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ci izročil predsednik kluba in hkrati 
častni občan Lojze Lah.

V pestrem kulturnem programu 
sta nastopili dve še posebno uspešni 
in poznani sekciji društva: Mešani 
pevski zbor pod vodstvom Ignaca 
Gorjanca in Folklorna skupina pod 
vodstvom Mojce Mršol. Tako zbor 
kot folklorna skupina sta poznana 
danes doma in v tujini po številnih 
nastopih. Svečanost in veselo dru-
žabnost v društvu so poudarili recita-
torki Ivica Ogorevc in Marija Koželj, 
Marija Kern in Alojz Zver v skeču 
avtorice Ivice Ogorevc ter učenci 
Osnovne šole Komenda Moste z 
mentoricama Jožico Plevel in Sabino 
Brigito Štebe. 

Priznanje je ob 60-letnici društvu v imenu ZDUS izročil podpredse-
dnik Janez Sušnik, predsednik gorenjske zveze društev upokojencev 
Zdravko Malnar pa je čestital za delo in uspehe Društvu upokojencev s 
spominsko ma-
joliko. Za delo 
se je zaslužnim 
članom in Obči-
ni Komenda za-
hvalila predse-
dnica Marija 
Pirnat, posebej 
pa tudi podpred-
sedniku društva 
Ivanu Hladetu 
ob aplavzu dvo-
rane za izredno 
vsebinsko boga-
to povezovanje 
svečane akade-
mije.

A. Žalar

Društvo upokojencev 
Komenda, ki ima med 
prek šestdesetimi 
društvi oziroma klubi 
v občini kar okrog 
800 članov, je v dvo-
rani kulturnega doma 
v Komendi v soboto, 
17. oktobra, kot naj-
večje društvo v obči-
ni, obeležilo in na 
svečani akademiji 
proslavilo 60 let delo-
vanja. 

Bil je lep, prazni-
čen večer, ko so 
enajstemu oziroma 

enajsti in hkrati prvi 
predsednici v zgodovi-

ni društva Mariji Pirnat, ta je v sveča-
nem nagovoru poudarila pomembnost, 
razvoj in skrb za delo in bivanje obča-
nov oziroma članov tretjem življenj-
skem obdobju, čestitali številni pred-
stavniki sorodnih društev upokojencev 
iz vzhodne Gorenjske; pa tudi pod-
predsednik ZDUS Janez Sušnik, župan 
občine Komenda Stanislav Poglajen, 
predsednik zveze društev upokojencev 
za Gorenjsko Zdravko Malnar in dru-
gi. Zanimivo čestitko - darilni bon je 
ob jubileju, kakršnega je pred meseci 
praznoval Konjeniški klub, predsedni-

Jubilej skrbi za dobro počutje članov
Društvo upokojencev Komenda je s svečano akademijo v Kulturnem domu potrdilo, 

da sodi med redke, a uspešne staroste v občini Komenda. 

Priznanja ob 60-letnici - mala plaketa ZDUS: Anton Ogorevc -Križ, 
Anton Špehonja-Žeje,  Marija Špehonja-Žeje, Alfonz Hrovat-Komen-
da, Filip Železnik-Gora; plaketa društva: Ivica Ogorevc-Križ, Karel 
Matuš-Suhadole in zborovodja MePZ DU Komenda Ignac Gorjanc; 
zahvala DU Komenda za sodelovanje: Občina Komenda; prizna-
nje ZDUS in PZDU Gorenjske: Društvo upokojencev Komenda.

V Cankarjevem domu - Za nadvse lep uvod v praznovanje 60-letnice 
Društva upokojencev Komenda je že 30. septembra 2015 simbolično 
poskrbel MePZ  DU Komenda z zborovodjo Ignacem Gorjancem, ki je 
takrat že tretjič, kot najboljši gorenjski oziroma slovenski pevski zbor 
med društvi upokojencev,  nastopil na 40. Srečanju upokojenskih 
pevskih zobrov Slovenije.

Dobitniki priznanj na svečani akademiji 17. oktobra ob 60-letnici 
Društva upokojencev Komenda.

Podpredsednik ZDUS Janez Sušnik je 
predsednici Mariji Pirnat izročil posebno 
priznanje ZDUS.

Še posebno prisrčen je bil nastop učencev Osnovne šole Komenda 
Moste.

»Tak' smo mi Komendčan«, 
Marija Koželj in njena pesem

Ivica Ogorevc - recitatorka in 
avtorica skeča

Predsednik Konjeniškega kluba Lojze Lah - čestitka 
in zahvala za sodelovanje
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Ekipa Haix Team Slovenija v sestavi Matic Zupan-PGD Moste, Domen 
Pavlič-PGD Begunje, Anže Habjan-PGD Podnart, Gregor Stanonik-
PGD Gorenja vas in Sebastjan Vovko-Kočevje se je v torek, 27. oktobra 
2015, zvečer vrnila z najtežjega in prestižnega svetovnega gasilskega 
prvenstva v Firefi ghter Combat Challenge, ki je bilo od 19. do 24. okto-
bra 2015 v Montgomeryu Alabama v ZDA. Vrnili so se kot svetovni 
podprvaki z osvojenim 2. mestom in tako postavili Slovenijo, s tem pa 
po zaslugi člana ekipe Matica Zupana tudi Občino Komenda in PGD 
Moste, na svetovni zemljevid.

V Begunjah v gasilskem domu so jih pozdravili številni gasilski so-
tovariši iz posameznih gasilskih društev in predstavniki vodstevdruštev 
iz Slovenije. Iz občine Komenda so jim čestitali župan Stanislav Pogla-
jen, poveljnik Gasilske zveze Janez Hlade in predsednik PGD Moste 
Uroš Vidmar.

Od 19. do 22. oktobra so bila v Alabami kvalifi kacijska tekmova-
nja . V tekmovanju štafet se je slovenska reprezentanca brez težav 
prebila v fi nale, kjer je za prvo mesto tekmovala z domačo ekipo 
Montgomerya, ki je lani v Phenixu zmagala in tudi letos dvakrat v 
kvalifi kacijah izboljšala svetovni rekord. Matic Zupan je v fi nalni 

SVETOVNO GASILSKO PRVENSTVO FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE

Člani slovenske ekipe svetovni podprvaki
preizkušnji v petek 
posamično med 160 
tekmovalci v fi nalu 
osvojil 23. mesto s 
časom 1.26,83. 

Za PGD Moste, 
Gasilsko zvezo Ko-
menda in občino je 
v mesecu požarne 
varnosti to nedvo-
mno najlepša čestit-
ka. S člani društva 
PGD Moste se ob 
čestitkah gasilske-
mu tovarišu Maticu 
pridružujemo tudi v 
Uredništvu Aplence. 
Več bomo o uspehu pisali v novembrski Aplenci. 

A. Žalar

Že kar nekaj časa je stala na Komendski Dobravi pokrita, s klopco 
opremljena , »avtobusna čakalnica«. Namenjena je bila predvsem naj-
mlajšim, šolarjem, da ne pridejo mokri v šolo, ko čakajo, da se odpelje-
jo. Pobudo Milana Starovasnika, občinskega svetnik s Komendske 
Dobrave, je tako kot že marsikje v občini, z donatorsko postavitvijo le-
sene čakalnice najprej podprl sedanji občinski podžupan Igor Štebe. 

Postavil jo je ob razumevanju 
domačina Boštjana Orla pri 
spominskem obeležju na njego-
vem zemljišču.

In tako so minuli petek popol-
dne, ko so žene z Dobrave po-
skrbele za sladke dobravske do-
brote, Milan pa je napekel 
kostanj, v veselem razpoloženju 
še uradno odprli pokrito postaja-

Pokrito postajališče na Komendski Dobravi
lišče. Da je bilo vse, kot se 
spodobi, so poskrbeli naj-
mlajši s kulturnim progra-
mom, trak pa so potem prere-
zali župan Stanislav Poglajen, 
podžupan Igor Štebe in sve-
tnik Milan Starovasnik ob 
navzočnosti še nekaterih 
svetnikov in domačinov.

V lepem popoldnevu in 
spodbudnem razpoloženju je 
bilo nekajkrat tudi slišati, da  
bi bilo še kako prav, da bi na Komendski Dobravi čim prej na vsej cesti 
skozi vas dobili tudi asfalt. Omenjane pobude so bile seveda najbolj 
slišane na župana, ki pa upravičenosti po asfaltu tudi ni zanikal. 

A. Žalar 

Gasilci, ki so v Gasilski zvezi Komenda poznani kot usposobljeni za 
najbolj zahtevne varovalne in varnostne akcijske posege, imajo dokaj 
redne vaje tudi med letom. Takšno vajo so v PGD Moste za operativno 
intervencijo pripravili 24. septembra (še pred mesecem požarne varno-
sti) na objektu, kjer so pred leti že imeli požarno in reševalno izkušnjo. 
Ob navzočnosti predstavnikov vodstva GZ Komenda so prikazali učin-
kovito akcijo gašenja in reševanja, za kar se jim je po končani vaji za-
hvalil tudi direktor fi rme NT Logistika.                                         - A. Ž.

Požarna vaja v Mostah Spominska slovesnost v Komendi
Krajevna organiza-
cija združenja bor-
cev za vrednote 
NOB Komenda je 
tokrat pri glavnem 
spomeniku v Ko-
mendi v petek, 23. 
oktobra, dopoldne 
pripravila spomin-
sko slovesnost pred 
letošnjim 1. no-
vembrom, dnevom 
spomina na  mrtve. 
Venec k spomeniku 
so položili župan Stanislav Poglajen, predsednik krajevne organizacije 
združenja borcev za vrednote NOB Komenda Filip Železnik in član 
krajevne organizacije Edo Bohinc. Slovesni nagovor z umetniškim 
opominom in spominskim razmišljanjem skozi pesmi in misli Karla 
Destovnika Kajuha, je o času, človeku, življenju… imel član Kulturnega 
društva Komenda Goran Peršin. Njegove nagovorne misli pa so oboga-
tili še Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda z zborovodjo 
Ignacem Gorjancem, recitatorja Marija Kern in Srečo Krmavnar ter 
glasbeno recitatorski nastop učencev Osnovne šole Komenda Moste. 

- A. Ž.
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ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

ANDREJ ŽALAR 

Spoštovani gospod župan. Izteka se živahen jesenski mesec oktober. 
Začel se je s šolskim letom in jubilejnim Jesenskim sejmom. Kako 
komentirate oba, tudi za občino nedvomno pomembna dogodka?

Sto prvošolčkov je letos prvič prestopilo šolski prag. To je za njih 
velik in pomemben dogodek, prav tako za njihove starše. Ni pa samo 
dogodek, je tudi obveznost in tudi prva velika sprememba na njihovi 
življenjski poti. Naj jim bo ta pot čim lažja, varna, prijetna, polna prido-
bljenih novih znanj. 

Svečano, uspešno, 
delovno, z usklajevanji …
Bo na sejmu prihodnje leto še več domačih pridelovalcev in izdeloval-
cev? - S prenovo državne ceste tudi kanalizacija, vseh pobud krajanov 
Žej na zadnjem zboru pa žal ne bo moč uresničiti. - Navajanja Snage v 
odprtem pismu, da se na sejah občine Komenda ni odločalo o interesih 
občanov temveč o interesih družbe Publicus, zavajajo, saj ne moremo 
mešati (primerjati) hrušk in jabolk. - Šestdeset let je dolga doba, šest-
deset let dobrega delovanja pa je velik uspeh. - Verjetno je malo župa-
nov, ki imajo v občini tri gasilska društva, na državnem tekmovanju pa 
kar štiri ekipe! - Pokopališče kot kraj spomina in spoštovanje želja. 

ne ceste je bil več kot nujno potreben prenove in po obljubi in zagotovi-
lu ministra za infrastrukturo o prenovi vozišča (del še letos, drugi del v 
pričetku prihodnjega leta) smo pristopili k celoviti vgradnji komunalne 
infrastrukture v delu cestišča, kjer je to potrebno. Z investitorjem smo se 
in se še uspešno dogovarjamo o vseh podrobnostih ob poteku del. V 
samem križišču pri Kralju v Mostah smo se uspeli dogovoriti tudi o 
manjšem širjenju vozišča zaradi lažjega odvijanja prometa iz smeri 
Kranja proti Vodicam. Uspešno smo se dogovorili z lastniki zemljišč o 
odprodaji dela zemljišča. Se pa bodo dela zaradi mnogih deževnih dni 
nekoliko podaljšala, a za boljše in primernejše vozne razmere se splača 
tudi nekoliko potrpeti in počakati. Tudi nekaj pobud in želja prebivalcev 
vasi Žeje pri Komendi, ki so jih izrazili na zboru krajanov pretekli teden, 
bomo uspeli uresničiti, čeprav je bilo želja in pobud več. Nekaj pobud 
je ta trenutek resnično neuresničljivih, čeprav so bile pobude primerne, 
a časa in sredstev za njihovo uresničitev nam in tudi državnim ustano-
vam primanjkuje. 

Tudi za cesto Potok pri Komendi – Klanec, ki je že skoraj pol leta v 
makadamu, smo se po dolgotrajnih dogovarjanjih in usklajevanjih 
uspeli dogovoriti. Če ne bi bilo toliko vremenskih neprilik, bi se že 

Jesenski obrtniško-podjetniški sejem je zopet v našo občino privabil 
mnogo razstavljavcev in obiskovalcev. Prvi vikend v oktobru je bila 
Komenda zopet pomemben kraj, kjer so se srečevali različni ponudniki 
in potrošniki. Tudi naši podjetniki in obrtniki so se lahko predstavili na 
skupnem mestu, kajti Občina Komenda je v sodelovanju z organizator-
jem prireditve omogočila domačinom predstavitev na sejmu v šotoru. 
Odziv domačih izdelovalcev in pridelovalcev je bil za prvo tovrstno 
organizirano predstavitev zadovoljiv. Pričakujemo pa še večjo udeležbo 
»domačih« pridelovalcev in izdelovalcev prihodnje leto, če se bomo po 
opravljeni oceni odločili, da nadaljujemo s takšno predstavitvijo. Naj se 
tokrat posebej zahvalim vsem, ki so kakorkoli pripomogli k tej predsta-
vitvi v šotoru, vsem razstavljavcem na tako imenovanem občinskem 
delu, vsem, ki so predstavili svoje delo na občinskem prostoru, največje 
breme priprav in organiziranja predstavitve pa je prav gotovo nosila 
predsednica Odbora za drobno gospodarstvo in turizem svetnica Marti-
na Prezelj. 

Čeprav tisti najbolj nejeverni do zadnjega niso verjeli, se je zgodilo. 
Začela se je najprej gradnja kanalizacije oziroma v cesto vgrajene 
komunalne infrastrukture v cesti od Most proti Žejam. Nedvomno 
gre za nadvse pomemben projekt tudi hkrati obnovljene državne 
ceste? Menda pa se bo sporazumno sklenilo tudi dokončanje ceste 
na odseku Klanec - Potok?

Resnično se je zgodilo, da smo pričeli z vgradnjo komunalne infra-
strukture na odseku državne ceste R2-413 Moste – Vodice. Ta del držav-
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lahko tudi po tej cesti peljali po novem asfaltu, tako pa asfaltiranje pri-
čakujemo v prvem tednu novembra.

Še vedno pa je živahno na področju odlaganja odpadkov. Sarkastič-
ni razlagalni utrinki pred prvo razpravo v občinskem svetu septem-
bra so ta mesec domala prerasli okus prijaznega in »zašli« tudi v 
nekatere medije. Kaj se pravzaprav dogaja na področju »lastništva« 
občinskih odpadkov? 

