetijskemu centru Lah, podpori 
izida razglednic Line in Urške, 
Občankam in občanom občine Ko-
menda, vodstvu Twirling in mažo-
retnega kluba Komenda, predse-
dniku Gregorju Miklju in trenerki 
Aniti Omerzu. 

Pestro poletje
Po tednu dni počitka že so članice Twir-
ling in mažoretnega kluba Komenda od-
šle na priprave na morje. V Zambratiji so 
5 dni trenirale, plavale in se tudi zabava-
le. Na delavnicah so izdelale več kot 300 
zapestnic za dobrodošlico twirlerjem iz 
cele Evrope, ki so jih prejeli na Evrop-
skem prvenstvu v twirling športu in so-
dnikom v Mariboru. Bravo dekleta!

Za nekatere članice so bile priprave na 
morju tudi priprave na mednarodna tek-
movanja poleti. Urška Štebe se je od 6. 
do 12. julija udeležila Evropskega prvenstva v twirlingu v Mariboru, ki 
je potekalo v organizaciji nacionalne panožne zveze. Na prvenstvo se je 
uvrstila tako rekoč zadnji trenutek ob odpovedi ene izmed tekmovalk 
zaradi poškodbe, a je kljub temu dosegla lepo uvrstitev 31. mesto. Ma-
žoretna in twirling zveza Slovenije pa se je izkazala kot odličen organi-
zator in pustila v svetu twirling športa pozitiven vtis. 

21 članic je zadnji teden v avgustu pridno treniralo nove elemente. 
Njihovi cilji v novi sezoni so uvrstitev in udeležba na Evropskem poka-
lu v Franciji julija 2016, nekatere pa že razmišljajo tudi o naslednjem 
svetovnem pokalu, ki bo leta 2017 na Hrvaškem.

Konec avgusta sta se po prihodu s tekmovanja za svetovni pokal, ki je 
bilo v začetku avgusta v Kanadi, pri županu na občini oglasili (od desne) 
Urška Štebe in Lina Majcen. Za obe je bilo tekmovanje lepa in nepozab-
na izkušnja, velik dogodek in izziv za naprej, sta povedali in se hkrati 
zahvalili vsem;tako občini, kot donatorjem, ki so omogočili njuno pot in 
nastop v Kanadi.

Župan Stanislav Poglajen in direktorica občinske uprave Majda Ravnikar 
sta jima čestitala, prav tako tudi ekipi z Anito Omerzu, in zaželela uspešno 
nastopanje še naprej v Twirling in mažoretnemu klubu Komenda. 
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Zanima me ali 
mi banka za 
poplačilo po 
sklepu o izvršbi 
lahko odtrga 
tudi znesek, ki 
mi jih je delo-
dajalec nakazal 
v povračilo mo-
jih stroškov v 
zvezi z delom 
(prevoz in pre-
hrana). Hvala 
za odgovor.

Na tem mestu 
smo že pisali o tem, da so nekateri prejemki iz-
vzeti iz izvršbe. Stroški v zvezi z delom ne sodijo 
mednje. 

Na podlagi 37. člena ZDoh-2 se med dohodke 
iz delovnega razmerja uvrščajo zlasti plača, nado-
mestilo plače in vsako drugo plačilo za opravljeno 
delo, ki vključuje tudi provizijo, regres za letni 
dopust, jubilejna nagrada, odpravnina, solidarno-

NASVETI

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Ta gost in lepljiv 
čebelji proizvod 
je naravna meša-
nica različnih 
sladkorjev, med 
katerimi prevla-
dujeta sadni in 
grozdni sladkor. 
Vsebuje tudi šte-
vilne vitamine, 
minerale, belja-
kovine in aroma-
tične snovi. Nje-
gova barva in 
vonj sta odvisni 

od sestave, ta pa od vrste cvetov, ki so jih obiskale 
čebele. Slednje pri nabiranju letijo tudi do 4 km od 
panja in pri tem letijo s hitrostjo 24 km/h, na krajših 
razdaljah pa celo 40 km/h. V zgodovini Slovenske-
ga čebelarstva ima Komenda pomembno mesto. 
Peter Pavel Glavar namreč velja za enega izmed 
pionirjev čebelarstva pri nas.

Med predstavlja odličen nadomestek za nami-
zni sladkor, za katerega vemo, da ni prijazen do 

INŠTRUKCIJE PREM
matematika, fi zika, kemija

Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
Za vse, ki želijo razumeti in znati več.

www.prem.si, 031 361 305

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

našega zdravja. Ker vsebuje veliko fruktoze, je 
med bolj sladek kot beli sladkor, zaradi česar ga 
lahko pijači in jedem dodamo manj. Kot sladilo 
ga lahko primešamo različnim kašam, namažemo 
na kruh ali ga zamešamo v čaj. 

Je temperaturno občutljivo živilo, zato s segreva-
njem nad 45 stopinj prične izgubljati kvaliteto. Po-
višana temperatura poškoduje nekatere njegove ko-
ristne sestavine, česar se veliko ljudi ne zaveda. Ko 
ga uporabljamo pri kuhi, ga je zato potrebno dodaja-
ti na koncu. Tudi kadar si z medom sladkamo čaj, 
bodimo pozorni, da ga dodajamo pri zmerni tempe-
raturi. V nasprotnem primeru bomo prikrajšani za 
del njegove hranilne vrednosti. Njegovo shranjeva-
nje ni zahtevno. Zaradi svoje sestave in velike 
vsebnosti sladkorja, ima v primerjavi z drugimi živi-
li živalskega izvora, relativno dolg rok trajanja.

Njegovo uživanje pomirja sluznico grla in tako 
blaži kašelj. Zavira rast mikrobov in deluje pro-
tivnetno, zato ga nekateri uporabljao tudi za bla-
ženje bolečine in pospeševanje celjenja ran. 

Med se že dolgo uporablja tudi v kozmetiki. 
Najdemo ga v izdelkih za nego las, ustnic. Izdelke 
za nego las obogati z vlažilnimi lastnostmi, naredi 

pa jih tudi bolj hranilne za kožo. Ste vedeli, da so 
se njegovih blagodejnih učinkov na lepoto zave-
dali že v antiki? Uporabljala naj bi ga tudi Kleo-
patra. Še dandanes pa je pogost in cenjen tudi v 
domači kozmetiki, saj učinkuje brez posebne 
predpriprave. V kombinaciji z naribanimi jabolki 
si lahko iz medu pripravite masko za obraz. Po 
tem, ko maska kakih 15 minut učinkuje, jo zavr-
zite in obraz sperite s toplo vodo. Najboljše pri 
tem pa je, da preostanek mešanice, ki je niste po-
rabili za masko, lahko brez skrbi pojeste.

Med je nedvomno vsestransko uporaben 
dragocen proizvod narave. Ne glede na to pa je 
potrebno biti pri njegovem uživanju in uporabi 
zmeren ter pozoren, saj so nekateri tudi aler-
gični nanj.

Vsestranskost medu

Vse več je ljudi, ki 
se prehranjujejo 
vegansko ali vege-
tarijansko. Večina 
nas je še vedno 
vsejedih, seveda z 
izjemami zaradi 
različnih diet. 
Vendar bi tudi mi 
mesojedi morali 
večkrat poseči tudi 
po mesu rastlin-
skega izvora. Naj-
bolj znan je tofu. 

Kaj sploh je tofu? Pravzaprav je to skuta, pripra-
vljena iz sojinega mleka, ki ga sesirijo z naravnim 
sirilom in morsko soljo. Kupimo ga v trgovinah, 
pakiranega v folijo, v kateri je obdan s tekočino. 

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK Rastlinsko meso
Tako ostane dalj časa svež. Njegovo svežino po-
daljšamo s hranjenjem pri zelo nizki temperaturi, 
vendar ne sme zmrzniti. Samo dobro ohlajen tofu 
ohrani žlahten okus več tednov. Kupimo lahko 
navaden ali dimljen tofu, ki je že začinjen. Nava-
dni tofu pa vedno mariniramo v olivnem ali buč-
nem olju, ki mu dodamo začimbe, ki jih upora-
bljamo za meso. Pravilno mariniran tofu ima okus 
in strukturo mesa in iz njega lahko skuhamo jedi, 
ki jih običajno kuhamo s pravim mesom, le čas 
priprave je krajši.

V nasprotju z mesom in ribami, ki telesu pov-
zročajo težave s sečno kislino, zaradi katere ope-
šata prožnost in gibljivost telesa, iz tofuja izkori-
stimo beljakovine brez kakršne koli škode za 
zdravje. In ne samo to, naše telo nam tudi razkisa. 
Je lahko prebavljiv, hranljive lastnosti pa so iste 
kot pri mesu.

POPEČENI TOFU Z BUČO
Za dve osebi potrebujemo: 20dkg tofuja, 2 

žlici bučnega olja, ščep soli, sesekljan česen, šop 
zelišč, ena čebula in ena buča. 

Priprava: tofu narežemo na tanke rezine, po-
tem pa še na kocke. Kakšno uro ga mariniramo v 
bučnem olju in začimbah. Namesto začimb lahko 
uporabimo sojino omako. Čebulo narežemo na 
tanke rezine, bučo pa na kocke. Na žlici olivnega 
olja prepražimo čebulo in bučo, rahlo posolimo in 
dušimo do mehkega. Dodamo še mariniran tofu 
in rahlo prevremo. Ponudimo s polnovrednim 
kruhom ali rižem. 

Iz že mariniranega tofuja skuhamo lahko tudi 
sojin golaž. Vse sestavine uporabimo kot pri na-
vadnem golažu, le čas priprave se nam skrajša. 
Tofu skupaj z ostalimi sestavinami dušimo največ 
deset minut.           NAJ VAM TEKNE!

Izvršba na povračilo stroškov v zvezi z delom
stna pomoč, povračilo stroškov v zvezi z delom, 
boniteta, nadomestila, ki ga zagotovi delodajalec 
na podlagi dogovora z delojemalcem zaradi kate-
regakoli pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi 
spremembe v pogojih v zvezi z zaposlitvijo, vsa-
ko izplačilo delodajalca v zvezi s prenehanjem 
veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vsako izplačilo 
zaradi prenehanja zaposlitve in podobni prejemki, 
prejemki, prejeti zaradi začasnega neizplačila 
dohodka iz zaposlitve, nadomestila in drugi pre-
jemki, ki so prejeti od delodajalca ali druge osebe, 
skladno z drugimi predpisi, kot posledica zaposli-
tve oziroma obveznega zavarovanja za socialno 
varnost, dohodek na podlagi udeležbe v dobičku, 
prejet iz delovnega razmerja.

Na podlagi 102. člena ZIZ je izvršba na dolžni-
kove denarne prejemke, ki se v skladu z zakon o 
dohodnini štejejo za dohodek iz delovnega raz-
merja, omejena. To pomeni, da je tudi izvršba na 
znesek, ki predstavlja povračilo stroškov v zvezi 
z delom, omejena. Višina omejitve je odvisna od 
tega, katero vrsto terjatve ima upnik (npr. pri za-
koniti preživnini mora dolžniku ostati najmanj 

znesek v višini 50 % minimalne plače, če dolžnik 
preživlja npr. otroka, pa mu mora ostati tudi zne-
sek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo 
dolžnik preživlja). V praksi to pomeni, da mora 
banka pri izračunu zneska, ki mora ostati dolžniku 
v tekočem mesecu, upoštevati vse prilive v teko-
čem mesecu. Nepravilna bi bila praksa, da bi 
banka v tekočem mesecu omejitev upoštevala le 
glede nakazila plače, glede nakazila povračila 
stroškov v zvezi z delom pa ne. Ker banka lahko 
upošteva ustrezne omejitev le, če je njen temelj 
izkazan s primerno listino, je po novem določeno, 
da dolžnik upravičenost do višje omejitve iz na-
slova preživljanja družinskega člana izkaže nepo-
sredno pri izvrševalcu sklepa o izvršbi – največ-
krat je to banka. Kadar pa to ni mogoče, dolžnik 
to lahko uveljavlja preko sodišča, njegova vloga 
pa je prosta plačila sodne takse.

Odvetnica Irena Hacin Kölner
za Odvetniško pisarno Hacin Kölner, d.o.o.
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989, www.moj-

odvetnik.si
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ŠTOPANJE

Drugi del potovanja po Turčiji se je kar precej 
razlikoval od prvega. V osrednjem predelu po-
krajina postane bolj puščavnata, na severu pa 
zelena in polna vodovja. S pokrajino se spremi-
nja tudi karakter ljudi. Če so bili ti na jugu ob 
morju sproščeni, odprti in lahkotni, so v osre-
dnjem delu bolj tradicionalni in nekoliko bolj 
zaprti. Na severu države, kjer je več zelenja in 
kisika, se zdi, da življenje teče hitreje in nekoliko 
bolj temperamentno. Ne glede na te razlike pa so 
prav povsod zelo prijazni do popotnikov, če je le 
mogoče jih želijo pogostiti ali jim ustreči na ka-
kšen drugačen način. Ker sem v Turčiji delal tudi 
na permakulturni kmetiji, pa še nekaj o tem:

Perma kultura je nekakšna veja kmetijstva, 
ki postaja vse bolj moderna in »in«. Marsikdo bi 
mislil, da je to nek nov trend, oziroma modna 
muha, v resnici pa je le vračanje h koreninam in 
znanju naših praprapraprapradedkov. Bistveno 
je, da se ne uporablja kemikalij in da se njihov 
učinek nadomesti z naravnimi metodami. Veliko-
krat to pomeni, da se rastline sadijo mešano, da 
rastejo v sožitju in si med seboj pomagajo. Na 
primer eno zelenjavo napadajo polži, neko zelišče 
pa s svojim vonjem odganja polže, tako ju le po-
sadimo skupaj. Naši dedje so 
tudi dobro vedeli,v kakšnem 
ciklu moramo saditi rastline, 
da ne sadimo vsako leto 
krompirja na isto mesto, saj 
iz zemlje izrabi vse njemu 
pomembne minerale. Če 
vsako leto zelenjavo pravilno 
cirkuliramo, se zemlja sama 
obnavlja, tako spet prihrani-
mo nepotrebno dodajanje 
kemikalij. Drugo zaposta-
vljeno znanje je veda o luni 
in njenih vplivih. Stari starši 
bodo znali povedati, v kate-
rem stadiju mora biti luna, za 
sajenje vsake zelenjave posebej. Danes se spet 
večina požvižga na to, napako pa popravljajo s 
kemičnimi rešitvami. 

Velika težava današnjega kmetijstva  je tudi 
uporaba splošnih semen, ki nam jih vsiljujejo 
korporacije kot je Mosanto. Lokalna semena so se 
skozi čas prilagodila na lokalno klimo in zemljo, 
tako rastline ne rabijo dodatnega škropljenja, saj 
so si že same izoblikovale odpornost. Popolnoma 
logično je, če semena za naš vrt pridelajo v Ame-
riki, in so enaka za cel svet, tako seme enostavno 
naravno ne more dobro uspevati v vseh podnebjih 
sveta. To seveda poizkušajo popraviti z genskimi 
spremembami ali pa s kasnejšim gnojenjem. Če 
se vrnemo slabo tisočletje nazaj v južno Ameriko, 
najdemo še več pozabljenega znanja. Maji so sa-
dili preko 22 vrst krompirja, le-tega niso sadili 
naključno, vedeli so, katera vrsta bo bolje uspeva-
la na južni strani hriba, katera v dolini, katera na 
ilovnati zemlji, itd...  Danes pa bi najraje sadili 
eno vrsto krompirja po celem svetu. Znanje o 
perma kulturi je gromozansko. Večina znanja je 
zelo starega, nekaj pa se ga tudi odkriva na novo. 

KLEMEN GRMŠEK: ČETRTI DEL POTI Severna in osrednja Turčija
Najvažnejše je le zavedanje 
Skrb za ohranjanje lokalnih 
semen in izmenjava znanja. 
Vse to pa na žalost ni v inte-
resu korporacij s semeni, ki 
počasi postajajo skoraj moč-
nejše od energetskih in far-
macevtskih lobijev.
Če svoj perma kulturni vrt 

pravilno zastavite, bi morali 
imeti tudi veliko manj dela z 
njim. Bistveno je sožitje ra-
stlin in naravno gnojenje, 
vse skupaj pa mora delovati 
kot nekakšen mini eko sistem. Slovenski po-
znavalec rastlin Dario Cortese pa pojasnjuje še 
nekaj zanimivosti. N.pr.: da niso vsi pleveli 
škodljivi in neuporabni. Zelo raširjen plevel 
metlika vsi pridno pulijo iz svojega vrta, re-
snica pa je, da je užiten in da vsebuje več hra-
nilnih snovi kot vsa zelenjava, ki jo tako skrbno 
gojite na vrtu. Svet užitnih rastlin je mnogo 
širši, kot je izbira v naših supermarketih.

Kapadokija je veliko območje v centru 
Turčije, zanimiva in znana pa je zaradi nenava-

dne pokrajine z mnogimi znamenitostmi. Sama 
narava je izoblikovala zares edinstveno okolico 
– nekakšni stožčasti hribi včasih zavzemajo 
skoraj geometrijske oblike, ljudje pa so v te 
nenavadne griče izkopali svoja domovanja, ki 
so jim od 8. do 11. stoletja služila predvsem 
kot zatočišče pred arabskimi vpadi. Učhisar je 
mesto s starodavnim gradom, izkopanim v go-
ro, zraven pa je znamenita Pigen Valey, kjer so 
prebivalci domovanja spremenili v bivališča 
za golobe. Vhode so potem zazidali in jih en-
krat letno odprli ter iz njih pobrali golobje iz-
trebke, saj naj bi ti vsebovali zelo pomembne 
minerale za gnojenje pridelkov. Raziskovanje 
teh votlin me je presenetilo, saj so bile nekatere 
naseljene še pred kratkim. Precej nenavadno 
je, ko se povzpneš v votlino, izkopano v gori, v 
njej pa najdeš televizijo in posteljo. Votline 
blizu današnjega mesta so samo nekoliko pre-
delane in ljudje še danes živijo v njih. Goreme 
je turistično gledano najbrž najbolj obiskan del 
Kapadokije. Kljub trumam turistov pa je razgi-
bana okolica vseeno tako velika, da med razi-

skovanjem skalnatih domovanj ne boste sreča-
li veliko ljudi. Če imate malo več pod palcem, 
si lahko privoščite jutranji polet z balonom, ali 
pa si najamete štirikolesnik in z njim odkrivate 
čudesa narave. Če se odločite za obisk teh 
krajev, bi vam bili vsekakor hvaležni tudi 
otroci, saj je okolica res takšna kot v pravljici.

Slapovi Erfelek na severu države so kakšnih 
54 km oddaljeni od najbližjega mesta Sinop. 
Brez dvoma so zares čudovita popotniška de-
stinacija. Na voljo sta dve poti; ena urejena in 
prav vsem lahko dostopna, druga pa bolj pu-

stolovska in predvsem veli-
ko bolj zanimiva. Seveda je 
naša odprava izbrala drugo 
možnost. Dobesedno ves 
čas smo se vzpenjali ob reki 
in slapovih navzgor. Kljub 
temu, da včasih deluje malo 
težavno, je zaradi vseh vrvi 
in pomagal vzpenjanje pre-
cej enostavno. Na nekaterih 
delih pot vodi neposredno 
ob kakšnem od slapov, tako 
da si ga je mogoče ogledati 
prav z vseh možnih zornih 
kotov. Nekateri slapovi so 
manjši, drugi večji, prav 

vsak pa je na svoj način edinstven. Obljublje-
nih je bilo sicer 26 slapov, po mojem občutku 
pa smo jih videli okrog 17. No, morda so bile v 
obljubo vštete tudi vse vmesne brzice. Vseeno 
nikoli prej še nisem videl toliko slapov na ku-
pu. Pojavljajo se praktično na vsakih 106 me-
trov. Meni so vsi tolmunčki delovali od sile 
privlačni za kopanje, vendar sta moja prijatelja 
vztrajala, da je le spodnji tolmun namenjen za 
kopanje.

Samsun je milijonsko mesto ob Črnem 
morju. Mesto ni ravno turistično, je pa zelo 
pomembno za Turke, saj je po prvi svetovni 
vojni Ataturk tu začel bitko za svobodno Turči-
jo. V muzeju na prostem si za 2 liri poleg nekaj 
vojaških rekvizitov lahko ogledate ladjo, s ka-
tero so Ataturk in njegovih 18 mož iz Istanbula 
pripluli do Samsuna. Poleg še enega muzeja z 
enako vsebino v mestu ni mogoče videti nič 
kaj posebnega, je pa Samsun lepo urejen in 
prijeten za sprehod. Če ga kdaj obiščete, pa ni-
kakor ne smete izpustiti njihove odlične Pide.

nadaljevanje v naslednji številki
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S ŠOLSKIH KLOPI
BRANJE

 
Brati pomeni početi podvige.
Brati je možno marsikaj.
Recimo: grozdje in fi ge in knjige
in med brati še kaj.
 