Podelitev koncesije za obdelavo in odlaganje ostankov komunalnih 
odpadkov po 1.1.2016 je bila predmet razprave na pristojnih odborih 
Občinskega sveta in na sami seji Občinskega sveta konec septembra. 
Upravljalec odlagališča RCERO v Ljubljani, javno podjetje Snaga 
d.o.o., je s svojimi strokovnimi službami pripravilo osnutek Odloka o 
koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstra-
njevanja komunalnih odpadkov z območja občine Komenda. Občina 
Komenda ima za navedeni dve javni službi na podlagi Javnega razpisa 
z dne 22. 11. 2013 že podeljeno koncesijo od 3. 2. 2014 za obdobje de-
setih let. V koncesijski pogodbi je dejansko v tistem delu, ki se nanaša 
na obdelavo in odlaganje ostanka komunalnih odpadkov, zapisano, da 
se lahko predčasno prekine. V prihajajočem letu naj bi pričel z delova-
njem RCERO v Ljubljani. K tej investiciji je koncem leta 2009 poleg 
sedmih občin pogodbenic (sovlagateljic) pristopila tudi Občina Komen-
da kot ena od desetih občin pristopnic. Zaradi pravne ureditve poteka 
poslovanja je podjetje Snaga kot upravljalec RCERO za vse občine, ki 
naj bi obdelovale in odlagale ostanke komunalnih odpadkov na tej loka-
ciji (med tem časom naj bi zaradi zagotavljanja zadostnih količin od-
padkov k temu projektu pristopilo 36 občin), predlagala v sprejem 
predhodno navedeni odlok. Ker so se od podpisa pogodbe o pristopu do 
danes spremenile nekatere okoliščine, predvsem količine odpadkov, ki 
naj bi jih po pogodbi zagotovila tudi Občina Komenda, je na odborih in 
na seji Občinskega sveta potekala razprava o primernosti predlaganega 
odloka. Na sejah, kjer so bili prisotni tako predstavniki morebitnega 
novega koncesionarja kot predstavniki aktualnega koncesionarja, je bilo 
odgovorjeno na nekatera vprašanja. Nekaj dilem pa je kljub temu še 
vedno ostalo neodgovorjenih. Sam osnutek odloka je Občinski svet v 
prvi obravnavi sprejel z veliko večino. Kmalu po sprejetju odloka v prvi 
obravnavi, pa je podjetje SNAGA pripravilo Odprto pismo županu in 
medijem, v katerem navaja po našem mnenju kar nekaj netočnih podat-
kov in trditev. Že sam naziv odprtega pisma, v katerem SNAGA navaja, 
da se na sejah občine Komenda ni odločalo o interesih občanov temveč 
o interesih družbe Publicus, je zavajajoče. Glasovanje na seji Občinske-
ga sveta je bilo 9 glasov Za in 2 Proti sprejemu odloka. Če bi navedba 
podjetja Snaga bila pravilna, prav gotovo ne bi bilo glasovanje v ta-
kšnem razmerju ZA sprejem odloka. Tudi navedbe o skoraj trikrat višji 
ceni družbe Publicus nikakor niso primerljive, vsaj za nas ne, kajti nismo 
in ne moremo primerjati trditve; saj v pismu niso bile navedene storitve 
in struktura cene, ki jih podjetje Snaga zaračunava svojim porabnikom. 
Po domače rečeno, ne moremo primerjati jabolk in hrušk.

Po uspešnem nastopu Mešanega pevskega zbora društva upokojen-
cev Komenda na predvečer 1. oktobra na 40. Srečanju upokojenskih 
pevskih zborov Slovenije, tokrat že tretjič v Cankarjevem domu, 
smo bili potem 17. oktobra tudi doma priča prazničnemu dogodku. 
Društvo upokojencev, kot največje v občini, je namreč obeležilo 60 
let delovanja na slavnostni akademiji v dvorani Kulturnega doma.

Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda je ponovno, kot 
že mnogokrat do sedaj, navdušil vse prisotne. Ponosen sem, da sem 
njihovemu nastopu in ubranim glasovom na reviji v Cankarjevem domu 
lahko prisostvoval. Tudi tu se je pokazala njihova volja do petja, zavze-
tost, vztrajnost in nenazadnje tudi uspešno vodenje zbora. HVALA jim 
za njihov doprinos tudi k prepoznavanju naše občine širom po Sloveniji 
in tudi tujini. 

Šestdeset let delovanja nekega društva je kar dolga doba, šestdeset let 
uspešnega delovanja pa je prav gotovo velik uspeh, tako društva kot 
njihovega dosedanjega in trenutnega vodstva. Ni lahko voditi in uskla-
jevati delovanje tolikšnega števila starejših občank in občanov, z mnogo 
različnimi interesi. A upokojenci dokazujejo, da se to lahko in uspešno 
uredi in uskladi. Želim jim še veliko let uspešnega delovanja.

Mesec oktober je tudi mesec požarne varnosti. Na srečanjih z gasil-
ci radi rečete, da ste župan in tudi gasilec. Ta poudarek z razlogom 
tudi sicer kar nekaj pomeni. Ob ponosu Slovencev na gasilce, ta 
ponos velja tudi za občane občine Komenda in za gasilce v Gasilski 
zvezi Komenda.

Oktober je tradicionalni mesec požarne varnosti, ko mi gasilci še več 
časa posvetimo svojemu humanitarnemu namenu. Res je, da na gasilskih 
srečanjih rad poudarim, da sem gasilec in tudi župan. Biti gasilec je 
posebno svojstvo, ko svoj čas namenjaš drugim, ne glede na čas, vreme, 
razpoloženjem … Verjetno je malo županov-gasilcev, ki bodo na držav-
na tekmovanja prihodnjo pomlad popeljali po štiri gasilske ekipe, še 
manj pa nas je takšnih, ki imajo samo tri društva v občini in kar štiri 
ekipe na tem tekmovanju. V naši gasilski zvezi nam je to po štirih letih 
zopet uspelo. Pred štiri leti so na državnem tekmovanju nastopale štiri 
ekipe iz PGD Komenda, na prihodnje državno tekmovanje pa so se 
uvrstile ekipe Starejših gasilcev s Križa, ekipa Članic A, pionirk in 
mladincev iz PGD Komenda. Ti rezultati na regijskih tekmovanjih so 
potrdilo, da se v posameznih društvih primerno vadi in trenira, da se 
mnogi odrekajo svojemu prostemu času in ga namenjajo drugim. Vsem 
ekipam želim dobre in uspešne priprave preko zimskega obdobja in tako 
na tekmovanju primerni rezultati ne bodo izostali.

Ob vsakoletnem spominu na mrtve, ko je bila pred tednom dni do-
poldne osrednja spominska svečanost pri osrednjem spomeniku v 
Komendi, je bila potem popoldne tudi blagoslovitev ureditve razši-
ritve pokopališča ob poslovilnih vežicah. Kakšno namembnost ima 
novi del pokopališča? 

Pokopališče v Komendi je glede na velikost naše občine prostorsko 
zelo omejeno, zato je bila odločitev za smotrnejšo ureditev prostora 
nujna. V skupnih razgovorih in izraženih mnenjih smo ocenili, da potre-
be današnjega časa narekujejo ureditev, ki bo omogočala tako klasični 
pokop s krsto, žarni pokop po upepelitvi pokojnih ali raztros prepela ter 
možnost anonimnega pokopa. V okviru ureditvenih del se je na sever-
nem delu uredila tudi kostnica, ki bo služila predvsem v primeru preko-
pov grobov.

V tej I. fazi smo pridobili 45 novih grobnih polj (24 polj za klasični 
pokop in 21 polj za žarni pokop) ter polje za raztros pepela. Skupna 
vrednost del znaša z DDV skoraj 55.000,00 €; ne vključujočih stro-
škov sodelavca Občine Komenda za opravljena vrtnarska in zasadi-
tvena dela.

Pokopališče pomeni zadnje počivališče vsem pokojnim in je hkrati 
kraj spomina, ki ga obiskujemo svojci, prijatelji, znanci umrlih. S tem 
pokopališče na poseben način izraža odnos prebivalcev do tradicije 
prednikov, spoštovanje želja in potreb soljudi, ki odhajajo ter usmerja 
pietetno ravnanje zanamcev. Naj bo urejeno pokopališče spodbuda nam 
vsem, da je to poseben 
kraj, na katerem smo umr-
lim dolžni izraziti zasluže-
no spoštovanje. V enaki 
meri ga potrebujemo tudi 
živi, za dostojno slovo od 
umrlih, v simbolnem smi-
slu naj bo ta prostor več od 
običajnega spominskega 
prostora.
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Sankukai državno prvenstvo za dečke in deklice. 
Na prvih treningih v oktobru 
so se naši karateisti pridno 
pripravljali na Sankukai re-
gijsko tekmovanje gorenjske 
regije, ki je bilo 10. oktobra 
2015 v Osnovni šoli Preserje 
pri Radomljah. V telovadnici 
so se polni pričakovanja 
zbrali mladi tekmovalci in 
tekmovalke iz Sankukai kara-
te klubov Komenda, Center 

Kamnik ter Cerklje. S seboj so pripeljali še glasne navijače, ki so s 
spodbujanjem svojih favoritov pripomogli k prijetnemu športnemu 
vzdušju. Navijanju so se v podporo svojim prijateljem z veseljem pri-
družili tudi tekmovalci sami.

Na tekmovanju so morali otroci pokazati znanje ippon kumiteja, 
vztrajnost pri borbi ter osredotočenost pri izvedbi kat. V kategorijah, 
oblikovanih glede na starost in telesno težo, so se pomerili tudi mladi 
člani ter članice domačega kluba in se odlično izkazali.

Med mlajšimi dečki sta bila v prikazu ippon kumiteja uspešna Oskar 
Bunčič na 3. – 4. mestu in Nejc Korošec na 2. mestu. V kategoriji sta-

Uspešni komendski karateisti
V nedeljo, 15. novembra, ob 15. uri bo v Športni dvorani v Komendi

rejših dečkov 30 – 35 kg sta v borbah največ tehnik pokazala Jakob 
Šterk na 2. mestu in Jaka Kovač, ki si je prislužil kar 1. mesto. Med 
starejšimi dečki se je v svoji kategoriji na 3. – 4. mesto uvrstil Val 
Stankovič Pangerc. Veliko poguma so pokazali tudi kadeti, med njimi 
sta bila vsak v svoji kategoriji Domen Žgalin, ki je osvojil 3. – 4. mesto 
in Ambrož Jenko, ki je dosegel odlično 1. mesto. Z elegantnim prika-
zom kat sta prepričali tudi Tadeja Taja Špenko, ki je med kadetinjami 
zasedla 3. mesto in Kaja Zupančič, ki je bila med starejšimi deklicami 
najboljša ter se tako uvrstila na 1. mesto. 

Izvrstni rezultati na regijskem tekmovanju so vredni pohvale tudi 
zato, ker predstavljajo uvrstitev na Sankukai državno prvenstvo za 
dečke in deklice. Karatejski pozdrav!                                    Saša Voler

No, pa so se vremenarji le enkrat zmotili. Za 10. oktober napovedan 
piknik, ki je stalnica jesenskih srečanj upokojencev Komende in sose-
dnjih DU, je bil pri vedrem vremenu, niti veter ni dosegel kotanje, kjer 
se je tega dne zbralo več kot 90 veselega druženja željnih ljudi. Prihaja-
li so peš, s kolesi, nekaj nas je bilo tako predrznih, da smo se pripeljali 
kar z avtomobili. Pa kdo bi to zameril starejšim, še vedno željnim zaba-
ve in prijetnega klepeta s starimi znanci.

H gostiteljem so prišli upokojenci iz Kamnika, Vodic, Šinkovega 

Prijeten kostanjev piknik pri Mlinčkih
Turna, z Vira, iz Radomelj, Mengša in Trzina. Navzoč je bil tudi pred-
stavnik PZDU za Gorenjsko regijo Janez Šutar.

Zbrane sta pozdravila predsednica DU Komenda Marija Pirnat in Ja-
nez Šutar. Kratke pozdrave in dobre želje so dodali tudi predstavniki 
udeleženih društev.

Kostanja je bilo komaj dovolj za vse. Kostanjeva šiškarica je vzela 
svoj davek. H kostanju spadajo tudi tekoče zadeve, ki jih ni zmanjkalo.

Ob vsem ne smemo pozabiti na že dolgoletne stalne organizatorje 
tega srečanja, ki so svoje delo pod vodstvom Marije Špehonja pohvale 
vredno delo opravili brezhibno. Ne smemo pozabiti na tiste, ki so hodi-
li po kostanj v žerjavico, da je vse potekalo, kot je treba.

Pohvalo zaslužijo tudi vsi, ki so popravljali razdejane mlinčke in 
strugo potočka, da so se mlinčki vrteli, da so tolkle stope in da se je vr-
telo veliko kolo, ki je nova pridobitev zabaviščnega prostora. Dogodek 
je posnela tudi TV Komenda.

Vandalom, ki so se trudili, da bi onesposobili mlinčke, napovejmo, da 
se bo kmalu javno razvedelo, komu je na poti ta nadvse priljubljeni 
prostor za srečanja in sprehode.

Bil je prijeten čas druženja, petja in obljub, da se spomladi zopet 
srečamo.

Tone Ogorevc

15 let Lekarne Komenda 
Ja, njihova je, od vseh občanov v občini Komenda. Že petnajst let. Ta-
tjana Tramte, ki jo vodi, pravi, da se velikokrat počuti, da jo imajo za 
svojo vsi, ki prihajajo vanjo po zdravila…. Bila je tudi že prej, že od 
leta 1993. Potem pa se je pokazala priložnost za Tatjano. 

»Mislim, da se z vsemi, ki prihajajo, dobro razumemo. Tudi poznamo 
se, s prenekaterimi tudi zakaj oziroma po kaj prihajajo. Ja, lepo je v Ko-
mendi. Omenila pa bi še, 
da prihaja novost in sicer 
E-recept. Zanimiva no-
vost, prijazna  za tiste, ki 
morajo od časa do časa k 
zdravniku in v lekarno…«

Prav, naj bo, če že v le-
karni tako pravijo. Pa še 
čestitka za 15 let Lekarne 
Komenda, Tatjana Tram-
te.                           - A. Ž.

Ples v šoli v Mostah
Kar trije razredi devetošolcev, pet učiteljev oziroma učiteljic in osem 
staršev, skupaj pa vseh okrog 100, je v začetku oktobra bilo na že kar 
tradicionalnem vsakoletnem dobrodelnem plesu v šoli v Mostah. Ob 
glasbi didžeja in začetnih korakih tanga pod vodstvom učiteljice Mateje 
Juvan je bila to priprava na konec leta in na končni izlet. Trije takšni 
plesi, ko zbirajo denar za izlet, bodo na šoli, je povedala učiteljica Dani 
Kuharjeva. Pa niso samo plesali. Imeli so tudi srečelov, pa palačinke in 
še kaj. Za red pa so skrbeli starši.                                                  - A. Ž.

Sankukai državno prvenstvo bo v nedeljo, 15. novembra 2015, ob 
15. uri v Športni dvorani v Komendi. Sankukai karate zveza Slo-
venije in organizator prvenstva Sankukai karate klub Komenda vas 
prijazno vabita, da si prvenstvo ogledate ter tako spodbudite komen-
dske karateiste. Veselimo se vašega obiska, fantom in dekletoma pa 
še naprej želimo obilo uspeha!
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UPPG

Ustanova Petra Pavla Glavarja se zahvaljuje 
vsem dobrotnikom, ki nesebično darujete svoje 
darove za pomoč bližnjemu. 

Pomoč je še naprej potrebna, tako v živilih, 
kakor tudi v denarju. Zato vas vabimo, da še 
naprej darujete, če le morete. 

Živila lahko prinesete na spodnji naslov, 
naveden v okvirčku. 

Denarna sredstva pa lahko darujete na naš 
Transakcijski račun : 03103-1000000598 
(odprt pri SKB banka d.d. Ljubljana, posloval-
nica Kamnik, Glavni trg 11, 1240 Kamnik).

Vse, ki pomoč potrebujete vabimo, 
da se oglasite pri nas!

Vsem dosedanjim dobrotnikom se iskreno za-
hvaljujemo. 

Vabimo vse: prejemnike in darovalce. Bog 
plačaj!
RAZDELJEVANJE IN SPREJEMANJE 

POMOČI V ŽIVILIH

KJE: Športna dvorana Komenda, vhod ob 
bankomatu
KDAJ: vsak četrtek ob 18-19.
KDO POMOČ PREJME: Vsakdo, ki trpi 
hudo pomanjkanje in se oglasi pri nas.
KDO POMOČ DARUJE: Vsakdo, ki želi 
deliti z drugimi. 

UPPG v sodelovanju z Občino Komenda, 
Osnovno šolo Komenda, Športno dvorano 
Komenda od 1. marca 2012 izvaja projekt, s 

UPPG POMOČ V ŽIVILIH – ZAHVALA IN VABILO
katerim pomaga pomoči potrebnim z živili, ki 
jih darujejo različni dobrotniki. Poleg dobro-
tnika Lidl, ki prispeva donacijo vsake tri mese-
ce, pridobivamo pomoč tudi od nekaterih dru-
gih dobrotnikov, največ od kmetij Burgar in 
Zadrgal in Pekarne Hrovat Komenda. Pomaga-
jo pa tudi posamezni dobrotniki med njimi 
Marija Križman, Kmetija Jamšek, Pangeršič 
Peter in še nekateri. 

Pri delu v projektu sodeluje 15 prostovoljcev 
in prostovoljk, med njimi dve: Rajko Rekano-
vič in Olga Hace ter njen soprog Miro Hace 
vsak teden pripravijo zelenjavo Kmetije Burgar 
za predajo pomoči potrebnim.

Ne glede na ta prizadevanja potrebujemo še 
več dobrotnikov, ki bi darovali pomoč v živilih. 
Pomoč v denarju pa je potrebna za pomoč lju-
dem v stiski – za nakup kurjave in za gašenje 
najbolj perečih potreb. 

Uprava UPPG

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

JAVNI RAZPIS ZA 
ŠTIPENDIJE

Ustanova Petra Pavla Glavarja v skladu s Pra-
vilnikom o štipendiranju in dodeljevanju po-
moči pri razvoju talentov mladih občanov Ob-
čine Komenda razpisuje za šolsko leto 
2015/2016 eno štipendijo za eno leto za štu-
dente, ki so državljani Republike Slovenije in 
imajo stalno bivališče v občini Komenda.