Brati je na sploh enostavno.
Črke hrustaš kot zalogaj.
Teže pa je, a tudi bolj slavno,
brati pravilno in hitro nazaj.
 
A nazaj se daleč ne pride.
Pravo branje le dalje in dalje gre
čez črke in pike, čez vrte in hribe
v Koromandijo ali še dlje.

Tone Pavček

V letošnjem šolskem letu se bodo učenci naše 
šole v okviru projekta Branje knjig razsvetljuje 
glave veliko družili s knjigami. Vabimo vas, da 
skupaj s svojimi otroki in našimi učenci 
ustvarjamo lepe trenutke z branjem, s pripove-
dovanjem, poslušanjem, pogovorom o prebra-
nem, pisanjem, risanjem … S tem si bomo širi-
li obzorje, krajšali čas, odstirali nove zgodbe, 
poglede in svetove.

Želimo vam veliko lepih bralnih trenutkov 
in uspešno šolsko leto!

Kolektiv OŠ Komenda Moste

VTISI PRVOŠOLCEV … PRVI ŠOLSKI 
DNEVI

- Prvi šolski dan smo dobili rumene rutice. - 
Vitja Rebec

-V telovadnici smo gledali, kako so igrali in 
plesali. Ogledali smo si učilnico. Pojedli smo 
malico in peli pesem Trije korenjaki. Šli smo 
se tudi igrico Dan, noč. Ko so starši prišli po 
nas, smo jim vse pokazali. - Arne Petrič

- Na prvi šolski dan mi je bilo všeč, ko so 
nastopali otroci. - Laura Romšak Horvat

- Razred mi je bil zelo všeč. - Luka Žulič
- Že doma sem se veselil, da bom šel v šolo. 

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli v razred. - 
Nik Levec

PRIČAKOVANJA PRVOŠOLCEV OB 
ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA

- Veliko učenja :). - Ela Božiček, 1. c

- Želim si veliko matematike. - Peter Vinko-
vič, 1. c

- Petje, nove pesmi, likovno ustvarjanje … 
Predstavljala sem si zabavo z veliko igre in da 
se bomo pridno učili. - Mija Bojan, 1. c

- Učenje v gozdu. - Karim Veinhndl, 1. c
… da se bom naučila novih stvari. - Ajda 

Jeraj, 1. c
… da bomo zelo dober razred. - Kasper 

Kristan, 1. c
… da se bom naučil brati, da se bom imel 

zelo dobro. - Aljaž Rakovec, 1. c
- Da se bom naučila računat. - Taja Strgar, 
- Rada bi čim več ustvarjala iz gline. - Ana 

Sitar, 1. b
- Upam, da bomo kaj strigli. - Ožbej Malus

UTRINKI S POČITNIC
Med počitnicami smo obiskali tudi našo 

prelepo Ljubljano. Tja smo se z atom in mamo 
odpeljali z vlakom. Ko smo izstopili, smo se 
odpravili do Prešernovega trga. Sledilo je pre-
senečenje. Po sredini trga so bile speljane cevi, 
iz katerih je škropila voda. Tako smo se lahko 
tudi osvežili. Kar nekaj časa smo iskali vhod 
na leseno barčico, ki vozi po Ljubljanici in ga 
končno našli. Voznik ladjice nam je povedal 
veliko zanimivega o Ljubljani. Mimo nas so 
vozile še druge ladjice, opazili pa smo tudi 
progo za kajak. 

Ko smo izstopili, nas je čakala še pešpot do 
vlaka. Ker nas je čas priganjal, smo do postaje 
pošteno tekli. Najbolj pa mi je bilo všeč, da 
smo bili vsi veseli.

Matevž Hribar, 4. b  

6. B PRVIČ V KOMENDSKI ŠOLI
- S prijatelji še kdaj iščemo razrede. Včasih 

se počutim kot v Mostah. - Žan Ravnikar
- Navadil sem se že, počutim se dobro. - Jošt 

Ciperle
- Na začetku me je bilo strah, zdaj me ni več. 

Šola mi je kar všeč. - Martin Malenšek
- V Mostah mi je bilo bolj všeč. V Komendi 

mi je všeč predvsem telovadnica. - Anka Grum
- V novi šoli mi je bolj všeč, ker imamo 

omarice in ločene garderobe pri športni vzgoji. 
V šolo se lahko peljem s kolesom. - Nina Mi-
kelj

- Všeč mi je, ker imamo vsako uro drugo 
učiteljico.-  Anja Smole

- Na novo šolo se še privajam. Všeč mi je, da 
imamo prosto uro, ni mi všeč, da so učilnice 
med odmorom zaklenjene. - Katja Kavčič

- Všeč so mi slike učencev na hodnikih. - 
Aleks Bogataj

PETOŠOLCI so v letni šoli v naravi v Pineti. 
Poslali so nam nekaj svojih utrinkov.

Veliko plavamo in se učimo. - Vojaki
Se potapljamo, zabavamo … Včeraj smo 

imeli ples. - Skriti zakladi morja
Najlepše nam je, ko imamo orientacijo in 

zvečer disko. - Plavajoči prvaki
Veliko plavamo in dobro jemo.- Dolgočasna 

pomaranča
Najbolj všeč so nam obroki in ples. Morski 

konjički
Radi imamo odmore.- Minioni
Super je bil včerajšnji večer, ko smo pred-

stavili sobe in nato zaplesali. - Pet morskih 
zvezd

Zjutraj tečemo, popoldne plavamo in se za-
bavamo. - Človeška ribica

Igra med dvema ognjema, orientacija in 
plavanje so naj… - Titanik

Čas počitka so si učenci krajšali z branjem 
svoje najljubše knjige, ki so jo prinesli s se-
boj. Nato so si izmenjavali mnenja o knjigi 
in izbrali najzanimivejšo. V ožji izbor so se 
uvrstile: Knjiga za fante, Pošastni učitelj 
plavanja, Dirkalni pujs Rudi Rilec, Tretje de-
kle, Grozni Gašper je zakon, V srcu Afrike, 
Tom Sawyer – Detektiv, Anica in počitnice, 
Novim dogodivščinam naproti in Pet kužkov 
išče pravega. 
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DRUŠTVA

Mi imamo 
pa res srečo. 
Ana, članica 
našega špor-
tno-plezal-
nega odseka, 
nas je odpe-
ljala na njen 
vikend ob 
Kolpi in ča-
kal nas je 
eden naj-
boljših vi-
kendov v 
tem poletju. 
Voda, sonce 
in čisto na 

novo opremljena plezalna stena... Obstaja še 
kaj lepšega? Mi smo prepričani, da ne. 

V petek popoldne smo polni športnega pri-
čakovanja prispeli na vikend v Sinjem vrhu in 
začeli s piknikom. Skozi večer smo ob obču-
dovanju meteornega dežja načrtovali sobotno 
plezanje v čisto novem plezališču ob Kolpi. V 

Plezalno-plavalni potep ob Kolpi
bistvu je šlo bolj za športno 
družinski izlet, saj so našo 
druščino zabavali tudi štirje 
majhni navihanci, ki so nas 
na sobotno jutro kmalu 
zbudili. »Mami, mami, 
vstani, ni več nočke!«. In 
smo šli na potep...

Najbolj neučakani in za-
gnani so se takoj zapodili v 
plezališče (ja, med njimi 
tudi najmlajši), drugi pa 
smo se pustili razvajati 
sončnim žarkom ob Kolpi. 
Plezališče ima 8 še neoce-
njenih smeri in ko so majhni in malo večji 
fantki preplezali skoraj vse, so se nam pridru-
žili pri plavanju na Hrvaški breg, čofotanju in 
skakanju z vrvi v vodo.

Naslednje jutro nas je poleg otrok zbudil še 
dež. Šment, zmočilo je plezališče. Ampak nič 
hudega, v naši družbi ni nikoli dolgčas. Ko je 
dež ponehal, smo na travniku pred hišo napeli 
čisto nov društevi slack line. Naš načelnik Marko 
nam je pokazal, kako to delajo profesionalci – z 
enim otrokom v vsaki roki. V hoji po traku smo 
se preizkusili vsi, tudi mali navihanci. 

Po poletnem mirovanju, se vrata Stence v Pla-
ninskem domu znova odpirajo! Tudi tokrat 
bomo poskrbeli za vse plezalce, ki bi radi med 
zimo ohranjali in izpopolnjevali svoje znanje, 
in za vse tiste, ki vas ta šport zanima, a še niste 
naredili prvih korakov.

Oktobra pričenjamo z vodenimi vadbami za 
otroke od tretjega leta starosti naprej in za od-
rasle; dvakrat na teden pa bodo termini proste-
ga plezanja. Na Stenci bomo tudi letos prireja-
li rojstnodnevne zabave, po novem letu pa 

Ponovno odpiramo vrata
Plezalna stena ŠPO Komenda znova vabi! 

bomo izvedli tečaj za pripravnika športnega 
plezanja.

Letošnja novost je izgradnja telovadnice ob 
plezalni steni, saj bo le ta nudila odličen pro-
stor za ogrevanje, razgibavanje ter krepitev 
telesa. 

Več informacij je na facebook strani www.
facebook.com/stenca.kom in na  spletni strani 
www.spokomenda.blogspot.com.  

Vabljeni!
Urban Jeraj

Mare na slacku z Zalo in Jakom Najlepši vikend v tem poletju se je prehitro 
končal, tolaži pa nas, da nas z oktobrom spet 
čaka začetek plezalnih vadb za otroke, nova 
telovadna soba in novi zabavni oprimki v na-
šem drugem domu – plezalni stenci v Planin-
skem domu v Komendi. 

P. S.: Naša družba z veseljem sprejme nove 
plezalne navdušence. Pridi. Pa ne samo zaradi 
plezalnih užitkov. Tudi zaradi ogromno smeha 
in zabave!

Petra Bizjan, članica športno-plezalnega 
odseka PD Komenda
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ZANIMIVOSTI

Kot vsa prejšnja leta smo tudi v 
letu 2015 animatorji v župniji 
Komenda izvedli nepozaben 
oratorij. Geslo letošnjega orato-
rija se je bilo »Hočem biti 
svet!«, cela teden pa smo spo-
znavali življenje svetnika Do-
minika Savia. Petinpetdeset 
animatorjev je v nedeljo, 16. 
avgusta, z velikim navdušenjem 
v oratorij sprejelo kar dve sto trideset otrok. Animatorji smo otrokom 

krajšali čas s poučnimi kate-
hezami, zanimivo jutranjo 
zgodbico o Dominikovem 
življenju, ustvarjalnimi de-
lavnicami ter z velikimi 
igrami popoldan. Z navdu-
šenjem smo vsak dan tudi 
skupaj zapeli letošnjo himno 
oratorija ob dvigu in spustu 
zastave. Oratorij smo v so-
boto sklenili s sveto mašo in 

skupinskim fotografi ranjem. Še enkrat pa se  zahvaljujemo vsem, ki so 

Sončni vikend konec avgusta v Arboretumu v 
Volčjem Potoku je bil poln otrok in staršev. Že 
22. Čarobni dan tokrat z Lidlom je namreč 
privabil prek 20 tisoč obiskovalcev. Po cvetlič-
nem parku je bilo na vsakem koraku slišati 
otroški živ žav. Melodija mestne občine Ka-
mnik z mimohodom mažoretk Veronika in 
mnogih razigranih maskot je odprla pravo 

Čarobni dan v Arboretumu
družinsko pravljico. Na  
zelenicah Arboretuma so 
se dogajale številne 
ustvarjalne delavnice, 
plesne in športne dejav-
nosti. Skratka čarobne 
dogodivščine in zabava 
za vse starosti.

Veselo pa je bilo 
tudi na čarobnem 
odru. Svoj del so 
predstavili in dodali 
k zgodbi Čarobnega 
dneva Alex Vola-
sko, Miha Debevec, 

Oratorij 2015

Tomaž Rožanec, Regina, Trkaj, Nuša Derenda, 
ansambel Šrangarji, Eva Černe, Omar  Naber, 
Špela Grošelj, Žana, Eva Boto, Rok'n'band, 
Alenka Gotar z ansamblom Anžeta Šuštarja… 
Manjkalo ni plesnih nastopov, akrobatiko pa 
sta dodala Filip in Blaž.

Skratka, bilo je preprosto pravljično lepo.A. Ž.

kakorkoli pripomogli 
k TOP oratoriju.

Katarina Romšak, 
Tadeja Hlade
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Če se je moški del sekcije na Duplici uvrstil 
na prvo, zakaj pa bi me zaostajale, si je mislil 
ženski del sekcije. Pa so si dekleta privoščila 
zmago na srečanju v Kamniku, ki je bilo 20. 
junija. Brez pomislekov ali zavidanja rezulta-
tov moškemu delu sekcije, so si priborile za-
služeno 1. mesto. Tekmovale so Ivanka Žulič, 
Fani Sodnik, Dani Misja in Andreja Rojko. 
Tekmovalni duh in druženje so nadgradile še z 
uspehom, za katerega jim iskreno čestitamo.

Ženski del sekcije je 29. julija organiziral 
meddruštveni turnir, ki so se ga udeležile žen-
ske ekipe iz Ljubljane-Bičevja, Mengša, Ka-

V soboto, 26. septembra 2015, bo potekala 
redna jesenska akcija zbiranja nevarnih od-
padkov iz gospodinjstev na območju Občine 
Komenda. Akcija bo izvedena s tovornim 
vozilom opremljenim z ustreznimi posoda-
mi za zbiranje posameznih vrst nevarnih 
odpadkov. Tovrstne odpadke boste lahko 
oddali na naslednjih lokacijah:
URA LOKACIJA
08.00 – 10.00 KRIŽ – pri gasilskem domu
10.15 - 12.15 KOMENDA – pri kmetijski 

zadrugi
12.30 - 14.30 MOSTE – pri bivši mlekarni

Vse občane še posebej opozarjamo na od-
dajo odpadnih jedilnih olj, ki vse preveč-
krat končajo bodisi med različnimi vrstami 
komunalnih odpadkov (mešani komunalni 
odpadki, biološko razgradljivi kuhinjski 
odpadki, …) bodisi v javni kanalizaciji 

Balinarji DU Komenda poleti
mnika, z Iga, iz Škofje Loke, Dragomerja, DU 
Moste-Polje ter dve ekipi domačink. Skupaj je 
bilo na balinišču 36 igralk. Končni rezultati so: 
1. mesto Komenda II, druga je bila ekipa iz 
Mengša, tretje mesto pa je pripadlo ekipi iz 
Kamnika, nehvaležno, a vendar dobro mesto, 
so zasedle balinarke iz Škofje Loke.
Čeprav je bilo vreme letnemu primerno času 

vroče, se je turnirja »12 ur balinanja« v organi-
zaciji domačinov, ki je bil 7. avgusta, ob ude-
ležbi več kot 30 igralcev. Potni in zadihani so 
vztrajali polnih 12 ur, rezultat pa je bil 95 za 
domačine in 71za goste iz Cerkelj. Pohvala 

domačinom za dobro igro in vsem udeležen-
cem za vztrajnost!

Že naslednji dan, 8. Avgusta, je bil turnir 
ženskih ekip v Bičevju pri Ljubljani. Naša de-
kleta seveda niso manjkala. Tekmovalo je 12 
ekip, prvo mesto pa so zasedle naše junakinje. 
Priznanje več kot zasluženo.

Sekcija je pričela tudi že s tekmovanjem za 
vaški pokal, v načrtu pa imajo še nekaj turnirjev. 
Bo vreme primerno? Za balinarje je skoraj vsa-
ko vreme primerno, če le ne lije ali pada sneg. 
Prav je tako. Zdrav duh zdravem telesu in prije-
tna druženja je vodilo te neumorne sekcije.

Tone Ogorevc

JESENSKA AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
oziroma greznicah. Tovrstni odpadek lahko 
poleg oddaje v okviru akcije, oddate tudi v 
Zbirni center Suhadole v času obratovanja.

Zimski urnik (1. oktober – 28. februar): pone-
deljek – petek od 6.00 do 16.00; sobota od 
8.00 do 13.00.

Počitnice so za nami, po šolskih hodnikih pa 
znova odmevajo živahni glasovi dodobra spo-
čitih šolarjev. Tudi v Sankukai karate klubu 
Komenda smo že dobro pripravljeni na izzive, 
ki jih prinaša novo šolsko leto, a se še vedno 
radi spominjamo počitniških dni. Poleti nismo 
le lenarili, ampak smo prosti čas izkoristili za 
našo karatejsko rast. To smo lahko storili na 
letos že 38. letni karate šoli v Umagu. Za dva 
tedna smo napolnili apartmajsko naselje in 
trenirali karate, plavali, se skrivali pred močni-
mi sončnimi žarki ter seveda uživali v družbi 
drug drugega. Karateisti smo spoznali nekatere 

Sankukai karate klub Komenda
38. letna karate šola in vpis v začetne treninge Sankukai karateja

nove tehnike in jih izvajali celo v vodi, naši 
starši, prijatelji ter drugi spremljevalci pa so se 
na jutranji rekreaciji vsak dan razgibali in 
spoznali osnove karateja. 

Nekateri so dopust izkoristili tudi za napre-
dovanje v stopnji pasov. Pred izpitno komisijo 
so tako stopili tudi otroci iz Sankukai karate 
kluba Komenda. Tretji bel pas, 6. kyu, so si 
prislužili Anže Ambrož, Oskar Bunčič in Nejc 
Korošec. Veliko znanja pa sta pokazala tudi 
Matej Kovač in Tadeja Taja Špenko, ki si bosta 
odslej lahko zavezala rumen pas, 5. kyu.

Športno obarvane počitnice so nam dale 

Pet judoistov iz Društva borilnih veščin Ko-
menda, se je v nedeljo, 16. avgusta,  skupaj s 
kamniškimi judoisti vrnilo iz mednarodnega 
judo kampa, ki je bil od 10. do 14. avgusta v 
bosanskem Prnjavoru. Končal se je z velikim 
mednarodnim tekmovanjem, kjer je merilo 
moči preko 600 mladih judoistov od 7 do 18 let 
iz 12 držav; med drugimi Romunije, Bolgarije, 
Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Rusije, Srbi-

KOMENDSKI JUDOISTI Dvakrat bronasti
je, Nizozemske, Slovenije in domače Bosne.

Po tridnevnih pripravah v mestu, saj je bil 
tatami postavljen na prostem, so se tekmovalci 
DBV Komenda in JK Kamnik udeležili dobro 
organiziranega tekmovanja. Naši tekmovalci 
so se hrabro borili in trije so uspeli priboriti 
bronasto medaljo. Haya Veinhandl Obaid 
(U7) in Jakob Plantarič (U11) iz Komende 
ter Zala Begić Lamut (U11) iz Kamnika.

Še trem se je medalja za las izmuznila. V 
borbi za 3. mesto so namreč izgubili in tako so 
peto mesto osvojili Nik Špoljarič (U11), Enej 
Begić Lamut (U13) ter Lan Balantič (U15).

Ostali tekmovalci, ki so imeli kanček športne 
nesreče in so tokrat ostali brez uvrstitve pa so bili 
Aleksej Pajić (U9), Angelina Pajić, Miloš Jova-
nović, Alendina Rekić ter Luka Žagar (vsi U11). 

Boštjan Veinhandl

V OKVIRU AKCIJE ZBIRANJA LAHKO ODDATE

Spoštovani občani Komende.

Naj račun v papirni obliki postane preteklost. 
Odločite se za eRačun!

Obiščite spletno stran www.ZelenaPot.com 
in izpolnite obrazec.

DRUŠTVA

ogromno energije, s katero smo septembra po-
novno napolnili telovadnice na številnih loka-
cijah. Svoja vrata pa odpiramo tudi za vse tiste, 
ki bi radi spoznali veščino karateja ter storili 
nekaj dobrega za telo in duha. 

Zato vas vabimo, da se nam v tem mesecu 
pridružite na treningu naših predšolskih in 
osnovnošolskih članov v OŠ Moste v torek ali 
četrtek od 17. do 18. ure. Trening si boste 
lahko ogledali ali pa se v karateju tudi preizku-
sili! Za dodatne informacije nas lahko obiščete 
na spletni strani www.sankukai.org.

Toplo vabljeni k vpisu!                Saša Voler
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PULA OPEN 2015 - Tekmovanje je bilo v 
Puli od 13. do 20. junija 2015. V močni med-
narodni udeležbi 221 nastopajočih smo osvoji-
li: 101. mesto Boris Skok, 125. mesto Jan Šu-
belj, 220. mesto Nik Šubelj.

12. MITROPA POKAL je bil v Mayrhofnu v 
Avstriji od 14. do 22. 6. 2015. Za ekipo članic 
Slovenije je uspešno igrala Laura Unuk, osvojila 
je 4,5 točk iz 9 partij. Ekipa je zasedla 8. mesto. 

6. TURNIR NAJMLAJŠIH 2015  je bil v 
Ljubljani 23.  6. 2015. Osvojili smo 1. mesto Vesna 
Mihelič, 5. mesto Janez Paternoster, 10. mesto 
Gašper Klemenčič, 16. mesto Elma Halilović, 22. 
mesto Maj Koderman, 23. mesto Đukić Pavle, itd.