Za štipendijo lahko zaprosijo študenti, če so 
v srednji šoli dosegli najmanj prav dober šolski 
uspeh, oziroma imajo vsaj prav dobro (8) 

povprečno oceno vseh opravljenih izpitov v 
preteklem študijskem letu.
Prijavi za razpis je treba priložiti:
1. dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto,
2. dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika 

predhodnega izobraževanja,
3. za prednostno dodelitev štipendije dokazila 

iz petega odstavka 5. člena pravilnika o šti-
pendiranju (http://www.uppg.si/dokumenti/
pravilnik-stipendiranje-pomoc.pdf),

4. potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
5. dokazilo o stalnem bivališču v občini Komenda,
6. življenjepis,
7. dokazilo o dohodkih oz. prejemkih na dru-

žinskega člana v preteklem koledarskem letu 
(kopija dohodninske odločbe staršev oz. 
druga verodostojna dokazila o trenutnem 
materialnem stanju, ki jih v svojem interesu 
predloži kandidat),

8. izjavo študenta, da ne prejema nobene štipendije.

Kandidati naj popolne vloge naslovijo na 
Ustanovo Petra Pavla Glavarja, Odbor za do-
deljevanje štipendij, Zajčeva cesta 23, 1218 
Komenda, s pripisom ZA ŠTIPENDIJO.

Rok za oddajo vloge je 15.11. 2015.
Štipendija bo podeljena v mesecu decembru 

z ustreznim poračunom za nazaj.

V primeru prevelikega števila kandidatov bo 
imel prednost pri izboru študent: 

- z boljšim učnim uspehom
- izkazano večjo aktivnostjo na drugih področjih
- nižjim dohodkom na družinske člane
- pripravljenost za delo v pisarni UPPG.

Številka: razpis 2015/2016
Komenda: 6.10.2015

Predsednica uprave UPPG 
dr. Marta Ciraj

Vabimo vas v 8. Šolo za vrednote in življenje, 
ki jo bo izvedel priznani strokovnjak za fi lm 

p. dr. Andraž Arko.
Šola bo potekala v »Glavarjevi bolnici«, 

Glavarjeva 104. 
Izvedeno bo eno srečanje, in sicer 20. no-

vembra 2015 od 19. do 21. ure. 
Naslov srečanja je: BITI IN POSTATI 

KRITIČEN GLEDALEC FILMA
Uprava UPPG

p. dr. Andraž Arko: 
duhovnik, Frančiškan, 
pred tem je študiral soci-
alno pedagogiko, kjer se 
je začel zanimati za fi l-
me, zanimal ga je njihov 
vzgojni vidik. Aktivno 
se je ukvarjal tudi z 

VABILO
amaterskim igralstvom in sodeloval v nekaj 
predstavah, napisal je vrsto poučnih knjig za 
mlade, v sodelovanju z Uršo Rožič, ki jih je 
ilustrirala, ter režiral več iger. Po diplomi na 
omenjenem študiju, je, ker je bil klic v duhov-
ništvo zelo močan, študiral in uspešno končal 
še teologijo. V duhovnika je bil posvečen leta 
2008. Duhovništvo doživlja kot »milosten dar, 
za katerega nisem sam naredil nič«, tako pravi 
v enem izmed svojih intervjujev. Diplomiral je 
iz Gibsonovega fi lma Kristusov pasijon, dokto-
rat pa iz njegove pastoralne uporabnosti »Edu-
kativna razsežnost in katehetsko-pastoralna 
uporabnost fi lma Kristusov pasijon režiserja 
Mela Gibsona«. Takole je zapisal brat franči-
škan: »v doktorski disertaciji p. Andraž prikaže 
in analizira različne pomembne vidike fi lma 
Kristusov pasijon. Da bi primerno osvetlil nje-
govo edukativno razsežnost, je podal temeljno 

analizo elementov, ki jih fi lm omogoča in po-
nuja na področju vzgojnega in pastoralnega 
delovanja. Izpostavil je problem nenavzočnosti 
oziroma šibke navzočnosti vzgoje za medije in 
fi lmske vzgoje v slovenskem prostoru, še po-
sebej v Cerkvi na Slovenskem. Podal je tudi 
konkretne primere uporabnosti fi lma v okviru 
kateheze in pastorale, medtem ko je na podlagi 
empirične raziskave med mladimi gledalci po-
kazal na primernost in potrebnost uporabe fi lma 
Kristusov pasijon, pa tudi fi lma nasploh kot 
vzgojnega sredstva v katehezi in pastorali.« 

Med mnogimi obveznostmi je p. Andraž re-
dni sodelavec Mladi val osrednjega slovenske-
ga tednika Družine, sicer pa v župniji Mariji-
nega oznanjenja v Ljubljani opravlja službo 
vzgojitelja frančiškanskih bogoslovcev in šte-
vilne pastoralne naloge in je vedno pripravljen 
podati svoje znanje vsem, ki ga za to prosijo. 
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Videti je, da ob 
rekah beguncev, 
ki se valijo proti 
Sloveniji, Evrop-
ska unija vse 
preveč prepušča 
težave državam 
samim. Policiji, 
vojski in huma-
nitarnim organi-
zacijam v Slove-

niji se lahko zahvalimo, da begunsko krizo še obvladujemo.
Letošnje leto je posvečeno 150. obletnici rojstva Maksa Fabianija. 

Naš rojak, doma je iz Kobdilja na Krasu, se je uveljavil doma in v tuji-
ni, saj je poleg sijajnih gradenj in urbanih rešitev, ki jih še danes obču-
dujemo v Ljubljani, na Dunaju, v Trstu, Gorici, Štanjelu in drugod, 
dosegel skoraj vsa takrat možna priznanja in časti. Štejemo ga za enega 
od pionirjev moderne arhitekture na Dunaju. V veselje in čast mi je 
bilo, da sem po bilateralnem pogovoru, ki sem ga imela z avstrijskim 
zveznim ministrom dr. Josefom Ostermayerjem v Arhitekturnem centru 
Dunaj nagovorila navzoče in odprla razstavo »Maks Fabiani. Arhitekt 
monarhije.« 

Nedavno sem bila gostja v jutranji oddaji TV Slovenija, kjer sva z 
voditeljem Igorjem Krmeljem v sproščenem pogovoru preletela aktualna 
dogajanja po dobrem letu ministrovanja. Uvodoma sem povedala, da 
sem ponosna, ker sem uspela zaključiti številne investicije v kulturno 
dediščino in jih je ministrstvo predalo v upravljanje občinam oziroma 
njihovim javnim zavodom za namen kulturnega turizma. Glede očitkov, 
da je premalo denarja v kulturi, sem pojasnila, da bi ga bilo precej manj, 
če bi ostalo v prvotno načrtovanih okvirjih. Mi je pa uspelo v zadnjih 
treh mesecih izboriti 22 mio evrov dodatnih sredstev, zato je primanj-
kljaj samo še na področju kulturne dediščine, kjer pa si prizadevamo, da 
bi premier in njegova stranka končno prisluhnila potrebam kulture ter 
sprejela prepotrebni zakon o tako imenovanem kulturnem evru, ki smo 
ga pripravili. Področje nevladnih organizacij in samozaposleni v kulturi 
pa bodo v prihodnje precej na boljšem, kot so bili kadarkoli doslej. Po-
govor sva zaključila z lahkotnejšo temo o mojih obiskih najrazličnejših 
predstav baleta, opere, gledališča, likovnih predstav in koncertov. 

Na 40. državnem srečanju pevskih zborov društva upokojencev v 
Cankarjevem domu konec septembra v Ljubljani, sem kot slavnostna 
govornica posebej izpostavila pomen gostovanj pevskih zborov, saj se z 

vsakim sodelovanjem na skupnih pevskih dogodkih širita prijateljstvo 
in naša pesem. Na srečanju se je predstavilo 15 pevskih zborov – zma-
govalcev regionalnih zborovskih revij iz vse države in iz zamejstva. 
Med njimi sem se še posebej razveselila nastopa kakovostnega pevskega 
zbora iz Komende.

Med najbolj pomembne dogodke v Sloveniji šteje zagotovo tudi 50. 
Festival Borštnikovo srečanje, ki sem ga oktobra slavnostno odprla. 
Ob tej priložnosti sva z županom Mestne občine Maribor podpisala 
pogodbo, s katero sva temu pomembnemu festivalu zagotovila trajno 
fi nanciranje.

Mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo RS

POLITIKA

Junija letos smo se v NSi lotili posebne 
kampanje za nižje davke. Pripravili smo 
paket konkretnih ukrepov, s katerimi bi 
spremenili obdavčenje plač, uvedli drugač-
no dohodninsko lestvico, zmanjšali obdav-
čitev božičnice in drugo. Od junija do danes 
smo se sestali s številnimi delodajalskimi in 
sindikalnimi organizacijami, prejšnji teden 
pa še z ministrom za fi nance. Zdi se, da bo 
majhen korak naprej vendarle mogoč.

V zadnjih mesecih so bili v javnosti ob-
javljene številne raziskave o stanju v go-
spodarstvu. Slovenija ima v primerjavi z 
drugimi državami visoko obdavčitev plač. 
Če pogledamo čez palec, si približno polo-

vico vaše plače vzame država. Tisto, kar vi dobite na račun, je približno 
polovico tistega, kar delodajalec plača za vas. Posledica visoke obdavčitve 
plač je več dela na črno, več izplačil gotovine na roke in več selitve proi-
zvodnje v države z nižjo obdavčitvijo dela. Osnovni cilj, ki ga imam pred 
očmi je, da bi imelo čim več ljudi zaposlitev. Večkrat poudarjam, da je vsak 

IZ POSLANSKE KLOPI Delo je preveč obdavčeno
zaposlen dvojna korist za državo. Država od zaposlenega dobi vplačila v 
različne državne blagajne, hkrati pa državi za zaposlenega ni potrebno 
plačevati različnih socialnih podpor. Ko smo s strokovno skupino, ki sem 
jo vodil, pripravljali ukrepe, je bilo naše ključno vodilo, kako povečati 
neto izplačila državljanom in hkrati ne povečati obremenitev delodajalcev. 
To je edina kombinacija, ki lahko poveča domačo potrošnjo in hkrati ne 
ogrozi delovnih mest. Našli smo način. Pripravili smo ukrep, kjer 3300 
evrov vašega zaslužka ne bi bilo obdavčeno oziroma oprispevčeno. Kon-
kretno to pomeni, da 275 evrov vašega mesečnega zaslužka ne bi bilo ob-
davčeno. To bi pomenilo, da bi pri minimalni plači na vaš račun dobili 50 
evrov večjo plačo, vendar bi strošek za vašega delodajalca ostal nespreme-
njen. Izpad proračunskih prihodkov zaradi nižjih davkov bi se lahko nado-
mestil z davki iz naslova novih zaposlitev, ki jih prinaša gospodarska rast.

 Potrebno se je zavedati, da večje kot bo število ljudi, ki bo plačevali 
davke, nižji bodo lahko davki. Motivacija za plačevanje davkov je seveda 
odvisna od višine le-teh, višji kot so, bolj se bodo ljudje izogibali plačeva-
nju davkov in več bo vprašanj “z računom ali brez”. Želim si, da bi sedanjo 
gospodarsko rast čutili vsi državljani, zato bi morali sedanjo gospodarsko 
rast izkoristiti za davčno razbremenitev vseh državljanov, ne pa za pove-
čano potrošnjo javnega sektorja.                       MATEJ TONIN, poslanec

IZ MINISTRIČINE PISARNE Bogato kulturno dogajanje

Podpis pogodbe na Festivalu Borštnikovo srečanje

Na zadnji seji občinskega sveta je bila med pomembnejšimi točkami 
dnevnega reda Pogodba družbe SoftNET d.o.o. za dolgoročni najem ka-
belskega omrežja. Sedanji kabelski sistem, zgrajen pred leti, je precej do-
trajan in tehnološko ne ustreza digitalni tehnologiji. Zato smo ob pobudi 
fi rme SoftNET opozorili med drugim, da mora novozgrajeni kabelski sis-
tem zagotavljati pri prenosu domačega programa komendske televizije na 
internem kanalu tudi druge medijske signale. Predlagatelj je pojasnil, da bo 
prenovljeno omrežje v obstoječi kabelski kanalizaciji to omogočalo.

Ob prenovi ceste Moste–Vodice, kjer se trenutno od križišča v Mostah 
do Žej vgrajuje komunalna infrastruktura, v prvi polovici novembra pa 
bo potekala tudi prenova ceste do bencinske črpalke pri Poslovni coni, se 
tudi strinjamo, da je na tem odseku skozi Žeje potrebno umiriti promet. 
Ne pričakujemo, da bodo na državni cesti grbine za zmanjšanje hitrosti, 
smo pa za videodigitalne in svetlobne naprave, ki so se kot učinkovite 
pokazale ponekod pri sosedih. Naš svetnik Jože Šimenc v občinskem 
svetu pa je pri pobudah izpostavil dve vprašanji in sicer: Kako je z ze-
mljiščem za šolo v Mostah? Predlagal je, da se v proračunu za prihodnje 
leto zagotovi potreben denar, in dobil odgovor, da je to že upoštevano. 
Prav pa bi bilo, da se enako uredi in zmanjša stroške zaradi pogostega 
vzdrževanja makadama tudi na cesti od Scorpija v Mostah proti Gori.

Ob sprejetju statuta občine Komenda pa v listi TRN zaradi fi nančnih 
možnosti in premalo občanov odločno nasprotujemo imenovanju še 
enega podžupana.                                                           Člani Liste TRN

Kabelsko omrežje 
in promet
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Letos je že petnajstič po vrsti potekal v Cankarjevem domu Festival za 
tretje življenjsko obdobje, s katerim se med drugim tudi obeleži 1. okto-
ber, Mednarodni dan starejših, ki je namenjen promociji spoštovanja in 
skrbi za starejše, torej tistemu, kar bi pravzaprav morali početi vse leto, 
ne samo en dan.

V okviru tega dogodka je Ivo Vajgl, poslanec DeSUS v evropskem 
parlamentu, organiziral mednarodno konferenco z naslovom Kako do 
aktivnega staranja. Povabil je svoje kolegice iz Estonije, Irske in Hrvat-
ske in direktorico Evropskega prostovoljskega centra. V nadaljevanju 
so se predstavila tudi sindikalna in nevladna združenja iz republik bivše 
Jugoslavije in sosednjih držav. 

Z velikimi pričakovanji sem se konference udeležila, vendar se le-ta 
niso uresničila. Glede na to, da že kar nekaj časa sledim problematiki 
staranja, seveda skupaj z medgeneracijskim sožitjem, brez katerega ni 
kvalitetnega staranja, sem želela slišati bolj konkretne mednarodne iz-
kušnje s tega področja. Dobila pa sem samo potrditev že znanih dejstev, 
da se evropska družba stara in da se morajo nacionalne politike, seveda 
skupaj z evropsko, temu že končno začeti bolj intenzivno prilagajati. 

V popoldanskem času pa je sledil lep in konkreten primer aktivnega 
staranja, namreč 40. Srečanje pevskih zborov društev upokojencev 
Slovenije. Gorenjsko je zastopal naš pevski zbor Društva upokojencev 
Komenda. Tisti Komendčani, med njimi sta bila tudi župan in podžupan 
z ženama, ki smo srečanju prisostvovali, smo bili izredno ponosni ob 
ubranem in mogočnem petju naših upokojencev, da smo iz Komende. 

Za OO DeSUS Komenda
Viktorija Drolec

Menjale so se vlade in ministri, politiki so bili ob obiskih Komende 
polni obljub, problem pa je ostal – cesta Moste - Vodice. Nič koliko gr-
dih besed uporabnikov je že bilo izrečenih, cesta je postala »vzorec« za 
številne televizijske prispevke o uničeni slovenski infrastrukturi. 

Pred občinskimi volitvami smo se člani SMC zavezali, da se bomo 
zavzemali za boljšo infrastrukturo in pomagali po svojih močeh. In 
obljubo izpolnjujemo!

MINISTER DRŽAL BESEDO, KOMENDA »BOGATEJŠA« ZA 
869.000,00 EUR. 
Člani lokalnega odbora SMC Kamnik-Komenda smo predlagali se-

stanek na ministrstvu za infrastrukturo in ob podpori vrha stranke nas je, 
skupaj s predstavniki Občine in Poslovne cone Komenda julija 2015, 
sprejel minister dr. Peter Gašperšič. Dana je bila obljuba o rešitvi pro-
blema, kot so obljubljali že drugi. Ali z eno veliko razliko. Minister 
Gašperšič je držal besedo. V zelo kratkem roku so bile izpeljane aktiv-
nosti, ki so pripeljale do pričetka sanacije ene najbolj »popularnih« cest. 
Obnova ceste od križišča pri Kralju do meje z Vodicami je vredna 
868.945,61 EUR. Prvi del obnove od Most do Poslovne cone (PC) se 
(bo) je pričel v drugi polovici meseca oktobra in mora biti dokončan v 
letošnjem letu, drugi del od PC do občinske meje z Vodicami pa mora 
biti obnovljen do konca maja 2016.

Morda bodo nekateri obnovo vzeli kot nekaj samoumevnega. Kar pa 
to ni. Uničenih cest je v Sloveniji nič koliko, prav tako občin, ki si želi-
jo državnega denarja, ki ga ni. Zato smo v stranki SMC toliko bolj vese-
li, da smo pripomogli k razrešitvi enega večjih komendskih problemov 
in problema vseh uporabnikov te ceste. 

Roman Grošelj, Lokalni odbor SMC Kamnik-Komenda

Kako do aktivnega 
staranja

SMC uspelo, kar drugim ni

Koalicija v DZ naj 
sprejme dogovor 

Ustavno sodišče je razveljavilo sklep o 
noveli ZZZDR-D. Jože Horvat N.Si je v 
smislu varčevanja in glede na situacijo z 
begunsko dramo pozval premierja Mira 
Cerarja, naj politika sprejme dogovor o 
razveljavitvi novele zakona. »Potem refe-
renduma ne bi bilo. Zakaj bi trošili 4 mili-
jone evrov?« je dejal Horvat v Odmevih. 

»Premalo se govori, da je bil ta zakon, ta novela sprejeta prehitro. In 
drugo, kar je zapisalo tudi zdaj Ustavno sodišče, ta novela zakona pose-
ga v okrog 70 področnih zakonov. Gre za celotni kompleks in ne gre 
samo za redefi nicijo zakonske zveze. Gre za izredno široko področje in 
tega ne moremo v državi Sloveniji spreminjati čez noč,« je še dodal. 

Iva Dimic N.Si je v DZ opozorila na stanje v kmetijstvu (dajatve, bi-
rokracija), kmet je včasih dajal desetino, danes pa mu le desetina ostane. 
Izpostavila je glavne težave, zlasti manjših kmetov, družinskih kmetij, 
čutijo se zapostavljeni. Meni, da se jim posveča premalo pozornosti. 
Veliko odgovornost nosi minister. Kmete vrsto let pestijo naravne ujme, 
a v proračunu ni namenjenega dovolj denarja. Prav tako še ni pripravljen 
sanacijski načrt gozdov po žledolomu,opazujemo lahko propad gozdov 
(lubadar, podlubniki), padanje cen kmetijskih pridelkov, odkupnih cen 
mleka ... Žal. 

Tudi v naši občini se predstavnica N.Si aktivno vključuje v delo za 
izboljšanje življenja na vseh področjih. Nedavni sejem je to zagotovo 
potrdil.

Naš rojak, veliki Slovenec Pedro Opeka, nam je ob obisku v naši do-
movini nastavil ogledalo, vabi vse, da smo klicarji ljubezni. Slovence 
kliče k poštenju, veselju in pomoči revnim. Se vidimo?

Za OO N.Si Komenda
Danica Zmrzlikar 

Razumljivo počasi
Česar nima Komenda, pa tudi ne večina drugih občin 
ne, kar seveda ni opravičilo, je strategija. To se jasno 

pokaže ob vsakem večjem projektu ali vprašanju na občinskem svetu. 
Občina skupaj s sosednjimi načrtuje izgradnjo kanalizacije in je že več 
let neuspešna pri črpanju. S sosedama Mengeš in Vodice nas družijo 
poslovne cone in povezovalna cesta, ki so tudi premalo uspešni projekti. 
To pa so glavna in za občane najbolj vidna področja, torej infrastruktura 
in pogoji za poslovanje, ki pa žal niso uspešni.

Vse seveda ni v pristojnosti občin, lahko pa bi občine bistveno prispe-
vale k hitrosti in smeri razvoja. Država spodbuja povezovanje organov 
občinskih uprav in ravno področje prostorskega urejanja in gradenj bi 
bilo zelo primerno za povezovanje v skupno občinsko upravo. Lahko bi 
imeli eno, manjšo strokovno službo, ki bi celostno urejala večji prostor. 
Skupaj bi bili večji, močnejši, bolj organizirani, lahko bi si razdelili celo 
stroške za lobiranje – da pa ima vsaka občina svoje lobiste, je drago in 
neučinkovito. Ker nismo povezani, si hodimo celo v zelje – očiten pri-
mer je predvidena poslovna cona na Drnovem (nasproti jame Publicus), 
ki je na meji (20% v Komendi, preostalo v Mengšu) in sedaj v kmetijski 
rabi, prešla pa naj bi v gospodarsko rabo in bi bila konkurenca naši po-
slovni coni. Po drugi strani potem ne bi bilo več prostora za kmetijske 
predelovalne objekte, ki imajo tradicijo in potrebujejo prostor za razvoj 
in selitev iz naselij.

Podobno je s šolsko potjo, dejavnostmi ob njej, povezanostjo s sose-
dnjimi občinami in njeno osvetlitvijo. Vse to je v dolgoročnem načrtu 
možno predvideti.

Zato smo ponovili svoj predlog, da naj občina pripravi strategijo ra-
zvoja. Ko jo bomo imeli, bomo vedeli, kam plujemo. Do takrat pa bo 
razvoj, razumljivo, počasen.

Izak Matej Ciraj, ListaVEZ.si
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V Komendi na povečanem vsakoletnem razstav-
nem, sejemskem prostoru je od 2. do 4. oktobra 
Konjeniški klub tokrat že 20. organiziral tradici-
onalni Jesenski sejem kmetijske, gozdarske, 
gradbene in komunalne mehanizacije, obrti, 
podjetništva, vrtnarske in ogrevalne tehnike. 
Sejem je bil na zunanjem prostoru in v sedmih 
velikih šotorih na blizu 40 tisoč kvadratnih me-
trih. Razstavljalo je prek 700 razstavljavcev, se-
jem pa si je v treh dneh ogledalo dobrih 80.000 
obiskovalcev. Odprl ga je minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, ki se 
je prvi dan po odprtju udeležil tudi predstavitve 

Jesenski sejem v Komendi
V skupnem prostoru se je predstavilo tudi kar nekaj obrtnikov in podjetnikov iz občine Komenda.

Zavoda Grunt v Komendi, prvega tovrstnega v 
Sloveniji z oznako socialne ekonomije na pode-
želju in predstavitvijo zaposlovanja težje zapo-
sljivih v sodelovanju s kmetijo Matije Zadrgala.

Sicer pa je bil letošnji jubilejni jesenski se-
jem, ki ga je takrat, pred 20 leti začel takratni 
in današnji predsednik Konjeniškega kluba 
Komenda Lojze Lah, tudi tokrat v organizaciji 
Konjeniškega kluba Komenda. Sejem z različ-
nimi programskimi dogajanji je tudi ob jubileju 
potrdil poslovno in predstavitveno obsežnost 
in hkrati rekordno udeležbo razstavljavcev in 
obisk gledalcev iz cele Slovenije in prek meja. 

Letošnji sejem je pomembno poudarila in 
obogatila tudi strokovna razprava o tehnologiji 
namakanja, primernega za slovenske razmere in 
vzporedno na poslovnem področju možnost težje 
zaposljivih v kmetijski panogi. Tridnevna poslov-
na prireditev je ponovno potrdila tudi zadnja leta 
še posebej prepoznavno družinsko obiskovanje 
sejma in Komende. Pomembna novost pa je bila 
tudi predstavitev kar nekaj obrtnikov, podjetnikov 

Kakšen je bil 
letošnji jesen-
ski sejem, če 
se spomnite 
na začetke 
sejmov v Ko-
mendi?

Dvajset let 
je kar dolga 
doba. In v teh 
20. letih smo 
imeli vsako le-
to v Komendi 
dva sejma, 
spomladanske-
ga in jesenske-
ga. Po začetku 

1995. leta je bilo sčasoma vedno več zanimanja 
med razstavljavci za ta dva sejma; še posebno 
potem, ko v Kranju ni bilo več sejmov. Zato 
smo vsako leto povečevali razstavni prostor. In 
kakor so se povečevali razstavljavci, toliko 
večji je bil delovni zagon članov za organizaci-
jo sejemskih prireditev v Komendi. Tako je v 
zadnjih letih sejem prerasel vse razpoložljive 
prostorske okvire in prav na tem jesenskem 
sejmu smo ugotovili, da je razstavni prostor 
praktično poln.

 Med novostmi na letošnjem jesenskem 
sejmu je bi zagotovo skupni nastop podje-
tnikov, obrtnikov in kmetovalcev v skupnem 
prostoru oziroma šotoru.

Nekaj podobnega smo organizirali tudi že 
pred trinajstimi leti. Največ je takrat delal na 
tem Vinko Petek s Križa. Vendar se zamisel 
takrat nekako ni prav prijela, kot pravimo. 

Mislim, da je danes drugače. Več je v občini 
obrtnikov. Jesensko zamisel skupnega nastopa 
pa je zagotovo spodbudil nastop šenčurskih 
podjetnikov na letošnjem spomladanskem sej-
mu. Sicer pa ima največ zaslug za letošnji 
predstavitveni začetek domačih obrtnikov, 
podjetnikov in kmetovalcev občinski Odbor za 
drobno gospodarstvo in turizem, predvsem pa 
predsednica odbora Martina Prezelj; seveda 
tudi ob razumevanju občine, kakor tudi kluba. 
Sicer pa mislim, da bi morali sedaj stremeti k 
predstavitvi kakšnih 50 ali pa morda 100 obr-
tnikov na skupni predstavitvi recimo prihodnje 
leto na sejmu. Veliko se sicer sliši, vendar se 
prav tako sliši, da je v občini Komenda okrog 
300 obrtnikov oziroma podjetnikov.

Letošnji sejem je zabeležil rekordne po-
datke pri razstavljavcih kot pri obiskoval-
cih; prvih je bilo okrog 700, obiskovalcev pa 
raje kakšen več kot 80 tisoč v treh dneh. Vse 
to pa na okrog 40 tisoč kvadratnih metrih 
razstavnega prostora. Kako kaže naprej?

Mislim, da se bo ta sejem razvijal poslej s še 
boljšo vsebinsko organizacijo. Posebno skrb 
pa bo treba nameniti gibljivemu in mirujočemu 
prometu oziroma parkiranju. Na srečo imamo 
z Jelenkom Miličem zelo dobro prometno 
varnostno službo. Če samo pomislim, da v 
vseh teh letih nismo imeli nobenega prekrška 
ali nesreče, je pri tolikšnem prometu in obisko-
valcih to še kako pomembno.

Že od vsega začetka je organizator sejem-
skih prireditev Konjeniški klub, ki pa ima v 
svojem programu že šestdeset let konjeniške 
prireditve oziroma kasaška tekmovanja. Ali 
drugače rečeno: klub je motor tekmovalnih 

in sejemskih dogajanj. In ni naključje, da je 
danes klub tudi med najboljšimi na tekmo-
valnem področju v Sloveniji.

Res je in natančno tako tudi je, čeprav se 
včasih tu in tam razmišlja, kdo koga vzdržuje 
ali podpira. Pomembna pa je predvsem in samo 
vzajemnost ter skupna vsebinska usmeritev. 
Ne nazadnje so bile kasaške tekme že precej 
prej, ko še ni bilo sejmov. In bile so tudi tom-
bole, ki so tudi predstavljale klub in tako nasta-
nek ter razvoj današnje sejemske dejavnosti 
kluba. Eno in drugo pa skupno predstavlja in, 
če hočete, tudi skupno pomeni tradicijo ter 
uspešno delovanje Konjeniškega kluba z vsemi 
dejavniki v občini Komenda.              

A. Žalar

SEJEM Rekordni sejem s potrjenim razlogom
Predsednik Konjeniškega kluba Lojze Lah: Po prostorskem sedaj vsebinska širitev v organizaciji 
Konjeniškega kluba Komenda.

in kmetovalcev iz občine Komenda na enem me-
stu oziroma tokrat v delu enega šotora. Slednja 
naj bi bila, kot so napovedali organizatorji ob po-
hvalah razstavljavcev in obiskovalcev, hkrati tudi 
že ideja za še večji skupni nastop občinskih pod-
jetnikov na komendskem sejmu v prihodnje. 

Ob tolikšni poslovno predstavitveni razse-
žnosti in obisku velja poudariti zelo dobro or-
ganizacijo prometne ureditve, čeprav so prire-
ditelji pred pomembnim izzivom, kako ob 
morebitnih drugačnih vremenskih pogojih 
urejati v prihodnje tako imenovano parkiranje 
oziroma mirujoči promet.                    A. Žalar
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Projekt, ki smo si 
ga v Odboru za 
drobno gospodar-
stvo in turizem za-
stavili v začetku 
mandata, je na Je-
senskem sejmu 
prešel v izvedbo. 
Za predstavitev 
svoje dejavnosti v 
šotoru Občine Ko-
menda se je prija-
vilo 24 domačih 

obrtnikov, podjetnikov in kmetovalcev. 
Sejem, ki je že dobro poznan po Sloveniji in 

tudi tujini, je bil priložnost za naše domače 
razstavljavce in hkrati tudi za samo promocijo 
naše občine Komenda. Ob tem pa ne gre zane-
mariti, da so nam organizatorji sejma – KK 
Komenda, ob tem dali zelo veliko podporo. 
Odzivi domačih razstavljavcev so bili pozitiv-
ni, veseli pa bomo tudi povratnih informacij 
samih razstavljavcev v šotoru, katerim smo 
poslali anketni vprašalnik.

V občini Komenda deluje 64 društev in klu-
bov in zato ni naključje, da smo se odločili, da 
v spremljevalnem programu predstavimo nekaj 
le-teh. Po petkovem pozdravnem nagovoru 
podžupana Igorja Štebeta smo besedo dali di-
rektorju Poslovne cone Komenda Maticu 

Romšaku, ki je orisal začetke delovanja PC, 
njen razvoj in načrte za prihodnost. Sobota je 
bila v dopoldanskem delu namenjena mladim, 
saj je ta dan sovpadal s Svetovnim dnevom 
otrok. Marijan Rozman je predstavil OFS 
Avrikelj, ki nas je razveselila s plesom, direkto-
rica Glasbene šole Kamnik Neža 
Gruden je z učenci, Evo Poglajen, 
Lucijo Lipužič, Tino Jenc, Tjašo 
Korbar in Saro Lipovšek, predsta-
vila oddelek v Komendi, delovanje 
Mladinskega centra Mravljišče pa 
je predstavila predsednica Suzana 
Zgonc. V sobotnem popoldnevu 
so v programu sodelovala društva. 
Bernarda Hozjan je ob prezenta-
ciji članic, Slavke Lončar in An-
dreje Boštic, predstavila delovanje 
Klekljarskega društva Čebelica, 

Martina Prezelj, predsednica Odbora za malo gospodarstvo in turizem

Priložnost za širitev in razvoj domače dejavnosti
Pogled na predstavitev Občine Komenda na Jesenskem sejmu

predsednik Čebelar-
skega društva Peter 
Pavel Glavar in čebe-
larski mojster Milan 
Starovasnik pa nam 
je podal veliko kori-
stnih informacij in 
nam ob slikah pred-
stavil točenje medu. 
Delovanje Lovske 
družine Komenda je 
predstavil dr. Jernej 
Zupančič, ki nam je 
orisal vsebinsko noto 
izvajanja lovskih de-
javnosti in pojasnil 
svoj pogled na vizijo lovstva. V nadaljevanju 
programa nam je Franci Omerzu predstavil 
aktivnosti Teniškega kluba Komenda in njihovo 
sodelovanje s ŠD Policist Kamnik. Za zaklju-
ček sobotnega programa sta člana Planinskega 
društva Komenda Marko Jurkovič in Matjaž 
Jenko predstavila aktivnosti društva, bolj po-
drobno pa predstavila markacijski in 
plezalni odsek. 

Nedeljski spremljevalni program 
smo začeli s skupno predstavitvijo 
dveh, po številu članov, najmočnejših 
klubov v Komendi. Nogometni klub 
Komenda so predstavljali predsednik 

Aleš Marinko, trener 
Grega Urh ter mlada 
igralca selekcije U13 
Gaber in Nejc. Twir-
ling in mažoretni klub 
Komenda pa so pred-
stavljali predsednik 
Gregor Mikelj ter članici Saša 
Kočar in Urška Štebe. V ne-
deljskem programu je sodeloval 
tudi Lojze Lah, ki je v kratkem 
orisu predstavil 60-letno delova-
nje Konjeniškega kluba Komen-

da, 20-letnico organiziranja sejmov in načrte 
za prihodnji razvoj. Zaključek spremljevalnega 
programa je pripadel Turističnemu društvu 
Komenda. Ustanoviteljica društva. Katja Ta-
bernik je predstavila razvoj društva od začetka 
ustanovitve leta 1999 pa do danes, podala je 

Takšen projekt ne bi uspel brez medsebojne-
ga sodelovanja in pomoči. Pri realizaciji so 
sodelovali Konjeniški klub Komenda, Obči-
na Komenda, člani Odbora za drobno gospo-
darstvo in turizem, Milan Starovasnik, Janez 
Lončar, Tesarstvo Štebe, Luka Karničnik, 
kmetija Ravnikar, Andrej Žalar ter vsa sode-
lujoča društva, klubi in posamezniki.

svoj pogled na uspešnost organiziranja čistilnih 
akcij, s katerimi so začeli med prvimi v Slove-
niji in predstavila aktivnosti društva s katerimi 
člani TD Komenda s predsednikom Vidom 
Koritnikom popestrijo dogajanje v kraju. Za 
pestro dogajanje so poskrbeli tudi na predsta-
vitvenem prostoru Občine Komenda in nam 

pokazali prikaz ličkanja koruze, za veselo raz-
položenje vseh nas pa je poskrbel mladi har-
monikar Jaka Blaž.