Poletni šahovski utrinki
TA OPEN - EKIPNO TEMOVANJE je bilo v 
Pardubicah od 16. do 19. 7. 2015. Ekipa »Ime-
nitni« je osvojila 7. mesto, za  ekipo je igral 
tudi Jan Gantar. Ekipa »Who Keres« je osvojila 
11 mesto,  za ekipo je igral Tilen Lučovnik.

CZECH OPEN 2015 – CESKA PODNI-
KATELSKA POJISTOVNA OPEN je bilo v 
Pardubicah od 24. 7. 2015 do 1. 8. 2015. V 
konkurenci 234 igralcev je Jan Gantar osvojil 
12. mesto, Tilen Lučovnik pa 77. mesto.

CZECH OPEN 2015 – DOSTIHOVY 
SPOLEK OPEN v Pardubicah od 24. 7. 2015 
do 1. 8. 2015. V konkurenci 238 igralcev je 
Nejc Kralj osvojil 35. mesto, Janez Paternoster 
75. mesto, Matej Mlakar 83. mesto.

EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH V 
POSPEŠENEM ŠAHU  v Novem Sadu v Sr-
biji od 1. do 2. 8. 2015. V konkurenci fantov do 
18 let je 15. mesto osvojil Sebastijan Markoja. 
V konkurenci deklet do 18 let je 3. mesto 
osvojila Laura Unuk. V super fi nalu deklet je 
zmagala Laura UNUK.

EVROPSKO EKIPNO PRVENSTVO 
MLADIH V POSPEŠENEM ŠAHU v No-
vem Sadu v Srbiji od 3. do 4. 8. 2015. Ekipa 
Slovenije, za katero sta igrala Laura Unuk in 
Sebastijan Markoja, je osvojila 2. mesto. 

EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH V 
HITROPOTEZNEM ŠAHU v Novem Sadu 
v Srbiji 5. 8. 2015. V konkurenci fantov do 18 
let je 16. mesto osvojil Sebastijan Markoja.

13. PRVENSTVO MLADIH EVROPSKE 
ZVEZE v Cmureku v Avstriji od 4. do 13. 8. 
2015. V konkurenci do 10 let je 8. mesto 
osvojila Vesna Mihelič. V konkurenci do 12 let 
je Gal Založnik osvojil 18. mesto.

IV. ODPRTI TURNIR TOPUSKO 2015 v 
Topuskem na Hrvaškem od 1. do 8. 8. 2015 - 
39. mesto je osvojila Klara Vidmar.

SLOVENIJA OEPN – ČLANSKO DR-
ŽAVNO PRVENSTVO 2015 na Ptuju od 3. 
do 11. 8. 2015. Osvojili smo 11. mesto Tilen 
Lučovnik, 18. mesto Caterina Leonardi.

V. MEDNARODNI TURNIR SPLIT OPEN 
2015 v Splitu od 9. do 16. 8. 2015. Osvojili smo 
34. mesto Laura Unuk,  82. mesto Teja Vidic, 
102. mesto Jan Šubelj, 103. mesto Jan Marn.

DRŽAVNA MLADINSKA LIGA na Oto-
čcu od 24. do 28. 8. 2015. Ekipa ŠK Komenda 
(v postavi: Laura Unuk, Teja Vidic, Caterina 
Leonardi) je osvojila 2. mesto.

DRŽAVNA LIGA MLADINK na Otočcu 
od 26. do 28. 8. 2015. Ekipa ŠK Komenda (v 

postavi: Katarina Mazzini in Klara Vidmar) je 
osvojila 3. mesto.

MLADINSKO POSPEŠENO EKIPNO 
DRŽAVNO PRVENSTVO na Otočcu 29. 8. 
2015. Ekipa ŠK Komenda Popotnik (v postavi: 
Laura Unuk, Caterina Leonardi, Jan Šubelj) je 
osvojila 5. mesto. Ekipa ŠK Komenda Pogi (v 
postavi: Maj Markošek, Domen Tisaj, Jan 
Marn) je osvojila 7. mesto. Ekipa ŠK Komenda 
Suma (v postavi: Staš Ahtik, Janez Paternoster, 
Jure Žličar) je osvojila 11. mesto.

POSPEŠENO EKIPNO DRŽAVNO PR-
VENSTVO MLADINK na Otočcu 29. 8. 
2015. Ekipa ŠK Komenda (v postavi: Katarina 
Mazzini in Klara Vidmar) je osvojila 3. mesto.

POSPEŠENO MLADINSKO POSAME-
NO DRŽAVNO PRVENSTVO  na Otočcu 
29. 8. 2015. Osvojili smo: 3. mesto Jan Šu-
belj, 4. mesto Laura Unuk, 7. mesto Domen 
Tisaj, 12. mesto Maj Markošek, 15. mesto Jan 
Marn, 22. mesto Janez Paternoster, 26. mesto 
Staš Ahtik, 31. mesto Jure Žličar.

XXIX. open Komenda 2015 - zmagovalci

6. turnir najmlajših 2015

Ekipno pospešeno DP mladink 2015 - ekipa 
ŠK Komenda

Mladinska liga in liga mladink 2015 - ekipa ŠK 
Komenda

Pirčev memorial 2015 - zmagovalca turnirja

ŠAH

19. MEMORIAL VASJE PIRCA - Tekmo-
vanje je bilo v Mariboru od 25. 6. 2015 do 2. 7. 
2015. Na turnirju A smo osvojili 27. mesto 
Teja Vidic, 28. mesto Blaž Debevec, 29. mesto 
Laura Unuk, 33. mesto Caterina Leonardi. Na 
turnirju B smo osvojili: 2. mesto Jan Šubelj, 
31. mesto Klara Vidmar, 35. mesto Jan Marn.

16. ABSOLUTNO MLADINSKO PRVEN-
STVO DO 20 LET je bilo v Mariboru od 4. do 10. 
7. 2015. V konkurenci mladincev smo osvojili: 9. 
mesto Jan Šubelj, 11. mesto Jan Marn. V konkuren-
ci mladink smo osvojili: 5. mesto Klara Vidmar. 

EVROPSKO EKIPNO PRVENSTVO 
MLADIH DO 18 LET - Tekmovanje je bilo v 
Karpaczu na Poljskem od 12. do 20. 7. 2015. 
Med dekleti je ekipa Slovenija B (za katero je 
igrala Teja Vidic) osvojila 4. mesto, ekipa Slove-
nija A (za katero je igrala Laura Unuk) je osvojila  
6. mesto. Med fanti je ekipa Slovenije (za katero 
je igral Sebastijan Markoja) osvojila 14. mesto.

CZECH OPEN 2015 – KONICA MINOL-

POSPEŠEN O POSAMEZNO DRŽAV-
NO PRVENSTVO MLADINK  na Otočcu 
29. 8. 2015. Osvojili smo: 6. mesto Klara Vid-
mar, 8. mesto Katarina Mazzini.

MLADINSKO HITROPOTEZNO EKI-
PNO DRŽAVNO PRVENSTVO  na Otočcu 
30. 8. 2015. Ekipa ŠK Komenda (v postavi: 
Laura Unuk, Caterina Leonardi, Maj Marko-
šek, Jure Žličar) je osvojila 3. mesto.

HITROPOTEZNO EKIPNO DRŽAVNO 
PRVENSTVO MLADINK na Otočcu 30. 8. 
2015. Ekipa ŠK Komenda (v postavi: Katarina 
Mazzini in Klara Vidmar) je osvojila 6. mesto.

HITROPOTEZNO MLADINSKO POSA-
MEZNO DRŽAVNO PRVENSTVO na Otočcu 
30. 8. 2015. Osvojili smo 5. mesto Laura Unuk, 
9. mesto Maj Markošek, 21. mesto Jure Žličar.

HITROPOTEZNO POSAMEZNO DR-
ŽAVNO PRVENSTVO MLADINK  na Oto-
čcu 30. 8. 2015. Osvojili smo 9. mesto Katarina 
Mazzini, 11. mesto Klara Vidmar,.

XXIX. ODPRTO PRVENSTVO KOMEN-
DE 2015 v Komendi 4. in 5. 9. 2015. Osvojili 
smo1. mesto Jan Šubelj, 2. mesto Domen Tisaj, 
5. mesto Klara Vidmar, 10. mesto Ana Pibernik.

Poleg omenjenih tekmovanj so člani nasto-
pili še na raznih enodnevnih tekmovanjih. 
Člani se pripravljajo za ligaška tekmovanja, 
mladi pa na evropsko (nastopa 10 naših 
igralcev) in na svetovno prvenstvo (nastopajo 
4 naši igralci) mladih.         Franc POGLAJEN
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V majski številki Aplence je bil objavljen članek, 
v katerem smo lovci opozoril na škodo, ki jo 
prostoživeči divjadi prizadenemo ljudje s svojim 
nepremišljenim in nevestnim ravnanjem in se ob 
tem še posebej posvetili negativnim vplivom, 
ki jih povzročijo neodgovorni lastniki psov. 