Tokrat se je ob sami organizaciji tega pro-
jekta pokazalo, kako pomembna je pozitivna 
naravnanost in vizija za prihodnji razvoj. Ne 
smemo pozabiti na dolgoletno gospodarsko 
tradicijo na področju obrti in podjetništva, prav 
tako pa tudi ne na tradicijo kmetijstva z obse-
žnimi obdelovalnimi površinami. Ustvarjanje 
stimulativnega podpornega okolja je pred-
pogoj za razvoj novih dejavnosti. Želimo si, 
da bi domači obrtniki, podjetniki in kmeto-
valci imeli priložnost za širitev in razvoj 
njihove dejavnosti tudi v prihodnje.
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Iz Komende proti Ljubljani in Kočevju do na-
jjužnejše občine Kostel, kamor smo bili pova-
bljeni na tradicionalno prireditev Tamburanje 
2015, smo se odpeljali 15. avgusta 2015. V 
osnovni šoli Fara so se vsi nastopajoči preoble-
kli v gorenjske noše ter se sprehodili do cerkve 
Marijinega vnebovzetja. Po končani maši 
smo oblikovali povorko, ki se je končala na 
osrednjem prireditvenem prostoru. Med po-
tjo je povezovalec sporeda vse skupine lepo 
pozdravil in predstavil vsako posebej. Na pri-
reditvenem prostoru je vse navzoče pozdravila 

Tamburanje 2015
županja občine Kostel Liljana Bu-
tina, potem pa se je začel program 
prireditve.

Naša folklorna skupina je nasto-
pala kot zadnja. Zaplesali so splet 
gorenjskih plesov »Abraham 
ima sedem sinov«. Kljub vročini je 
bilo razpoloženje pod šotorom en-
kratno, polno obiskovalcev, ki niso 
skoparili z aplavzi. In temu primer-
no so naše plesalke in plesalci ob 
odličnem igranju naših godcev lepo 
zaplesali, na oder so 
prinesli veliko dobre 

volje in veselja. Na koncu so 
bili nagrajeni z bučnim aplav-
zom. Moram poudariti, da smo 
bili po nastopu deležni velike 
pozornosti zadovoljnih gledal-
cev in prirediteljev. Sledilo je 
kar nekaj ponudb…

Po končani prireditvi smo se 
sprehodili do naše stojnice 
(predstavitev Komende in go-
renjske narodne noše) katero je 
naša Marta, tako kot vedno, 

pripravila s prefi njenim občutkom za aranžira-
nje. Sledilo je slikanje celotne folklorne skupi-
ne ob stojnici, naš Janez je z veseljem raztegnil 
svoj meh, nekaj parov pa se je veselo zavrtelo 
v ritmu valčka. Seveda nam radovednih obra-
zov nasmejanih obiskovalcev ni manjkalo. 
Nato  je sledila pogostitev in nekaj prostega 
časa za ogled sejma in morebitnih nakupov… 

V poznih popoldanskih urah smo se izjemno 
razpoloženi vračali proti domu. 

Tone Ogorevc (Viri: Zapis Mojce Mršol 
in osebni vtisi folkloristov)

Prijateljsko sodelovanje dveh sorodnih društev 
istega naroda dveh sosednjih držav lahko stke 
iskrene vezi na različnih področjih sodelova-
nja. Tako sodelovanje je prineslo medsebojno 
spoštovanje DU Komenda in MePZ iz Hodiš 
(Keutschach) iz Koroške. Že prvo srečanje je 
prineslo prvo gostovanje naše folklorne skupi-
ne v tem prelepem letoviškem kraju, ki je s 
svojim suverenim nastopom pokazala, kaj ko-
mendski upokojenci zmorejo. Nato je naš 
pevski zbor gostoval pri njih na pevskem veče-
ru pevskih zborov Koroške. Naši so – kot ve-
dno in povsod navdušili.

Letos, 23. septembra, pa so Hodišani skleni-
li obiskati Slovenijo in stare prijatelje. Obisk je 
organiziral in vodil g. Walter Samonig, pevo-
vodja slovenskega MePZ, glasbeni navduše-
nec, poznavalec narodnega izročila in bivši 
župan občin Hodiše. Pred srečanjem so si žele-
li ogledati še Šmarjetno goro in Škofjo Loko; 
veličastne poglede na Karavanke jim je one-
mogočila gosta megla, Škofja Loka pa nas je 
pričakala s soncem in lepoto starega mestnega 
jedra. Ker živijo Slovenci že več kot eno tisoč-
letje na skupnem prostoru z nemško govoreči-
mi sosedi, so s seboj povabili tudi dobromisle-
če in prijetne sosede. Jezikovno mešano 
skupino sta si razdelila vodnica TD Škofja 
Loka in Tone Ogorevc, ki je vodil manjšo 
skupino starejših in gibalno omejenih obisko-
valcev. Vsi so bili navdušeni.

Nato prihod v Komendo. Goste je pričakalo 
celotno »moštvo« folklorne skupine in zaradi 
zadržanosti pevovodje, delno okrnjeni pevski 
zbor. Pozdravila jih je predsednica DU, pa tudi 
župan naše občine si je vzel čas, da je pozdravil 

Koroški Slovenci vrnili obisk
goste, jim na kratko opisal našo občino in jim 
zaželel prijetno bivanje med prijatelji.

Dobro kosilo se je nekoliko zavleklo, pa se 
je podrl program ogleda Komende. Na njihovo 
željo so izpustili ogled farne cerkve, pa tudi do 
Lončarjevega muzeja je odpeljal kombi samo 
4 vožnje. Gospe, ki večinoma izvirajo iz kmeč-
kega okolja, so hitro prepoznavale kmečko 
orodje, pa tudi predmeti za vsakdanjo rabo so 
jim bili čisto domači. Najbolj pogosta so bila 
vprašanja, od kod vnema muzealca Lončarja 
za starine, ki pomenijo ohranjanje materialne 
kulturne dediščine, v marsičem enake kot na 
Koroškem. No, pa saj smo istega rodu in naro-
dnosti, le bivanje jim je odrejeno drugje.

Pri Planinskem domu pa je navduševal naš 
folklorni ansambel in priložnostno sestavljeni 
mešani pevski zbor z obeh strani meje; vse to 

je sestavljalo prijateljsko vzdušje, kjer tudi je-
zikovne pregrade niso predstavljale večje teža-
ve. No, morda so od pogovora koga malo bole-
le roke, a tudi to spada med dobre strani 
vsestranskega spoznavanja.
Članice našega zbora in folklorne skupine, 

pa tudi nekatere druge, so napekle toliko do-
brot, da so jih gostje nekaj odnesli tudi s seboj 
za kratkotrajen spomin. Za dolgotrajen spomin 
pa je gostom ostal nadvse prijeten vtis o ljudeh 
iz Komende. Še teden dni po tem srečanju do-
bivam telefonske klice zahvale; tudi vabilo na 
nastop našega MePZ je prispelo.

Nastopili bodo 29.11. na odprtju Adventnega 
sejma, ki je vsako leto na Jedvovci (Pyrami-
denkogel) pri najvišjem lesenem razglednem 
stolpu na svetu, visokem 52 metrov.

Tone Ogorevc 

KULTURA
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Komendski (in drugi) občani se z uradniki 
najpogosteje srečujemo, kadar imamo kakšen 
opravek na domači občini, v Kamniku ali v 
Ljubljani na osrednjih slovenskih državnih 
ustanovah in v uradih. Naši opravki so ponava-
di povezani z našimi pričakovanji: najprej, da 
bo naša vloga ali prošnja ugodno rešena, da bo 
to narejeno čimprej in da nam uradniki (oblast) 
ne bo postavljala dodatnih zahtev, kaj šele za-
vrnila vlogo ali prošnjo. V slednjem primeru 
pravzaprav spoznavamo, da z uradniki ni šale, 
da mora biti vloga ali prošnja napisana kot ve-
levajo predpisi in da moramo za ugodno rešitev 
izpolnjevati potrebne pogoje. Tedaj, takšni 
smo pač ljudje, na uradnike na občinski, regio-
nalni ali državni ravni najraje zlijemo svoj bes, 
so vse prej kot ljudje, pada po dolgem in počez. 
In, hočeš nočeš, nazadnje izpolnimo, kar od 
nas zahtevajo. Redko kdo pa pomisli, se zave-
da, da ti ljudje za okenci uradov, v svojih bolj 
ali manj tesnih pisarnah, za kupi aktov le ve-
stno opravljajo naročeno delo, da so se morali 
zanj izobraziti in da odgovarjajo pred svojimi 
predstojniki.

Da bomo začeli drugače gledati na uradni-

Politična filozofija uradništva 
Aktualno doktorsko delo našega občana Stanislava Zarnika

štvo in uradnike, bo pripomogla tudi doktorsko 
delo našega občana Stanislava Zarnika s Pod-
boršta pri Komendi, ki je leta 2011 uspešno 
zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom 
Politična fi lozofi ja uradništva na FDV v Lju-
bljani in s tem postal doktor politoloških zna-
nosti. To delo je pred kratkim Fakulteta za 
družbene vede v Ljubljani izdala tudi v sodob-
ni obravnavani snovi primerni knjižni obliki. 
Strokovno sta ga pregledala redna profesorja 
na FDV dr. Igor Lukšič in dr. Jernej Pikalo; 
prvi je v knjigo napisal tudi uvod, je bil dokto-
randov mentor. 

Zelo narobe bi bilo, če bi nas od branja knjige 
odvrnila že snov sama, najbolj pa, če bi za-
mahnili z roko, rekoč: Kaj pa je bilo treba pisa-
ti o tem, to že tako vsi vemo. Uradniki imajo 
zagotovljeno dobro plačano državno službo, 
delajo, kar jim naročijo od zgoraj in kolikor se 
jim zljubi, si privoščijo kavico ali dve na dan, 
pa dobro kosilo, so lepo oblečeni in na toplem 
(poleti na hladnem), za nas, preproste državlja-
ne, pa jim je malo mar. Resnica je lahko tudi 
takšna, vendar če uradnik resno jemlje svoje 
delo, čisto drugačna. To bomo zvedeli, če bo-
mo vzeli v roke Zarnikovo knjigo. 

»Zarnik se je lotil zahtevnega, ne le zanimi-
vega dela,« v uvodu piše dr. Lukšič. »Na osnovi 
bogatih uradniških izkušenj je izbral in analizi-
ral nekaj postopkov, skozi katere postavlja 
vlogo politične fi lozofi je kot močnega dejavni-
ka ob bok vplivu strank in politične hierarhije 
ter stroke.« Kakšne uradniške izkušnje ima pi-
sec knjige, lahko preberete na platnicah knjige 
pri njegovi biografi ji. Tam boste tudi zvedeli, 
kaj vse je uspel narediti iz sebe in doseči po 
gimnaziji v Kamniku do upokojitve leta 2014, 
ki jo je dočakal kot vodja področja splošnih 
zadev na Agenciji RS za okolje. Videli boste, 
da se je obravnavane snovi lotil za to res pristo-
jen človek, ki je bil desetletja – uradnik. Večle-
tno poglabljanje v snov (literatura in navedeni 
viri!) pri pripravi doktorske disertacije pa je 
njegovemu delu dalo znanstveno razsežnost, je 

med redkimi z obravnavanega področja.
Ko ga začneš prebirati, vidiš, kako je bilo z 

uradništvom in uradniki od začetka urejene 
(civilizirane) družbe. Izredno zanimiv je avtor-
jev sprehod skozi razvoj fi lozofske misli o 
uradništvu, gledanje na politične odločitve od 
največjega katoliškega uma sv. Tomaža Akvin-
skega do velikega teoretika marksizma Karla 
Marxa, od Bakunina (trdil je, da smo si Slovani 
in Germani sila različni) do Webra, ki razgla-
blja, zakaj se je kapitalizem tako razvil prav v 
protestantskih državah. Za nas, Slovence, zelo 
pomembna cesarica Marija Terezija ne bi bila 
tako uspešna, če ne bi svojih reform gradila in 
izvajala na »dobro organizirani oblasti«. Weber 
celo razmišlja o tem, kar počne papež Franči-
šek (o evangelizaciji), vendar še izza samo-
stanskih zidov (Weber), ne pa do zadnjih kon-
cev, obrobij sveta (papež). Da je delo 
človekova dolžnost, od katere ne odvezuje niti 
bogastvo.

Veliko je besed o danes tolikokrat omenjani 
etiki, vrednotah, ki jih ima na ustnicah tudi naš 
premier. Ugotovitev: »Stranke, ki imajo mesi-
janskega voditelja, z velikim zaupanjem jav-
nosti in z nagovorom volivkam in volivcem o 
vrednotah (SMC) … imajo veliko politično 
moč.« 

Avtor odkrito, jasno in odločno pove, zakaj 
je pri nas danes tako kot je, se je tako razpasla 
korupcija, ima tako veliko vlogo KPK; kako 
delujeta karierni uradnik in uradnik politik, 
kakšen je pragmatični uradnik. Ko to in drugo 
prebereš, ti je hitro jasno, zakaj smo Slovenci 
(Slovenija) tam, kjer smo. Pri tem dr. Zarnik – 
pri razčlembi razmer na Slovenskem – nima 
dlake na jeziku. Vse je podkrepljeno. 

Knjigo dr. Stanislav Zarnik zaključuje z več 
primeri »projektov nacionalnega pomena, ki 
naj bi dali Sloveniji dodaten gospodarski in 
socialni zagon«, med njimi Nordijski center 
Planica.

Veselo branje!
Jožef Pavlič 

Dr. Stane Zarnik

VAŠA PISMA

Zračno orožje
Spoštovani!

Po napotilu g. župana se na vas obračam z 
opisom dogodka, ki se je zgodil na področju vasi 
Mlaka. Pripominjam, da so se na Mlaki podob-
ni dogodki v preteklosti že večkrat dogajali.

Dne 23.10.2015 smo šele na večer po dolgem 
iskanju našli našo družinsko mačko Loti. Žival 
je bila v bolečinah, vendar ni bila vidno ranjena. 
Odločili smo se, da jo bomo takoj zjutraj peljali 
k veterinarju. Preko noči je postalo jasno, da je 
bila mačka huje poškodovana, saj je rep le ne-
močno vlekla za seboj. Bila je pretirano čuječa 
in močno prestrašena. Takoj zjutraj smo jo pe-
ljali v Kamnik k veterinarju, ki je najprej sklepal, 
da ima mačka zlomljen rep in da bo po vsej 

verjetnosti potrebna amputacija repa. Čustveno 
hudo pretreseni smo se odpravili k dežurnemu 
veterinarju v Ljubljano, kjer so na podlagi rent-
genskega slikanja ugotovili, da je mačko nekdo 
(v neposredni bližini našega doma) ustrelil z 
zračno puško. K sreči je naboj ostal v podkožju 
tik pod hrbtenico, tako da notranji organi in 
skelet niso bili poškodovani - žival pa repa kljub 
temu ni mogla premikati zaradi hudih bolečin. 
Mačka je dobila močno protibolečinsko terapijo 
in antibiotike, najverjetneje bo okrevala. Kljub 
vsemu nas je dogodek hudo prestrašil, saj je 
postalo jasno, da imamo v soseščini nekoga, ki 
se rad izživlja nad nemočnimi živalmi. Sprašu-
jem se, kakšen človek je sposoben v prostem 
času za zabavo streljati živali, ki se ne zmorejo 
braniti same. Skrbi me, da naša mačka v priho-
dnje ne bo imela take sreče, in jo bo strelec 

pokončal. Zavedati se je namreč potrebno, da 
je zračna puška za male živali lahko tudi smr-
tonosna, še zlasti če jo strel zadene v predel 
glave ali v kakšen pomemben notranji organ. 
Mučenje živali pa je tudi kaznivo dejanje, in-
kriminirano v Kazenskem zakoniku, za katero 
je zagrožena do eno letna zaporna kazen. Sto-
rilec takega kaznivega dejanja pa je za povzro-
čeno škodo tudi odškodninsko odgovoren. 

Naprošam, da v prihodnji številki občinske-
ga glasila vse občane pozovete k prenehanju 
uporabe zračnega orožja, hkrati pa jih opozori-
te, naj imajo odprte oči in naj pristojnim prija-
vijo vsako dejanje krutosti nad živalmi. Živali 
se namreč ne morejo braniti same, zato smo 
dolžni zanje poskrbeti mi vsi.