Komaj štirinajst dni po izidu članka, sem na 
lastni koži izkusil, kako najde beseda, tudi, če 
je le zapisana, pot do ljudi. V jutranjih urah 
sem na poti v gozd srečal daljnega soseda, ki je 
peljal ob sebi dva psa, velikega, lepega in do-
sledno izšolanega psa, čistokrvnega belgijske-
ga ovčarja, ki je na policiji opravil vse potrebne 
izpite in preizkušnje, pa je imel pripetega na 
vrvici. Takoj po pozdravu je pohvalil omenjeni 
članek in razmišljanje lovcev, ki v tem primeru 
presega lastne koristi in interese, saj je usmer-
jeno v sobivanje ljudi in ostalih živih bitij. Ob 
tem je dodal, da ima psa, kljub temu da je do-
sledno izšolan, na vrvici, ker ne more stoodsto-
tno jamčiti, da ne bo zamudil ključnega trenut-
ka, ko mu lahko pes uide iz nadzora ob stiku z 
divjadjo, o končnih posledicah gonje močnega, 
hitrega, vzdrževanega psa, ki se zapodi za 
divjadjo, pa raje ne bi razmišljal …

Dan zatem sem se odpravil v revir Vidršce, 
kjer je divjad še posebej občutljiva na vznemir-
janje in so lahko tudi usodne posledice tega 
vznemirjanja, saj je gozdni pas, kjer biva, 
umeščen med dve zelo obremenjeni prometnici 
– proti severu cesta proti Kranju, na jugu cesta 
proti Vodicam. Zaradi tega je zelo pomembno, 
da se tam sprehajalci, še posebej s psi gibljejo 
le po kolovozu, ki je oddaljen kakih 300 m od 
pasišč divjadi. Najprej sem srečal gospo, ki je 
po kolovozu sprehajala psa na vrvici in v pogo-
voru izrazila skrb za vznemirjanje divjadi, ki jo 
pogosto opazuje ob gozdnem robu. Skupaj sva 
opazovala odraslega srnjaka, ki se je dobrih 
200 metrov od naju mirno pasel. A komaj je 
gospa odšla, zaslišim lajež psa v gozdu in vi-
dim, kako divjad beži na razne strani. Odhitel 
sem do gozdnega roba, kjer je ženska srednjih 

Mlinčki, zelo obiskan turistično-rekreativen 
kraj v zavetju suhadolskih gozdov pod Hosto, 
so bili vnovič žrtev objestnega napada. Predvi-
doma v noči z 9. na 10. julij so se nad njimi 
znesli nepridipravi. Novico o popolnem oziroma 
delnem uničenju vrtečih se kolesc in stop sta 
oskrbniku Mlinčkov Karlu Matušu 10. julija 
sporočila redna obiskovalca te suhadolske (lah-
ko bi rekli komendske občinske) zanimivosti, 
znamenitosti in cilja obiska številnih komen-
dskih in drugih občanov, posebej srečanj pri 
njih. Karla, pa tudi druge, ki redno bedijo nad 
Mlinčki, je novica zelo prizadela. Skupaj z nji-
mi, pa tudi z drugimi rednimi obiskovalci tega 
lepega in mirnega kotička ob žuborečem Mr-
zlem studencu, vrtečih se mlinskih kolescih, ki 
ga prekinja le udarjanje stop in šum ob izlivajo-
či se golidi, ko jo voda iz korita napolni do roba, 
ter ptičje oglašanje, v večerih pa tudi gozdnih 
živali, se sprašuje, kaj je nepridiprave nagnilo k 
temu dejanju. Zakaj so se s skalami in debelimi 
kamni znesli nad zastonjskim delom pridnih rok 
in snujočega ustvarjalnega uma mojstrov, ki so 
na stotine ur žrtvovali za to, da bi pri Mlinčkih 
uživali vsi: od otrok, mladih družin do upoko-
jencev? Še na vročo nedeljo, 12. julija, opoldne, 
jih je bilo več, celo mlada družina na koleslju z 
vanj vpreženima iskrima konjičkoma. 

Živimo skupaj v istem prostoru
Nadaljevanje preventivne dejavnosti za preprečevanje vznemirjanja divjadi 
v lovišču Lovske družine Komenda

let skušala uiti z vidnega mesta v gozdič preko 
ceste. Kljub temu, da je bil pes, ki je pritekel iz 
gozda blaten do trebuha, je zanikala, da bi njen 
pes podil divjad … Tudi iz razgovora z njo, ko 
sem jo opozoril na posledice takega ravnanja in 
da bom obvestil čuvaje, naj bodo pozorni na 
njene pse, je bilo jasno, da je vedela za članek.

V članku smo napovedali tudi preventivne 
akcije v sodelovanju s policijo, ki jih bomo iz-
vajali v tem letu, saj bo le usklajeno dolgoročno 
delovanje imelo trajnejše učinke. Tako smo se 
dobili policisti, čuvaji in člani LD Komenda 
31. julija in v popoldanskih urah na območju 
Suhadol in Žej postavili štiri točke, na katerih 
naj bi opozarjali sprehajalce psov in morebitne 
druge kršitelje, ki vznemirjajo divjad. Ravno, 
ko sva se z gospodarjem LD odpravljala na 
svoje mesto, sva videla, kako sredi dneva srnjak 
v svojem paritvenem zanosu poja srno, da bi na 
koncu oba utrujena legla v visoko travo, le ne-
kaj deset metrov stran od poti ob razbremenil-
nem kanalu potoka Pšate. Pojavila se je spreha-
jalka, ki je imela odvezanega psa v svoji bližini. 
Navkljub temu, da pes ni bil daleč od nje, sva jo 
opozorila na bližino srne in srnjaka in tudi na 
to, da se mora blizu srne nahajati tudi njen do-
ber mesec star mladič. Opozorila sva jo, da bi v 
primeru posledic, ki nastanejo v stiku njenega 
psa z divjadjo, kazensko odgovarjala. Vodnica 
psa je bila razumevajoča in je sama pripela psa, 
za kar sva se ji tudi zahvalila. 

prizadene divjadi. Ob tem bi opozoril, da mo-
ramo kot obiskovalci prostorov, kjer domuje 
divjad, upoštevati tudi prehranjevalni cikel 
divjadi in takrat čim bolj zmanjšati naše aktiv-
nosti, to pa je zgodaj zjutraj in zvečer.

Po končani akciji, smo v lovskem domu na-
pravili analizo in ugotovili, da ljudje večinoma 
upoštevajo opozorila in se tudi odzivajo na 
morebitne napotke in pojasnila glede posledic 
nepredvidljivega ravnanja. Vse to nas veseli, 
saj gre za skupen prostor, v katerem živimo 
tako mi kot tudi druga bitja. Vseeno pa moramo 
biti pozorni, saj je obremenjenost našega pro-
stora z našo prisotnostjo in aktivnostjo velika 
in lahko že nekaj nevestnih posameznikov ali 
nehotene nepredvidljive posledice naše nepo-
zornosti povzročijo divjadi nepopravljivo ško-
do. Z našo dejavnostjo in preventivnimi akci-
jami bomo še nadaljevali, zato se ob tej 
priložnosti zahvaljujemo vsem, ki imate posluh 
za našo dejavnost in naravo, v kateri živimo.

BILO JE POLETJE 2015

Psi so lahko moteči tudi na drugih javnih 
mestih, kar smo slišali na predzadnji seji 
občinskega sveta Komenda o primeru na 
Šolski poti. Zato bomo o pravilih ravnanja 
in sprehajanja s psi spregovorili v prihodnji 
številki Aplence. Podobna akcija kot je bila 
z redarjem in policisti v Trzinu bo predvi-
doma tudi v občini Komenda. Pes mora biti 
med sprehodom na povodcu, nevarni psi 
morajo imeti tudi nagobčnik.

A. Ž.

Akcija tudi v 
občini Komenda

AKTUALNO

Odšli so…
Milan Bošnak, Komenda, Zajčeva cesta 19, 
star 83 let
Marija Sušnik, Križ 3 C, stara 65 let
Josipina Košir, Moste 67 A, stara 88 let
Peter Pogačar, Klanec 2, star 84 let
Marija Kosec, Križ 35, stara 96 let

Ob tem primeru moram zapisati, da se je 
potrebno zavedati posledic, ki lahko nastanejo, 
če vodnik na videz ubogljivega psa le-tega ne 
obvlada več v stiku z divjadjo in tudi, da je 
vodnik odgovoren za posledice takega dejanja. 
Ne gre le za škodo, ki jo pes neposredno pov-
zroči na divjadi, temveč tudi za nepotrebno 
vznemirjanje, saj zakon o lovu v 35 členu, 1. 
točka, navaja, da je Prepovedano divjad vzne-
mirjati na rastiščih, gnezdiščih, polegališčih, 
brlogih, zimovališčih in pasiščih, v 3. točki 
istega člena pa, da psov ni dovoljeno brez 
nadzorstva spuščati v prosto naravo in je la-
stnik odgovoren za škodo, ki jo njegova žival 

Popravki
- na 15, strani v izjavi na začetku sezone 
2015/2016 je predsednik NK Komenda Aleš 
Marinko povedal, da imajo sedaj v klubu 
dva igralca z reprezentančnimi izkušnjami.
- v Napovedniku dogajanj na 38. strani je 
pravilno: KOSTANJEV PIKNIK pri Mlinč-
kih bo 10. (NE 17.) oktobra.
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Znesli so se nad Mlinčki
Potrebno bo veliko časa pa tudi denarja za obnovo poškodovanega. 

Denar bo šel le za nabavo potrebnih delov za popravilo stop in kolesc, 
ostalo – desetine ur dela – pa čaka tiste, ki so vešči tega opravila. Nepo-
treben strošek in delo, ki ga je že tako dovolj ob rednem vzdrževanju in 
popravilu Mlinčkov.  Očitno storilci niso niti pomislili na to, jim je bilo 
le do tega, da pokažejo svojo razdiralno moč. 

Ali je res potrebno na takšen način opozarjati nase? Kot tudi na tako 
imenovani Plaži, kjer pogumni suhadolski fantje kažejo svoje veščine pri 
skokih v reko Pšato, odvrženi nahrbtnik, copati, natikači, plastenke, raztresen 
časopisni papir in nered okrog naravnega kopališča pa razkriva še drugo – 
uničevalno slo mladega človeka ter kaže na notranji nered in nespoštovanje 
naravnega reda. Ko bi se lahko toliko Skadovcev, če bi še malo uredili strugo 
Pšate in okolico in bi v reko od izvira do Slevca ne spuščali strupenih snovi 
in metali odpadkov (kurje glave!) veselilo in uživalo v plavanju v izredno 
lepem naravnem kotičku. Škoda, da ni več Boštjana Belcijana, ki bi bil takoj 
za to. Tako pa pogum in čast Skadovcev »rešuje« Pirnatov Tone (Anton 
Železnikar), ki se 
vse leto kopa v 
Pšati, in vrli skakal-
ci v vodo s strmega 
nabrežja in dreves. 
Najprej previdnost 
in izurjenost, nato 
pa ureditev kopali-
šča in čistoča krog 
njega opozarjajo in 
kličejo že sami po 
sebi.              E. Č. 

Včasih je prijeten občutek, če pri pisanju dobra volja udari plan. Ko 
imam pred sabo poročilo Policijske postaje Kamnik za julij in avgust in 
pomislim, kako so taka poročila največkrat zelo bogata dogodkov, mi je 
optimizem nehote ušel z vajeti. Malo sem spremenil znani ljudski rek in 
pričel nizati maloštevilne dogodke, ki spadajo v policijske anale.

VLOMI: lahko bi napisal v dvojini, ker sta se zgodila samo dva 
vloma. 15.7. so bile ukradene plinske jeklenke v Žejah, 31.8. pa je 
nekdo brezuspešno poskusil vlomiti v stanovanjsko hišo v Mostah.

TATVINE: na Gori je 9.7. črno kolo znamke Wheiler neprostovoljno 
menjalo lastnika, 24.8. pa se je tat oskrbel z orodjem na gradbišču na 
Komendski Dobravi. 