Z lepimi pozdravi,
Anja Šantavec

PORTRET, PISMA
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POGLED

Ni dvoma, da ima vsako društvo v 
svojem 60 letnem delovanja svoje 
vzpone, zastoje, kar vse pripelje do 
uspehov, ki jih našemu društvu 
pripisujejo vsi po vrsti. 

Že leta 1947 so se v kletnih pro-
storih prosvetnega društva v Komen-
di na neformalnih sestankih, pred-
vsem pa zaradi druženja zbirali 
upokojenci iz Komende in okolice. 
Razprave o ustanovitvi lastnega DU 
se zaradi takratne zakonodaje niso 
mogle uresničiti. Šele zakonodaja 
leta 1955 je omogočila ustanovitev 
samostojnega DU tudi izven obmo-
čja takratnih občin.

Ustanovni Občni zbor DU Komen-
da je bil 5. 6.1955. Prvi predsednik je bil Franc Sodnik s Klanca, tajnik 
in istočasno blagajnik pa Anton Grebenc. Glavne naloge v začetku de-
lovanja so bile: zagotovitev oskrbe s premogom, obiski in pomoč starej-
šim upokojencem, pobuda Društva za organizacijo zdravniške pomoči v 
Komendi. Društvo je že v oktobru 1955 začelo pomagati svojim pomo-
či potrebnim članom, kar dokazuje seznam članov, ki jih je Društvo 
predlagalo za pridobitev tako imenovane zimske pomoči v višini 2.000 
din. Petim članom je bilo ugodeno, še pet jih je za pomoč zaprosilo na-
knadno. Vrstili so se obiski zlatoporočencev in skromna darila.

Društvo je nudilo tudi pomoč pri urejanju pravic iz pokojninskega in 
zdravstvenega zavarovanja. V 60. letih je bilo organiziranih več izletov, 
potem pa je dejavnost Društva malo zastala zaradi nezanimanja članov 
za delo v društvu.

Leta 1976 se je moralo Društvo zaradi spremenjene zakonodaje na 
novo registrirati na novem občnem zboru. Zapisnik govori tudi o or-
ganizaciji letovanj, govori o sodelovanju z ostalimi društvi v Komen-
di in sosednjimi društvi DU. Po letih nejasnosti o lastništvu in upra-
vljanju stavbe na Glavarjevi 104, so se zadeve le uredile in Društvo 
je dobilo lastne prostore, ki pa so bili potrebni sanacije in obnove. 
Vse Društvu namenjene prostore so člani društva uredili in obnovili s 
prostovoljnim delom in lastnimi sredstvi. To je dalo Društvu nov za-
gon in delovni elan. 

Z enoletno zamudo je Društvo 4.8.1996 proslavilo svojo 40-letnico in 
razvilo nov prapor z grbom Petra Pavla Glavarja, ki ga je blagoslovil 
župnik Nikolaj Pavlič. Prapor krasi 155 zlatih žebljičkov. Botra sta bila 
Ivanka Potočnik in Alojz Lah. Številni člani pa so prejeli priznanja 
ZDUS, ki sta jih podelila Vinko Gobec, predsednik ZDUS in predsednik 
Društva Jože Kern. Oživeli so izleti, pohodi in kolesarjenje. Več let pa 

Tako smo nastali, rasli in dorasli
Povzetki iz 60-letne zgodovine delovanja DU Komenda

je Društvo organiziralo srečanja svojih 
članov in njihovih družinskih članov s 
člani sosednjih DU. Že od začetka je 
društvo moralo večino sredstev za 
delovanje pridobiti samo. 

Vse večja pozornost je bila name-
njena ostarelim in bolnim članom, tudi 
članom, starim nad 80 let. Deležni so 
obiska nekoliko mlajših članov in 
skromnih daril ob novem letu, tudi 
zlatoporočenci so deležni posebne 
pozornosti. Sredstva za svoje humani-
tarne dejavnosti je Društvo pridobiva-
lo s sponzorskimi darili posameznikov, 
podjetij in obrtnikov.

Leta 2001 je predsedovanje prevzel 
Janez Kimovec, človek širokih obzorij 
in poln idej in prepričanja, da je vse 
mogoče uresničiti z dobro voljo čla-
nov odbora in sodelovanjem vseh čla-
nov. Ustanovljen je bil MePZ s pevovodjem Ignacem Gorjancem, Fol-
klorno skupino je oživil Walter Horvat, koreograf in umetniški vodja, za 
njim je oboje prevzela Mojca Mršol, nastal je lastni ansambel, ki je sedaj 
sestavni del folklorne skupine. Walter Horvat je prav tako zaslužen kot 
vodja in režiser dramske skupine, ki sedaj pod vodstvom Lojzeta Zvera 
nadaljuje njegovo delo; imamo skupino recitatork. Na področju športa 
je bila ustanovljena moška in ženska balinarska sekcija, odlično organi-
zirana in vodena je izletniška sekcija, ki člane popelje v tujino in domo-
vino ter organizira vsakoletno počitnikovanje na morju; malo manj čla-
nov ima pohodniška sekcija. Čisto sveži pa sta sekciji prstometa in Šola 
zdravega življenja. Kolesarska sekcija pozimi počiva. Aktivna je Pikado 
sekcija, občasno plavanje in smučanje. Številčno manjša, zato pa zelo 
uspešna, je šahovska sekcija

Do sedaj so Društvo upokojencev Komenda vodili: Franc Sodnik s 
Klanca (1955-1956), Franc Seršen z Gmajnice (1957-1970), Ivan Peršin 
iz Komende (1971-1973), Lojze Janežič z Gore (1974-1981, Franc Za-
vršnik s Klanca(1982-1986), Franc Drolc iz Komende (1987-1991), 
Jože Kern s Klanca (1992-1997), Ciril Kern z Gore (1998-2000), Janez 
Kimovec iz Komende (2001-2010); po smrti Janez Kimovca je do izvo-
litve novega predsednika društvo vodil podpredsednik Ivan Hlade s 
Križa, Janez Čebulj iz Suhadol je vodil društvo od 2011 do 2015, ko je 
mesto predsednice prevzela Marija Pirnat iz Žej.

Kroniko kulturnih dejavnosti vestno vodi Ivica Ogorevc od leta 
2001.

Društvo je bilo organizator več odmevnih tekmovanj in srečanj tako 
na državni kot regijski ravni. Vse ostalo in še več o delovanju Društva 
zadnjih 60 let pa v Zborniku, ki ga je Društvo izdalo ob tem visokem 
jubileju!

Tone Ogorevc

Tone Ogorevc

Plesalci in glasbeniki FS DU poznani daleč na okrog in tokrat še pose-
bej lepo pozdravljeni na domačem odru.

V skeču Ivice Ogorevc »Na 
morje« sta nastopila Marija 
Kern in Alojz Zver.
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Turistično društvo Komenda je tokrat tradicionalno tržnico na Koželjevi 
domačiji na Gori povezalo in združilo v eno prireditev. Ob tradicionalni 
tržnici so se namreč z razstavo ptic pridružili v sobotnem dopoldnevu, 
17. oktobra, še člani Društva ptic Pegam Komenda. Kot pa se jeseni 
spodobi, so turisti ob »kuhančku« ponudili še pečen kostanj. 

»V občini je veliko društev in se povečini vsako zase lotevajo 
(podobnih) prireditev. Mislim, da bi se lahko uskladili in skušali 
skupaj kaj pripraviti. Saj se dogaja, da imajo številne prireditve 
isti dan zato le redke obiskovalce,« je razmišljal predsednik Turistič-
nega društva Vid Koritnik.

Društvo Pegam s predsednikom Francem Kremžarjem pa je tokrat po 
osmih letih od ustanovitve in delovanja prvič pripravilo razstavo ptic ob 
tržnici na Koželjevi domačiji. Največ je bilo kanarčkov, različnih vrst 
papig in raznih eksotov. V prihodnje nameravajo tovrstne  razstave pri-
pravljati bolj pogosto, morda celo vsako leto.  

»Do nedavna smo bili člani društva razdrobljeni po različnih dru-
štvih na Gorenjskem. Pa so nekatera nekako zamrla in nas je sedaj 
na ožjem Gorenjskem v našem društvu 18 članov, imamo pa okrog 
300 ptic. Smo pa danes člani v njem trdno povezani in občina nas je 
tudi podprla. Že doslej smo posamezniki dosegali uspehe na razsta-
vah in prvenstvih. Kar nekaj članov je bilo že državnih prvakov. Tudi 

sam sem že osvojil 
ta naslov. In sode-
lovali bomo tudi na 
letošnjem držav-
nem prvenstvu, ki 
bo prihodnji mesec 
Novi Gorici,« je 
povedal predsednik 
Kremžar.

A. Žalar

Vida Kralj, ki ji želim še veliko užitka in uspehov,« je v predstavitvi 
razstave in društva poudarila predsednica društva Hozjanova, ki je tudi 
vodja enote v Mostah  Osnovne šole Komenda Moste.

Odprtja razstave se je udeležila tudi častna članica društva Čebelica 
Stana Pibernik, ki je zaslužna za nastanek društva. Pri svojem leto-
šnjem jubileju je še vedno vodilna Čebela. In člani ji sledijo. Še vedno 
jih spodbuja znova in znova. In ob osemdesetletnici je letos izdala tudi 
svoj koledar. 

Iskrene čestitke gospa Stana in še veliko ustvarjalnih idej. In seveda 
zdravje; tudi iz uredništva Aplence.    

Lep kulturni dogodek z umetnostjo čipke v oblačilih pa so obogatili 
tudi pevci Fantje z vasi, fl avtistka Vita Malus in harmonikar Jaka Blaž.

A. Žalar 

Čipka v oblačilih v Lončarjev muzeju 

Predsednica Društva Čebelica Bernarda Hozjan je uvodoma predstavila 
razstavo in avtorico Vido Kralj iz Radomelj. Tokratna razstava z naslo-
vom Čipka v oblačilih je bila  prav po njeni zaslugi pravi umetniški navdih 
in Lončarjevemu muzeju velja hvala za njeno dvodnevno predstavitev. Z 
njo pa je tudi društvo še enkrat potrdilo svoje delo in uspehe, ki jih doživlja 
doma in v tujini, saj se je na primer pridružilo skupnim projektom kleklja-
ric Slovenije Prt za Lurd in Zabrezje, članica društva Čebelica pa se je na 
tekmovanju klekljaric v Idriji uvrstila na četrto mesto.  

»V društvu se sestajamo enkrat tedensko. Članice se učimo od 
osnov do najzahtevnejših tehnik klekljanja. Izdelkom dajejo konč-
no podobo šivilja s strokovnim šivanjem in likovna oblikovalka s 
postavitvijo razstav. Ob tej priložnosti vsem mentoricam in vsem, 
ki prispevate k delovanju, iskrena hvala.  Društvo iz leta v leto raste 
ne samo po številu članov tudi po kvaliteti dela. 

V šoli Komenda Moste deluje Klekljarski krožek, ki ga vsako leto 
obiskuje več učencev in učenk. Tudi pri učencih nastajajo lepi izdel-
ki. Vlagajo veliko truda,  veliko ur za znanje  in veliko ur potrpežlji-
vosti. Zato so tudi uspehi in čast mi je, da je danes z nami naša gostja 

KLEKLJARSKO DRUŠTVO 
ČEBELICA MOSTE

Poznano Klekljarsko društvo Čebelica iz Most pri Komendi je konec tedna v soboto in nedeljo, 10. 
in 11. oktobra, prijetno presenetilo s še eno vsakoletno zanimivo razstavo iz svojega programa. 

Ptice in kostanj na Tržnici

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
Oktober 2015

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

NA PREŽI

ČEBELA za oktober 2015

OSAT – Postajamo res vse bolj ozaveščeni? Zadnja leta se sliši, da 
odkar so čistilne akcije v občini, ni več 
(tudi po gozdovih) toliko odpadkov kot 
včasih. No. Ozaveščenost pa se kaže, tudi 
na pobudah. Takšno smo na primer sliša-
li na seji občinskega sveta; in sicer, da 
Ekološki otok pri Športni dvorani v Ko-
mendi, kjer se lahko oddajo oblačila,  res 
ni prav nič zgleden. Podobno je bilo s ti-
stim  na Gmajnici, a so ga po pripombi že 
naslednji dan »očistili«, čeprav je za za-
bojnikom še vedno posteljna blazina. 
Torej, OSAT za neurejen Ekološki otok 
pri Športni dvorani v Komendi.

V Aplenci tudi v letu 2015 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in pode-
ljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638 
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net  dajejo 
lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo.   

ČEBELA – Klekljarsko društvo Čebeli-
ca Moste je ta mesec v Lončarjevem 
muzeju na Podborštu pripravilo zanimivo 
razstavo Čipke v oblačilih. Odprtja pa se 
je udeležila tudi častna članica društva 
Čebelica Stana Pibernik, ki je zaslužna 
za nastanek društva. Pri svojem letošnjem 
jubileju je še vedno vodilna Čebela. In 
člani ji sledijo. Še vedno jih spodbuja 
znova in znova. Iskrene čestitke ob vaši 
osemdesetletnici gospa Stana. In naj bo 
za Čebelico, za katero ste zaslužni, tudi 
vam tokratna oktobrska ČEBELA.

OSAT za oktober 2015
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V mesecu požarne varnosti potekajo aktivnosti v vseh društvih naše 
Gasilske zveze Komenda. Pregleda se hidrantno omrežje, izvajajo 
se društvene in občinske vaje, vrstijo se dnevi odprtih vrat.

Oktober - mesec požarne varnosti

zveze Šmartmo pri Litiji se je iz naše zveze udeležilo 6 desetin iz PGD 
Križ in PGD Komenda. Članice A iz PGD Komenda so osvojile 1. mesto 
in si s tem zagotovile pravico do državnega tekmovanja. 

Zadnje regijsko tekmovanje za mladino je bilo v organizaciji naše 
gasilske zveze. Tekmovanje je bilo v soboto, 17. oktobra 2015. Bilo je 
zelo dobro organizirano, sodniške ekipe so korektno sodile, saj smo bili 
brez pritožb na sojenje. Na srečo nam je bilo naklonjeno tudi vreme. Iz 
naše Gasilske zveze se je tekmovanja udeležilo 5 desetin, dve iz PGD 
Križ in tri iz PGD Komenda. Mladinci iz PGD Komenda so osvojili 2. 
mesto, pionirke iz PGD Komenda pa 3. mesto. S tem sta si ekipi pribo-
rili pravico do državnega gasilskega tekmovanja. Vsem štirim deseti-
nam, ki so se uvrstile na državno gasilsko tekmovanje čestitamo in želi-
mo veliko sreče v naslednjem letu.

Na pomoč!
Mihaela Poglajen

Regijsko tekmovanje v Šmar-
tnem pri Litiji - Iz gasilskega 
društva Križ so se tekmovanja 
udeležile 4 desetine; 2 desetini 
članov A,  ena desetina članov B 
in desetina članic B. Število 
udeleženih desetin iz našega 
društva je bilo največje od vseh 
društev v naši gasilski regiji. 
Rezultati so bili spodbudni. Čla-
nom B (bili so 4.) se je za las 
»izmuznila« priložnost, da bi se 
lahko udeležili tekmovanja ga-
silskih desetin na državnem pr-
venstvu prihodnje leto.

Letos je tudi izbirno leto za uvrstitev na državno gasilsko tekmovanje, 
ki bo naslednje leto. Z uvrstitvijo na občinskem tekmovanju, si desetine 
priborijo pravico do regijskega tekmovanja. Tako so se iz naše zveze na 
regijsko tekmovanje za starejše gasilce in gasilke uvrstile vse ekipe iz 
naše zveze. Tekmovanje je v imenu regije Ljubljana III organizirala 
Gasilska zveza Moravče. Starejši gasilci iz PGD Križ so osvojili 1. 
mesto in si priborili pravico do tekmovanja na državnem tekmovanju.

Na regijsko tekmovanje za člane in članice v organizaciji Gasilske 

Dan odprtih vrat v PGD Križ
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Marjan Koncilija iz Most je šest desetletij gasilec. Kot nekdanji povelj-
nik PGD Moste in devet let poveljnik Gasilske zveze Komenda, ki je 
bila ustanovljena po ustanovitvi samostojne občine Komenda, je 7. 
septembra 2015, praznoval 70. rojstni dan. 

Telefon je na nočni omarici
V klepetu, ga vprašam, kako je prišel med gasilce.
 »Začel sem v pionirski gasilski vrsti, potem pa sem 1976. leta, ko 

sem delal v Leku, bil višji gasilski častnik I. stopnje in poveljnik regije 
Komenda, Križ, Moste. Ob osamosvojitvi pa sem imel na skrbi10-dnev-
no dežurstvo. Takrat smo pri šoli v Mostah zasadili lipo. Še danes raste 
in zasluži si, da bi imela spominsko tablico na takratno dogajanje.«

Kaj pa odcepitev iz kamniške zveze in ustanovitev samostojne 
GZ Komenda?

»Bil sem kar malo nezaupljiv. Nismo imeli znanja, opreme, potrebnih 
tovrstnih izkušenj… Pa se je potem hitro izkazalo, da je izobraževanje 
najpomembnejše. Opremljeni pa smo danes v vseh treh društvih, da ta-
krat na začetku ne bi verjel, da bomo tako. Res je bil narejen velik na-
predek. Bil sem tudi dva mandata poveljnik GZ Komenda. Potem je 
prišla zamenjava šestdesetih let. Vendar še danes nimam težav z višino 
in še vedno imam ponoči telefon na nočni omarici. Ja, navada res posta-
ne »železna srajca«. Spominjam se tudi, ko sem kot regijski poveljnik 
hitel po vasi in zbiral gasilce za akcijo, so se vrata kar zapirala…. Včasih 
smo gasili z vodo. Potem so prišli kemični gasilni aparati, ki so bili tudi 
nevarni. Danes pri gašenju v stanovanju ni vode. Tudi takšne obutve, 
čelad, opreme in organizacijskih zahtev ni bilo.

Pravi, da se je zares veliko spremenilo, vendar pa še vedno velja 
pravilo: Ko gori, dokler ne prideš v prostor, ne veš zakaj je zagorelo 
in ne veš, kaj te čaka. Vsako stanovanje je, predno stopiš vanj, ne-
varna uganka. 

»Najhuje je bilo v gozdnem požaru na Kopah nad Kamnikom. Takrat 
smo eno uro hodili do požara. Vedno pa sem spoštoval svoje pravilo: Da 
moji operativni fantje na akciji ne smejo biti žejni in tudi lačni ne. In še 
to. Verjemite. Gasilci so bili, so in bodo. Včasih je bil en štedilnik in ena 
žarnica, danes je 50 žarnic… In tako kot včasih, so tudi danes velika 
težava pri reševanju radovedneži… Pa tudi precej rivalstva je bilo med 
gasilci. Danes je tega manj, še vedno pa je  pomembno, kdo pride pr-
vi.«

Ko ga vprašam, če bil se še enkrat podal h gasilcem in na to pot, 
kot da se mu zarosi oko. 

»Moj stari oče je bil gasilec, moj oče je bil gasilec in organizator iz-
gradnje doma 1928. leta. Dva moja brata sta gasilca, sin je gasilec, 
vnuki… Ja, imamo zares močno sled. V spominu pa mi bo ostal dogo-
dek, ko sem vodil gasilsko enoto na državno tekmovanje v Tjentište. 
Takrat smo osvojili 3. mesto.
Čestitam. In naj bo telefon še dolgo na tvoji nočni omarici.

Andrej Žalar

Marjan Koncilija, 60 let gasilec; pa nekdaj tudi član PD Mengeš, AMD 
Mengeš, Konjeniškega kluba Komenda ,… 

Mesec požarne varnosti

***
Policaj Tine se neke noči namesto ob sedmih zjutraj vrne z dežurstva 
že ob štirih. Prav potihoma se priplazi v spalnico, se v temi sleče, 
stisne k ženi in si zaželi intimnosti.

»Ah, Tine, tokrat raje ne – me boli glava. Greš, prosim, iskat 
aspirine v dežurno lekarno na koncu ulice?«

Tine potipa okrog sebe, se v temi obleče, gre v lekarno in prosi za 
aspirine. Lekarnar jih zavije, pripravlja račun in spotoma vpraša: 

»Tine, kaj nisi policaj?«
»Ja, seveda sem!«
»Zakaj pa si potem v gasilski uniformi?!«

***
Gasilec Tone po koncu gasilskih vaj v bližnjem bifeju razlaga tova-
rišem:

»Fantje, žena ne sme izvedeti, da jo varam! Zame je zakon svetinja!«

***
Gasilec Franci (po občnem zboru gasilskega društva) v bifeju razlaga: 

»Fantje, vam povem: res sem bil srečen s to žensko! Potem pa se 
je zgodilo, česar sem se najbolj bal: spakirala je stvari, odšla od 
moža in sedaj živi pri meni!«

Aplenca se smeje

Dan odprtih vrat v PGD Komenda
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Obiskal sem Ercetove iz Suhadol, da 
bi se o plesnem udejstvovanju pogo-
voril z dečkom, ki pri rosnih dobrih 
10 letih in z odliko končanem 4. ra-
zredu Osnovne šole Komenda Moste 
živi s plesom, za ples; predvsem za 
ples, ki je najbolj priljubljen pri 
mladostnikih. Taki so koreografsko 
obdelani plesi, kot je Hip-hop in 
Street dance. Oba plesa sta izrazito 
temperamentna in zahtevata veliko 
telesne energije, posluha in gibalnih 
spretnosti; predvsem pa s treningi 
pridobljen smisel za ritem in natanč-
nost pri izvajanju predpisanih gibal-
nih vzorcev, potrebnih za brezhibne 

izvedbe, ki poleg publike navdušijo predvsem strokovne ocenjevalce.
Tak deček je Anai Erce, ki je po stopnicah z roko v roki z mamico 

Majo prihitel do mene in mi stisnil roko. Brez treme je spregovoril o 
šoli, treningih plesa, ki ga tre-
nira pri Plesnem klubu Miki v 
Jaršah, kamor ga tedensko tri-
krat vozijo starši, ali pa kdor 
pri hiši ima pač čas. Enkrat te-
densko pa ima tudi individualne 
vaje. Primerno »potegnjen« 
dečko ima neverjetno voljo in 
vztrajnost za treninge, pri če-
mer pa si občasno vzame tudi 
malo časa za računalnik ali pa-
metni telefon. Pod časovno 
kontrolo staršev, ki ga spodbu-

Plesna zgodba
jajo tudi za športno obarvan čas med vrstniki in prijatelji. Košarka je 
njegov šport; veliko gibanja pa mu koristi pri nabiranju telesne kondici-
je.

Bilo bi nedopustno, če ne bi omenil njegove mamice Maje, ki je prav 
tako aktivna plesalka pri istem klubu, kjer se mala skupina deklet posveča 
Offi ce Street dance showu. Letos je s skupino Chocolate Dream Crew 
Street dance v mali skupini 2-Offi ce osvojila 1. mesto. Dober zgled sinu!

Anai pa je doslej na večjih tekmovanjih in turnirjih dosegel naslednje 
uvrstitve:

Priplesal si je drugo mesto na Državnem prvenstvu Plesne zveze 
Slovenije v Medvodah v kategoriji Hip hop-solo–dečki in 3. mesto v 
skupnem seštevku pokalnega turnirja; s Street dance Show formacijo–
otroci-gasilci, pa se je skupina povzpela na drugo mesto. Letos ga čaka 
še nastop v Street Showu na Svetovnem prvenstvu v Pragi v septembru 
in solo Hip-hop v Riminiju.

Plesu je vdan že 5 let, pa vztrajnost in kvaliteta rasteta skupaj z njim, 
sta sestavni del njegove osebnostne rasti v kvalitetni mladosti, ki jo razi-
skuje in spoznava z radovednimi, svetlimi in vedno nasmejanimi očmi.

Prepričan sem, da bo dečko v plesnem udejstvovanju še veliko dosegel, 
če bo le tako vztrajen in pripravljen živeti življenje športnega plesalca.

Tone Ogorevc 

Rojen v Ljubljani, doma v Komendi. Prve nogometne korake je nare-
dil v NK Komenda. Sedaj igra za NK Domžale. Septembra je debitiral 
v slovenski reprezentanci U17 in pustil odličen vtis. To je 16-letni 
Andraž Žinič.

Srečala sva se pred nedeljsko tekmo 11. oktobra v Komendi. 
Menda ga Nogometna zveza Slovenije namerava predlagati za 
športnika leta v Komendi. 

Predsednik NK Komenda Aleš Marinko vprašanja ne komentira, ne-
dvoumno pa pove, da oba razumeva, kaj pomeni priti v državno repre-
zentanco.

Je pa zato bolj zgovoren Andraž. 
»Pri petih letih sem z dedkom hodil na treninge, dobil veselje in začel 

igrati v Komendi. Z 11. leti sem stopil v NK Domžale. Imeli so najbolj-
šo mladinsko šolo. Sedaj sem pet let v NK Domžale. Že vrsto let smo 
med prvimi tremi.«

In klub v Komendi?

Vzpenjanje k želenemu cilju
Andraž Žinič: »Nogomet v Komendi je zelo napredoval.«

Da je nogomet v Komendi, kot je povedal Andraž Žinič, zelo napre-
doval, se v pogovorih na domačem igrišču strinjajo tudi navijači 
kluba kakor tudi predsednik nogometnega kluba Aleš Marinko. Jutri, 
sobota 31. oktober, ob 14.30, bo na igrišču v Komendi srečanje 
med ekipo NK Komenda in NK Ilirija. Vabljeni!

»Ko sem odšel, Aleša 
Marinka še ni bilo. Odkar 
je, menim, da se klub hitro 
razvija, zelo je že napredo-
val organizacijsko, član-
sko… Čeprav nisem član, 
sem  pripadnik komendske-
mu klubu. V Aplenci sem 
prebral, da ima klub cilj k 
vrhu. Mislim, da rezultati 
najlepše kažejo vzpenjanje k želenemu cilju in želim, da ga doseže.«

Načrti.
»Upam, da bom z delom uspel v nogometu. Cilj je reprezentanca in… 

Star sem 16 let.«               A. Ž.
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Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

Mlečnokislinska 
fermentacija velja 
za enega najsta-
rejših postopkov 
obdelave živil. S 
tem bioprocesom 
tudi pridobivamo 
jogurt, ki ne 
manjka praktično 
v nobeni kuhinji. 

Mlečnokislin-
ske bakterije, ki 
mleko skisajo, se 
hranijo z mlečnim 

sladkorjem –laktozo. Predelujejo jo v mlečno kisli-
no. Najpogosteje za proizvodnjo jogurta uporablja-
mo bakterije Bifi dobacterium bifi dum, Streptoco-
ccus thermophilus in Lactobacilus bulgaricus. 

Poznamo veliko različnih vrst jogurtov, ki se 
med seboj ločijo glede na gostoto (čvrst, tekoč, 

Jabolko na dan 
odžene zdravnika 
stran je že znana 
resnica. Jabolko je 
v resnici eno naj-
bolj dostopnih in 
zdravih sadežev, 
ki ne bi smelo 
manjkati na mizi. 
Na voljo je skozi 
celo leto, marsikdo 
ga lahko odtrga 
tudi na domačem 
vrtu. Za jabolka 

trdijo, da je zjutraj zlat, zvečer pa železen.Tako 
kot za vsako drugo sadje velja, da ga jemo pred 
obrokom. Je odličen vir vitaminov za vse staro-

Kako nastane jogurt?
koncentriran…), vrsto mleka (kravji, kozji, ov-
čji...), količino maščobe (polnomastni, lahki), glede 
na dodane okuse (navadni, sadni, kavni, vaniljev...) 
in pa glede na prisotne bakterijske kulture.

Jugurt je, če mu ni dodana velika količina 
sladkorja, zdravo in okusno živilo. Ima pozitiven 
vpliv na prebavni trakt, saj tja dovaja koristne 
bakterije, ki sodelujejo in pomagajo pri naši pre-
bavi. Zato ga uvrščamo med probiotike. Obenem 
pa že prisotne koristne bakterije v našem črevesju 
hrani, zaradi česar je hkrati tudi prebiotik.

Njegova odlična lastnost je, da ga bolje od 
preostalih mlečnih izdelkov prenašajo tudi ljudje 
z zmerno laktozno intoleranco. V jogurtu se na-
mreč večina laktoze spremeni v mlečno kislino.

Jogurt pa lahko pripravimo tudi sami. Sveže 
mleko zavremo in nato počakamo, da se ohladi na 
temperaturo med 38 in 42 stopinj Celzija (če vanj 
pomočimo prst nas ne sme opeči). V mleko nato 
»cepimo« bakterijsko kulturo – dodamo kupljen 

jogurt, kasneje pa lahko tudi domačega. Za 1 liter 
mleka potrebujemo 1 manjši jogurt, ki naj bo ogret 
na sobno temperaturo; ne direktno iz hladilnika. 
Vse skupaj dobro premešamo in damo v ogreto 
pečico (okrog 50 stopinj). Pečico nato ugasnemo 
in čez približno okrog 6 ur, oziroma čez noč, je 
naš jogurt gotov. Pripravljen jogurt damo nato v 
hladilnik in ga čim prej porabimo. Medtem ko 
jogurt nastaja, posode ne premikamo, saj s tem 
motimo proces zorenja. Ko je jogurt končan, mu 
lahko dodamo marmelado, cimet, kosmiče, sadje 
ali med. Jogurt pa lahko izdelamo tudi z aparati 
za pripravo jogurta. Če vam prvič ne uspe, ne 
obupajte, saj vemo, da vaja dela mojstra!

Jabolka
stne skupine. Pomaga pri izboljšanju odpornosti, 
pri prebavi in preprečuje številna obolenja. Ne 
glede na njegovo barvo in vrsto je vsako zdravo; 
se pa razlikujejo po vsebnosti kisline in sladkorja. 
Vsebuje veliko vode in vitamina C. Dobro je ve-
deti, da je vitamina C v olupku šestkrat več kot v 
mesu. Celuloza, ki jo vsebujejo jabolka, krepi 
črevesne stene, pektin pa preprečuje poapnenje 
žil in srčna obolenja.

Jabolka so vsestransko uporabna. Iz slabših 
delamo kis, kuhamo kompote in čežane, zelo 
okusna je marmelada. Iz njih stiskamo sok, ki je 
precej sladek, zato ga mešamo z vodo. Pijemo ga 
preventivno proti astmi in menda deluje proti sta-
ranju spomina. Odličen je za čiščenje telesa in topi 
žolčne kamne. Jabolka tudi sušimo in krhlje gri-
zljamo namesto piškotov. Največkrat pa si jih 

privoščimo v zavitkih ali pitah. Jabolka niso upo-
rabna samo v sladkih, temveč tudi v slanih jedeh. 

Pečena jabolka: jabolka operemo in jim izdol-
bemo peščišče. Rahlo jih potresemo s cimetom in 
sladkorjem, tako bodo imela pečena hrustljav in 
karameliziran olupek. V vdolbino damo lahko sa-
mo banano ali jih nadevamo z nadevom, podobnim 
kot za potico ali pustimo domišljiji prosto pot. 
Pečemo jih na peki papirju v naprej ogreti pečici 
pri 200°C dobre pol ure. Pečenim na krožniku 
lahko dodamo žlico sladoleda. Jabolka lahko pe-
čemo tudi cela ne nadevana. Postrežemo z žlico 
marmelade, ki smo ji dodali cimet in medenjake.

Na pečena jabolka se spomnite ob dolgih zim-
skih večerih. Pripravite jih, uživajte v okusih in 
verjemite, da vam bodo polepšala tudi naslednji 
dan!                                  NAJ VAM TEKNEJO!

Vložili smo elek-
tronski predlog 
za izvršbo na 
podlagi verodo-
stojne listine, ki 
mu je sodišče 
ugodilo. Dolžnik 
je sklepu ugo-
varjal, češ da ne 
ve, na kateri ra-
čun se izvršba 
nanaša in še, da 
z nami ni po-
slovno sodeloval. 

To ne drži, ker že več let sodelujemo tako, da mu 
mi dobavljamo blago, ki ga on nato prodaja 
svojim strankam. Vse fakture smo mu vročili in 
nobene ni zavrnil, zato ve, na kaj se izvršba na-
naša. Sodišče mu je kljub temu ugodilo ter nave-
dlo, da bo o zahtevku in stroških odločalo Okro-
žno sodišče v Ljubljani v pravdnem postopku. 
Razmišljamo, da bi vložili pritožbo in nas zanima 
ali je pritožba smiselna. Hvala za odgovor.

Predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listi-
ne (npr. fakture), le te ni potrebno priložiti, saj sodi-

Izvršilni postopek
šče predlagano izvršbo dovoli le na podlagi podat-
kov, ki jih je posredoval upnik in njihove resničnosti 
ne preverja. Zoper sklep lahko dolžnik v 8 dneh 
vloži pisni ugovor (v meničnih in čekovnih sporih v 
3 dneh). Zanj mora plačati tudi sodno takso. Ugovor 
mora biti obrazložen in v njem mora navesti dejstva, 
s katerimi ga utemeljuje in predložiti dokaze zanje, 
sicer se ugovor šteje za neutemeljenega. O ugovoru 
odloča sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi.

Dobro je vedeti, da izvršilno sodišče, ko odloča 
o ugovoru o njem ne odloča po vsebini – torej ali 
so dolžnikove navedbe resnične, ampak presoja 
zgolj to ali je ugovor pravočasen, popoln in 
dovoljen in ali je obrazložen v skladu s kriteriji 
iz 2. odst. 61. člena ZIZ. Šteje se, da je ugovor 
obrazložen, če dolžnik v njem navaja dejstva, s 
katerimi ga utemeljuje in zanje predloži dokaze. 
Če navaja dejstva, ki bi v primeru, da bi se izkaza-
lo, da so resnična, privedla do tega, da bi bil 
upnikov zahtevek zavrnjen, sodišče dolžnikovemu 
ugovoru ugodi in razveljavi izdani sklep o izvršbi. 
O tem ali so njegove navedbe dejansko resnične 
ali ne, sodišče v tej fazi postopka ne odloča.