JAVNI RED IN MIR: preglasno so se 10.7. ob 23.28 zabavali v 
Suhadolah, pa je motilce nočnega miru morala umiriti policija. Spor 
med znancema je 14.7. v Mostah (vsaj začasno) pomirila policija,ki tudi 
6.8. posredovala pri sporu med sorodniki na Gmajnici.

PROMETNE NESREČE: v ponedeljek, 6.7., ob 15.13, je kolesar 
na cesti Moste-Duplica pred naseljem Križ padel in odnesel s seboj ne-
kaj telesnih poškodb. V noči od torka na sredo  (8.7.), je v IC Žeje zara-
di nepravilnega premika vozila zaropotala pločevina. Zaradi vožnje pri 
rdeči luči na semaforju je v četrtek, 16.7., ob 11.20 na križišču pri Kralju 
pločevina poljubila pločevino. Povzročitelj tega gotovo ni bil vesel.

V ponedeljek, 10.8., ob 19.10. sta se dve vozili na blizu spogledali 
zaradi nepravilne smeri vožnje. Izsiljevanje prednosti v križišču pri tr-
govini Tuš v Mostah je bilo vzrok za prometno nesrečo v četrtek, 27.8., 
ob 20.33, ki se je končala na srečo samo z lahko telesno poškodbo.

Da je izsiljevanje prednosti mogoče tudi na priključkih stranskih cest 
z glavno cesto, je pokazal voznik, ki je zaradi tega povzročil trčenje 
31.8., ob 21.30. na križišču na Drnovem.

Zgodi se, da skrbnik ali lastnik pelje psa na obvezni sprehod, ali na-
robe, da pes z močnejšo voljo pelje gospodarja v naravo. Kakorkoli že, 
je pes 12.7. prišel na javno mesto in v Žejah napadel občanko.

Zaradi tega Policija opozarja na predpise Zakona o zaščiti živali, 
ki izrecno določa:

Čas celi…? Morda.
A bolečine in solze, NIKOLI!
Lepi spomini, nate ati,
bodo večni! 

V SPOMIN 

JANEZ KIMOVEC
16. 2. 1942–29. 8. 2010

Minilo je  pet let, odkar si nas zapustil. Pogrešamo te.
Hvala vsem, ki se ga spomnite.

Komenda, avgust 2015
Vsi njegovi

Tiho teče našega življenja reka.
Tiho teče solza lepega spomina.
Umre srce, a ostane bolečina
v srcu drugega in večnega spomina.

V SPOMIN

20. septembra mineva žalostno 
leto, ko nas je je zapustila  naša 
draga 

MARIJA ŠORN

Vsem, ki se je spominjate z lepo mislijo in obiskujete njen grob, is-
krena hvala.

 Vsi njeni

Julij, avgust – kriminal pr' mir' pust
Skrbnik mora na javnem mestu zagotoviti fi zično varstvo psa ta-

ko, da je na povodcu.
Skrbniki nevarnih psov morajo zagotoviti fi zično varstvo nevar-

nih psov na enega od naslednjih načinov:
Da so nevarni psi na javnih mestih na povodcu in opremljeni z   ●

nagobčnikom.
Zaprti morajo biti v pesjaku ali objektu.  ●
Da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8m, ki je na   ●

vhodu označen z opozorilnim znakom.
Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati osebam, mlajšim od 16  let.  ●

Pričelo se je šolsko leto, prihajajo jesenski dnevi z vsemi svojimi 
značilnostmi in nevarnostmi. Megla ob jutrih in večerih, krajši 
dnevi, dež, neočiščene ceste blata, peska, pa še kaj bi se našlo. Vse to 
vpliva na varnost vožnje. Pa upoštevanje varnostne razdalje. Previ-
dnost ne bo odveč, tudi pešci in kolesarji morajo biti primerno 
opremljeni z odsevniki in svetlimi oblačili.

Prijetno jesen vam želim!
Tone Ogorevc

KRONIKA
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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-Glasilo občine Komenda, leto 24, številka 10 bo izšla 30. oktobra 2015. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 15. oktobra 
2015. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.si Infor-
macije tudi na GSM 031 638 699

ZAHVALE

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Ljudje nikdar v celoti ne odidejo.
Ostajajo z nami, s svojo ljubeznijo,
vzorom, s spomini.
 

Z A H V A L A

 Z žalostjo v  srcu sporočamo, da je v  
84. letu nepričakovano odšel mož, oče, 
ata, brat, tast, stric in svak

MILAN BOŠNAK
iz Komende

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose-
dom, prijateljem in znancem, ki so nam ustno in pisno izrazili sožalje 
in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Srčna 
hvala vsem za darove in izkazano pomoč

Posebno zahvalo  dolgujemo tudi lovcem, ki so ga odnesli k več-
nemu počitku in se z ganljivim govorom poslovili od njega, prapor-
ščakom, g. župniku Zdravku Žagarju in pogrebni službi Jerič. Še 
enkrat iskrena hvala vsem.

Komenda, julij 2015
Vsi njegovi

Ljubezen, delo in trpljenje
bilo tvoje je življenje.
Nam ostala je praznina 
in velika bolečina.
Le srce in duša ve,
kako boli, ko te več ni.
 

Z A H V A L A 

V 66. letu nas je zapustila  žena, mami 
in stara mama

MARIJA SUŠNIK
iz Križa   

Z bolečino v srcu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem in vsem tistim, ki ste našo mami imeli radi in ste se od nje 
poslovili v tako velikem številu. Hvala vam za vso pomoč, podarjeno 
cvetje, sveče in sv. maše. Zahvala tudi g. župniku Ediju iz Tunjic za 
ganljiv obred, sodelavcem Titan Kamnik in Baby Center Ljubljana 
ter gasilcem  PGD Križ in PGD Trzin. 

Draga žena in mami! 
Pogrešamo te. Ostala boš v večnem spominu. Hvala ti za vse.

Žalujoči: mož Milan, hčerki Milena in Mateja z družinama 

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te.

Z A H V A L A 

V 89. letu starosti nas je tiho zapustila 
draga mama, babica, prababica, tašča, 
sestra, svakinja in teta

PEPCA KOŠIR
iz Most pri Komendi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, krajanom, prijateljem in 
znancem za izrečene besede sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete 
maše.

Najlepša hvala gospodu župniku Zdravku Žagarju za lepo opra-
vljen cerkveni  obred, pogrebni službi Jerič, pevcem kvarteta Grm, 
trobentaču in praporščakom.

Posebej se zahvaljujemo osebju Doma starejših občanov Mengeš 
za skrbno nego in prijaznost v času bivanja pri njih.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in vsem, ki jo 
boste  ohranili v lepem spominu.

Moste, avgust 2015
Vsi njeni

»…v delih svojih sam boš živel 
večno.«

(Anton Aškerc)

Z A H V A L A 

V 85. letu starosti nas je zapustil dragi 
oče, dedek, brat in stric 

PETER POGAČAR
Anžkov ata s Klanca

Ob smrti dragega očeta Petra Pogačarja se zahvaljujemo vsem, ki ste 
ga osebno ali v mislih pospremili na zadnji poti.

Prav posebna hvala sosedom, sorodnikom, prijateljem in sodelav-
cem za izkazano podporo, osebju bolnišnice Golnik, ki mu je lajšalo 
težo zadnjih dni, duhovnikoma Zdravku Žagarju in Jožetu Piberniku 
za darovano mašo in obred.

Hvala Andrejki Pogačar-Špenko in pevcem za čarobnost glasbe, 
hvala gasilcem, ministrantom, nosačem in pogrebniku, ki so sou-
stvarjali svečanost pogreba.

Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani, hvala vam za besede tolaž-
be, hvala za prijateljstvo. Ko smo skupaj, smo močnejši.

Vsi njegovi
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Konjeniški klub Komenda organizira v sejemskih dneh od 2. do 4. oktobra 
Jesenski sejem kmetijske, gozdarske, gradbene in komunalne mehanizacije, 

obrti podjetništva, vrtnarske in ogrevalne tehnike. Tudi tokrat bo najbrž sejem 
obiskalo več tisoč obiskovalcev. 

Zaradi varnosti obiskovalcev sejma in prebivalcev Občine Komenda, bo v 
soboto, 3. in nedeljo, 4. oktobra 2015, (v skladu z dovoljenjem občine Komenda) 
občasno spremenjena prometna ureditev v Komendi in sicer: 

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

2. Enosmerna zapora javne ceste št. 039120 (Moste – Zalog) na odseku od 
Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37 do križišča pri Kralju v Mostah

3. Popolna zapora javne ceste št. 162020 (Kranjska pot) v celotni dolžini 
od državne ceste G104 Mengeš – Kranj, do občinske stavbe na Zajčevi cesti 
23 v Komendi.

4. Enosmerna zapora javne ceste št. 162041 (Križ-Gmajnica) od občin-
ske stavbe na Zajčevi cesti 23 v Komendi do križišča s Šolsko ulico na 
Gmajnici.

Zaradi velikega števila vozil na območju Most in Komende je moč priča-
kovati občasne večje zgostitve prometa in krajše zastoje. Obiskovalcem 
priporočamo, da vozila parkirajo na urejenem parkirišču v Poslovni coni v 
Žejah. Iz parkirnega prostora do sejma (in obratno) bo za obiskovalce orga-
niziran BREZPLAČNI AVTOBUSNI PREVOZ.

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

Postavljena bo ustrezna cestna signalizacija z označenimi obvozi, postavlje-
ne ustrezne obvestilne table in zagotovljeno bo ustrezno število rediteljev. 

Prosimo razstavljavce in obiskovalce sejma, da upoštevajo postavljeno 
prometno signalizacijo in se ravnajo v skladu z obvestili rediteljev oz. z 

Ureditev prometa med sejmom v Komendi
obvestili na obvestilnih 
tablah.

Lastnike zemljišč v nepo-
sredni okolici prireditvenega 
prostora prosimo, da more-
bitno škodo, ki bi nastala na 
zemljiščih zaradi sejma, 
sporočijo vodji rediteljev g. 
Jelenku MILIČU na tel. 
041-471-690 ali na sedež KK 
Komenda na Glavarjevi 
ulici v Komendi.
Če se bodo še pred sej-

mom začela gradbena 
dela na posameznih ce-
stnih odsekih, bodo vse 
informacije o prometu na 
spletni strani: http://
www.kk-komenda.si/

Prosimo za potrpežlji-
vost in razumevanje !

KONJENIŠKI KLUB 
KOMENDA 

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
September 2015

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

NA PREŽI

OSAT za september 2015

ČEBELA za september 
2015

ČEBELA – Minulo nedeljo je bila v Ko-
mendi letošnja tretja kasaška prireditev z 
devetimi dirkami. V sončnem, toplem, a že 
domala jesenskem popoldnevu so tekmo-
valci v sedmi dirki, Dirki 3- do 14-letnih 
kobil, startali ob 17.05 na 1800 metrov. Bila 
je to pravzaprav spominska dirka za Janeza 
Čebulja, člana Konjeniškega kluba Komen-
da, ki je po več kot tridesetih letih na startih 
z zamahom zastave določal začetek dirke 
številnim tekmovalcem. 21. avgusta pa se je 
za vedno poslovil. Ob pozornosti organiza-
torja kasaške prireditve in sedme dirke Konjeniškega kluba Komen-
da, naj zanj, za Janeza Čebulja,velja tokratna posmrtna ČEBELA.

OSAT – Ena sama življenjska pot nam je odmerjena, ko prijokamo 
v ta svet. Ena sama pot nas bodri, na uči, nas spodbuja, nas usmerja 
skozi ure, dneve, tedne, mesece, leta, desetletja… In ne pomislimo, 
da je pot, na katero smo prijokali, bila že pred nami. Ne pomislimo, 
da bo tudi, ko nas ne bo, še vedno. Za zanamce. Ne. Res ne bo šla z 
nami v minljivo minljivost. Zato se sprašujem. Je vredno, da smo 
danes »za«, jutri »proti«, pa spet »za«, in spet »proti« in… Saj ne 
bomo nič nesli s seboj, ko bomo odšli. Kvečjemu bomo v kroniki 
poti pustili OSAT na poti zanamcem… Misel na pot od Klanca do 
Potoka je zgolj naključna.
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NAPOVEDNIK
septembra in oktobra 2015

KONJENIŠKI KLUB KOMENDA
OBČINSKA PREDSTAVITEV NA SEJMU - V šotoru številka 7. 
se bodo na sejmu od 2. do 4. oktobra predstavljali tudi obrtniki, 
podjetniki in društva iz občine Komenda. 
Program - PETEK: 15.00 Pozdrav župana; 15.10 Matic Romšak: 
Poslovna cona Komenda; SOBOTA: 10.00 OFS Avrikel; 10.15 
Glasbena šola Kamnik – oddelek v Komendi; 10.30 Mravljišče – 
Mladinski center Komenda; 15.00 Klekljarsko društvo Čebelica 
Moste; 15.20 Čebelarsko društvo Peter Pavel Glavar; 16.00 Lovska 
družina Komenda; 16.30 Planinsko društvo Komenda; 
NEDELJA: 11.30 Nogometni klub Komenda, Twirling in mažoretni 
klub Komenda; 12.00 Teniški klub Komenda; 12.20 Konjeniški klub 
Komenda; 12.45 Turistično društvo Komenda 

GASILSKA ZVEZA KOMENDA
REGIJSKO TEKMOVANJE - V Komendi bo v soboto, 17. oktobra 
2015,  tekmovanje ekip mladih gasilcev Regije Ljubljana III.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA 
SVEČANA AKADEMIJA - Ob 60-letnici Društva upokojencev 
Komenda bo v soboto, 17. oktobra, ob 17. uri v dvorani Kulturnega 
doma v Komendi svečana akademija. Vabljeni.

POHODNIŠKA SEKCIJA
VELIKA PLANINA – Na Veliko planino se bodo pohodniki podali 
3. oktobra ob 8.30 izpred trgovine s sadjem v Mostah.

KOSTANJEV PIKNIK - Kostanjev piknik s sosednjimi društvi pri 
Mlinčkih bo 17. 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.

TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
NA SEJMU - Turistično društvo Komenda se bo predstavljalo od 2. 
do 4. oktobra na sejmu v Komendi.

RAZSTAVA PTIC - Društvo za vzgojo in varstvo ptic Pegam 
Komenda (DVVP Pegam Komenda) bo pripravilo na Koželjevi do-
mačiji na Gori v soboto, 17. oktobra 2015, od 8. ure naprej razsta-
vo ptic. Ogledati si boste lahko različne kanarčke, male, srednje in 
velike papige ter eksotične ptice, ki jih gojijo naši člani. 

TRŽNICA IN PIKNIK - 17. oktobra 2015 bo na Koželjevi doma-
čiji Tržnica od 8. do 12. ure s Kostanjevim piknikom.
 
NOGOMETNI KLUB KOMENDA
TEKME NA IGRIŠČU V KOMENDI - V nedeljo, 27. septembra, 
ob 16.30 NK Komenda : NK AŠK Bravo Ljubljana; v nedeljo, 
11. oktobra, ob 16.00 NK Komenda : NK Žiri; v soboto, 31. okto-
bra, ob 14.30 NK Komenda : NK Ilirija. Lepo povabljeni. 

ODBOJKARSKA LIGA DEBITEL
PRVI KROG - 1. krog Debitel odbojkarske lige 2015/2016 bo 3. 
oktobra 2015 od 14:45 do 22:00 v Športni dvorani v Komendi.

TV Komenda bo z vami tudi jeseni. Z delom začenja v deloma pre-
novljeni zasedbi. S septembrom se nam je namreč pridružila nova 
glavna in odgovorna urednica Tanja Žavbi. K sodelovanju pa še ve-
dno vabimo tržnika ter vse ostale občane, ki imate predloge, ideje za 
naše oddaje ali željo po sodelovanju. Našli pa nas boste tudi na jesen-
skem kmetijskem sejmu v enem izmed razstavnih šotorov.

Na spletni strani se lahko naročite na e-novičke. Za možnost oglaševanja na spletni 
strani, nas kontaktirajte preko elektronske pošte na naslov info@tvkomenda.si.

Naj vas še spomnimo, da program TV Komenda oddaja štiri dni v tednu, od četrt-
ka 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 ka-
nalu 187, najdete pa nas tudi »v živo« na internetni strani www.tvkomenda.si.

Uredništvo TV Komenda

TV Komenda z vami tudi septembra



SESTAVIL
MIRO G.

GLADKO ALI
VZOR-
ČASTO

PLETIVO ZA
PERILO

NAROČILO,
UKAZ ZA

IZVRŠITEV
TEKSTILNI
IZDELEK

OMEJENO
TRAJANJE

ALEŠ
VALIČ

NOJU
PODOBEN

JUŽNO-
AMERIŠKI

PTIČ

IME
PISATE-
LJICE,

PEROCI

ZVOK Z
DOLOČENO

VIŠINO

RAČUNAL-
NIŠKA
MREŽA

PODJETJA

KOVINSKI
PODSTA-
VEK, NA

KATEREM
SE KUJE

PRITISK

REKA NA
TAJSKEM

------------------
RIMSKI

POZDRAV

VEK,DOBA
------------------
SLOVENSKI

PESNIK,
PAVEL

ANA
DREV

------------------
4. IN 16.
ČRKA

SPOLNA
BOLEZEN,

SIFILIS
PREDEL,

PODROČJE

APLENCA MAJHEN
ŠKAF

NOSILNA
PODPORA

ARISTO-
FANOVA

KOMEDIJA
FRANC
TEMLIN

ZEMELJSKI
TEČAJ

------------------
MESTO V
ŠPANIJI

BIBLIJSKI
OČAK

------------------
BARVA

IGRALNIH
KART

UMBERTO
ORSINI

------------------
PREBIVA-

LEC V
PEČEVJU

MESTO
V

SLOVENIJI

KAR JE
OVALNE
OBLIKE

ZDRUŽE-
NJE KNJI-
ŽEVNIKOV

------------------
NAVLAKA,

KRAMA

SREDNJE
AMERIŠKA

DRŽAVA

NOSILEC
KOLESA

PRI AVTU
------------------
IME SKLAD.

KODRA

DALMATIN-
SKO

ŽENSKO
IME ANA

TOVARNA V
KAMNIKU

------------------
AŠKER-
ČEVA

PESEM

DELAVEC,
KI RUJE

------------------
REKA V

SLOVENIJI

ELEKTRI-
ČNA

MORSKA
RIBA

TEŽA
EMBALAŽE

FRANC
ZAGOŽEN

AMERIŠKA
IGRALKA,
MARGRET

------------------
ZDRAVILO

(KNJIŽ.)

MORALNI
ČLOVEK

------------------
SLOVENSKI
PISATELJ,

VITAN

MAJHNO
PLOVILO

AVSTRAL-
SKI PTIČ
TEKAČ

------------------
TONE

VOGRINEC

IME
NOVINARKE
DOBERŠEK
------------------

NIKOLAJ
OMERSA

OBRAT ZA
PROIZVOD-

NJO
ELEKTRIKE

REKA V
NEMČIJI

PLODOVI
KAKAVO-

VCA

MESTO
V

FRANCIJI

VINORO-
DNA

RASTLINA

GRGIČ & VULCO Partner
• Avtoprevozništvo •Vulkanizerstvo 

•Pnevmatike •Avtooptika 
•Hitri servis

V Komendi je poznano podjetniško ime že od 1995. leta. Ob Stanetu 
Grgiču je sedaj tudi sin Renato. 

Avtoprevozništvo in Vulkanizerstvo Stanko Grgič s.p.; Zajčeva cesta 
5; 1218 Komenda, Telefon: 01/83-41-482; Mobilni telefon: 031/785-
706; stane.grgic@gmail.com 

Odprto ponedeljek - petek 7.00 do 18.00, sobota 8.00–13.00

Nagrade:
1. nagrada - Globinsko čiščenje osebnega avtomobila v vrednosti 60 EUR
2. nagrada - Optična nastavitev podvozja v vrednosti 35 EUR
3. nagrada - Premontaža in centriranje pnevmatik v vrednosti 25 EUR

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite 
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 15. oktobra 2015. Na kuverto napišite ime, priimek, na-
slov in Nagradna križanka

Nagrajenci Nagradne križanke Gostilnica-Kavarnica Pr' R'ck' v 
Aplenci Glasilu občine Komenda, številka 7/2015:

1. nagrada – Bon za 10 € - ROZALKA KRALJ, PODGORJE 57, 
1241 KAMNIK 
2. nagrada – Bon za 10 € - JURE DOLMOVIČ, NASOVČE 1, 
1218 KOMENDA 
3. nagrada – Bon za 5 € - MARIJA ŠTERN, MLAKA 7A, 1218 
KOMENDA

Čestitamo! Nagradne bone nagrajenci prejmejo po pošti skupaj s tem 
obvestilom in jih lahko uveljavljajo v Gostilnici-Kavarnici P’r R’CK’, 
Zalog 28, 4207 Cerklje na Gorenjskem, (telefon 04 252 10 06) v času 
obratovanja gostišča.