Lahko bi rekli, da kadar dolžnik pravočasno 
vloži obrazložen ugovor, med njim in upnikom 

obstoji spor o utemeljenosti upnikove terjatve. Iz-
vršilno sodišče ni pristojno samo odločati v njunem 
sporu, zato se o sporu odloča v pravdnem postopku 
– npr. če gre za gospodarski spor, kot je to v vašem 
primeru, je to Okrožno sodišče v Ljubljani. 

Upnikova pritožba zoper sklep o razveljavitvi 
sklepa o izvršbi bi bila smiselna v primeru, da 
dolžnikov ugovor ne bi zadostil standardu obrazlo-
ženosti ugovora. Sicer vložitev pritožbe, enako 
kot v vašem primeru, le po nepotrebnem zavleče 
čas do začetka obravnave pred pristojnim sodi-
ščem. V praksi se pogosto dogaja, da dolžnik v 
ugovoru navaja podobno kot ste napisali sami, le z 
namenom, da si odloži plačilo dolga. Dodajamo 
pa, da je dolžnik zaradi zamude dolžan plačati 
tudi zakonske zamudne obresti in upniku povr-
niti tudi vse stroške postopka. Upniki naj to 
upoštevajo tudi pri sklepanju morebitne sodne 
poravnave, saj bodo dolžniki le tako ugotovili, 
da se jim vlaganje takšnih ugovorov ne izplača.

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

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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Nekaj ti moram povedati

Likovni in literarni natečaj, ustvarjanje 
skupinske slike iz zamaškov, medrazredno 
tekmovanje med dvema ognjema, izmenja-
va igrač, starejši učenci berejo mlajšim, 
dnevi dejavnosti, dan brez spraševanja, dan 
brez domačih nalog … 

Z zamaški smo naredili sliko vesolja. Na obisk 
je prišel g. Rudi z živalmi. Prvič smo šli v šol-
sko knjižnico in si izposodili knjige. V jedilnici 
smo si ogledali risanko. Na obisk je prišla 
učenka iz višjega razreda in nam prebrala 
knjigo. Aneli Kutin Prešeren, 1. č

V tednu otroka mi je bilo všeč vse. Ita Marti-
njaš, 1. č

Najbolj mi je bilo všeč: 
gledanje risanke. Anže Vogrinc, 1. c
obisk šolske knjižnice. Kristjan Grkman, 1. 

b; Vitja Rebec, 1. č
da smo se več igrali. Peter Vinkovič, 1. c; 

Jan Prekupec, 1. c
da so nam starejši učenci brali pravljice. Aj-

da Hribar, 1. c; Katja Kavčič, 1. c
da so nas obiskale živali. Lana Kvas, 1. b; 

Vita Burger, 1. č
Meni je bilo všeč, ker je g. Rudi prinesel 

pokazat živalce: činčilo, kačo in avstralskega 
paličnjaka. Namesto grizlice je iz škatlice 
skočila skokica. Ana Sitar, 1. b

Julija je prebrala na škatli »grizlica«, ampak 
je bila v resnici igračka. Eva Zarnik, 1. b

Tilen je dal kačo za vrat in jo nesel naokrog 
pokazat. Lukas Jež, 1. č

Všeč mi je bila kača, ki jo je Luka vzel iz 
vreče. Leon Plevel, 1. b

Všeč mi je bilo, ko je g. Rudi vrgel v zrak 
paličnjaka in je poletel. Kaja Strgar, 1. b

G. Rudi se je šalil, da paličnjak grize. Meni 
je paličnjak zlezel na roko. Julija Serko, 1. b

Všeč mi je bilo, ko smo držali činčilo v rokah 
in jo imeli na ličku. Lara Humar, 1. b

POHOD
V četrtek, 17. 9., smo se učenci četrtih razredov 
odpravili proti Tunjicam. Hodili smo približno 
dve uri. Pot je bila večino časa gozdna. Prvič smo 
se ustavili pod hribom, na katerem stoji cerkev 
sv. Ane, ki jo je dal postaviti Peter Pavel Glavar. 
Potem smo se odpravili nazaj proti Piskrčkom 
na Mlaki. Tam smo tudi pomalicali in se igrali. 
Na poti proti šoli smo korakali in peli EN, 
DVA, TRI, HOP. Voditeljica korakanja in petja 
je bila sošolka Taja. Imeli smo se zelo lepo.

Gaja Štern, Zala Žurbi, 4. c

PRVI ŠPORTNI DAN 4. B RAZREDA
Bil je četrtek, 17. 9. V šoli smo pojedli malico in 
se nato odpravili na športni dan. Pohod smo za-
čeli ob 8.45, ko smo se odpravili proti Komendi. 
Tam sta se nam pridružila še 4. a in 4. c razred 

TEDEN OTROKA 2015 
in odšli smo proti Tunjicam. Hodili smo in hodi-
li, večkrat smo se ustavili in pili. Pot je bila 
dolga in naporna. Ko smo prehodili približno tri 
četrtine poti proti Tunjicam, smo se obrnili in 
nadaljevali pot proti šoli. Nekje na polovici poti 
nazaj smo se ustavili na piknik prostoru in igri-
šču. Tam smo pojedli malico in se igrali pribli-
žno eno uro. Potem smo se odpravili proti šoli. 
S tem se je zaključil prvi športni dan. 

Domen Hribar Koščić, 4. b

NOVO ŠOLSKO LETO
To leto je spet malo drugače. Šolo obiskujemo v 
Komendi. V tej šoli je za nas veliko novih stvari.

Imamo drugačno knjižnico, telovadnico in 
jedilnico kot v Mostah. Najbolj pa mi je všeč, 
da večkrat vidim svoji sestrični Elo in Zalo. V 
učilnico smo dobili tudi živali – mongolski pu-
ščavski podgani. Za njiju moramo seveda redno 
skrbeti. Enkrat tedensko očistimo kletko, za-
menjamo seno, vodo, hrano. S skakačema mo-
ramo ravnati previdno in skrbno. Med odmori 
ju lahko crkljamo. Ana in Denis iz 5. c razreda 
sta prišla v naš razred in nam ju predstavila ter 
nam razložila, kako moramo ravnati z njima.

Skakači so mi všeč, veselim pa se tudi druge 
živali, ki jo bomo dobili v razred. Vendar je ta 
še skrivnost. 

Maša Žagar, 4. c

Ko pa smo prišli približno do polovice, smo 
morali prečkati dokaj široko reko. Roku in 
Aljažu ni uspelo priti čez, ne da bi se zmočila. 
Meni se je pod nogami zlomila veja in sem 
padla v vodo, Žan pa je bil moker do pasu. A se 
nismo vdali. Še naprej smo hiteli, iskali točke 
in odgovarjali na vprašanja učiteljic slovenšči-
ne, matematike, angleščine in športa. Nepre-
stano smo tekli, tudi sendviče smo pojedli med 
tekom, ker nismo smeli zapravljati časa. Z za-
dnjimi močmi smo dosegli cilj. Osvojili smo 
vse točke. Bili smo zelo ponosni nase, čeprav 
še nismo poznali končnega rezultata. A izvede-
li smo tudi to: v konkurenci šestih razredov 
smo osvojili prvo mesto, med vsemi ostalimi 
razredi pa kar tretje! Bil je res čudovit občutek 
in fantastičen športni dan. 

Paulina Lina Tomažič, 6. a

KULTURNI DAN V KOSTANJEVICI NA 
KRKI
6. 10. smo se odpravili v ta zanimiv dolenjski 
kraj in si ogledali grad, poln umetnin.

Po prihodu so nas razdelili v skupine in 
vsaka je odšla v svoj prostor. Naša je najprej 
ustvarjala z iglo. Dali so nam ploščico, na ka-
tero smo z lesenim pisalom narisali svoj motiv. 
Narisal sem vodnjak, ki sem ga videl sredi 
dvorišča. Ko smo končali s »praskanjem« že-
leza iz ploščice, smo ploščo prekrili z barvo in 
jo dobro obrisali s časopisnim papirjem. Nato 
smo na valjasto stiskalnico položili papir in 
nanj še ploščo. Čez smo položili fi lc. 

Po malici smo šli na drugo točko, kjer smo s 
pomočjo učnega lista opisali določeno umetni-
no in jo na koncu predstavili tudi sošolcem. 

V tretji delavnici pa si je vsak izbral svojo 
sliko in jo skušal z ogljem čim natančneje 
prerisati na list papirja. Jaz sem si izbral sliko, 
na kateri se neki moški z roko brani pred vol-
kom. Menim, da mi je preris kar uspel. 

Ta dan sem se veliko naučil: izražanje čustev 
z izborom barv in da je delo umetnika pred-
vsem tisto, kar je narejeno z ljubeznijo. 

Domen Kavčič, 8. a 
PLAVANJE V KRANJU
Za nami je plavalni tečaj v Kranju. V prvem 
tednu smo ga obiskovali učenci 3. a in 3. b ra-
zreda. Tam smo se v petih dnevih naučili bolje 
plavati, nekateri pa so se sploh naučili plavati. 
Učitelji so bili zabavni in so nas veliko naučili. 
Plavali smo v velikem bazenu, kjer je bila voda 
kar hladna. V manjšem bazenu pa smo se 
ogreli in naigrali. Naučili smo se plavati prsno, 
ladjico in žabico. Na tečaju mi je bilo všeč. 

Simon Erik Jerebič, 3. b

ORIENTACIJA 
Zbrali smo se pri Planinskem domu in se razde-
lili v skupine od dva do štiri. Učitelj Zorman 
nam je razdelil karte (zemljevide) in razložil 
pravila. Na karti smo imeli točke označene z 
rdečo in črno. Rdeče smo morali obvezno najti, 
črne pa si našel le, če si se posebej potrudil. Naša 
skupina se je odločila, da bo poiskala vse točke. 

Nato se je začelo: očistili smo čipe in odhite-
li. Iskali smo točko za točko in bili zelo hitri. 
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se odpravili spat, drugi so se ob zvokih kitare in 
petja še nekaj časa greli pri ognju. Po zajtrku v 
nedeljo je sledilo pospravljanje bivakov in 
ognjišč, na travniku so obhajali sveto mašo in se 
slikali ob jamboru, nato pa se poslovili in se 
počasi razkropili vsak na svoj konec. Komen-
dčani so se odpravili še na kavo v prijetno ka-
varnico sredi centra Škofje Loke in se med ži-
vahnim pogovorom odpeljali proti domu.

Ana Kepic, Sončna koala

Turnir v roverčku »Na kol«
V soboto, 26. septembra, se je Klan šeste dimen-
zije s pomočjo nekaj izvidnic udeležil skavtskega 
tekmovanja v roverčku, ki nosi ime Na kol. Ko 
smo prispeli na travnik, kjer je vse potekalo, smo 
bili sprva malo skeptični, saj je bil nepokošen in 
nas je skrbelo, da bo to otežilo našo igro. Ker pa 
znajo pravi športniki odlično igrati ne glede na 
razmere, nas to ni preveč oviralo. Na kol se je 
začel s skupinskim delom, kjer smo premagali 
skavte iz Velenja in Krškega in izgubili proti 
Škofjeločanom, kar je vseeno zadostovalo za 
preboj v nadaljnje tekmovanje. Naš naslednji 
nasprotnik je bil steg Žiri 1, za njimi pa smo se 
pomerili z lanskimi zmagovalci iz Črnomlja v 
polfi nalu. Čeprav so bili branitelji naslova odlični 
nasprotniki, se nam je uspelo uvrstiti v fi nale 
tekmovanja, kjer nas je čakal klan iz stega Mari-

Ognjeviti delfin v novo skavtsko leto
Tudi za skavte je čisto zares konec počitnic, 
šolarji so že odpisali prve teste, voditelji že 
spet pridno obiskujemo predavanja, nekateri 
pa se vsako jutro odpravijo v službo. A kot 
vsako leto so pustile na nas pečat, saj smo jih 
vsaj en del preživeli v naravi z najboljšo druž-
bo, na skavtskih taborih. Volčiči so bili na 
dvoru v Prežganju nad Ljubljano, četa tik ob 
osvežilni Soči v Kamnem pri Kobaridu, klan 
pa se je odpravil na popotovanje in delno ve-
slanje od Kočevja do Semiča. Voditelji smo 
bili nadvse zagnani in smo se poleg tega udele-
žili še tabornih šol in se septembra zbrali na 
SKVO vikendu, kjer smo načrtovali novo 
skavtsko leto. Vse, ki vas zanima, kaj vse še 
počnemo komendski skavti ali pa si želite samo 
ogledati slike, vabimo, da obiščete našo spletno 
stran; http://komenda1.skavt.net/.

Ognjevita čebela.

Vodi svoj kanu
Vseslovensko srečanje popo-
tnikov in popotnic
Ne da bi točno vedeli, v kaj se podajajo, se je 
šest komendskih klanovcev odločilo in se v so-
boto, 12. septembra 2015, zjutraj odpeljalo 
proti Škofji Loki. Na zbirnem mestu so se prija-
vili in si izbrali delavnice, nato pa so se peš od-
pravili do travnika ob gozdičku, kjer je potekalo 
srečanje. Po uvodnem kvadratu in pozdravu so 
bili razdeljeni v skupine za veliko igro, med 
katero so, poleg nabiranja materiala za gradnjo 
kanuja, branjenjem svoje baze, izdelovanjem 
plovila in tekmovanjem v hitri vožnji čez reko, 
spoznavali klanovce iz drugih slovenskih ste-
gov. Za kosilo so jih čakali okusni makaroni, 
sledil pa je prosti čas, ki so ga izkoristili za po-
govor na toplem soncu in igranje Jungle speeda. 
Popoldne je bilo namenjeno dvema krogoma 
delavnic, nekateri so poslušali o začetkih skavt-
skega združenja v Sloveniji in si s spoštovanjem 
ogledovali stare dokumente, drugi so se pogo-
varjali o brezdomcih ali igrali tarok z novimi 
skavtskimi tarok kartami. Ker se je mrak ne-
vzdržno približeval, si je vsak klan postavil svoj 
bivak (v katerem je bolj ali manj premražen 
preživel noč) in si skupaj s klanovci iz drugih 
krajev nad ognjem za večerjo spekel hrenovke. 
Med zabavnim večerom so razmišljali o sreči in 
si ogledali slike, ki so jih pred začetkom srečanja 
poslali na mail organizatorjem. Bolj zaspani so 

bor 2. Za razliko od drugih tekem je imela fi nalna 
tudi veliko več navijačev. Čeprav so bili naši v 
manjšini, je bila njihova prisotnost res spodbuja-
joča. Navijačem pa tudi igralci nismo ostali dol-
žni, saj smo jim pripravili edinstven spektakel. 
Tekma je bila zelo napeta, saj ni nobeni ekipi 
uspelo voditi za konkretnejše število točk. Le 
nekaj minut pred koncem so Mariborčani vodili 
za tri točke. Zaostanek nam je uspelo zmanjšati 
na eno točko, a je do konca tekme ostalo le še 
nekaj sekund. Z nekaj spretnosti in veliko sreče 
nam je uspelo v izdihljajih obračuna dobiti skok, 
si priboriti roverčka in ob zvoku sodnikove pi-
ščalke poskrbeti za izenačenje. Odigrali smo tudi 
podaljške, v katerih nam je uspelo po dolgem 
času spet prevzeti vodstvo in na koncu tudi zma-
gati za eno točko. Sledila je podelitev nagrad in 
odhod domov. Na poti domov smo se še ustavili 
na kavici, kjer smo se poveselili zmage in dejstva, 
da smo bili del tako zabavnega dogodka, ki je 
kljub tekmovalnosti potekal, kot se za skavte 
spodobi, v odličnem prijateljskem razpoloženju. 
Zmaga pa je vse to naredila toliko lepše. 

Tomaž Rode, Športni volk

Prehodi
V soboto, 10. oktobra, je steg Ognjeviti delfi n 
uradno začel z novim skavtskim letom, tako kot 
vsako leto, s prehodi. Na prehodih nekaj skavtov 
zapusti svoje skupine in se podajo novim izzi-
vom naproti, skupaj s starejšimi soskavti. Ko 
smo vsi našli svoje novo mesto v stegu, smo se 
borili za ključ in fi nalni izziv je izbral nove 
ključarje, vod volkov. Vsi skupaj smo se udele-
žili svete maše in po njej z našimi družinami in 
prijatelji ob čaju in piškotih pogledali slike z 
lanskega skavtskega leta, medtem ko že nestr-
pno pričakujemo, kaj nam bo prineslo letošnje.

LIKOVNI TABOR
Učenci, ki nam je pouk likovne umetnosti po-
sebej blizu, smo se v petek, 2. 10., ob 15. uri 
ponovno zbrali v šoli. S seboj smo prinesli dva 
nahrbtnika: v prvega smo spravili vse, kar smo 
potrebovali za spanje, v drugega, največjega, 
pa dobro voljo, ki je ni nikoli zmanjkalo.

Razdeljeni smo bili v več skupin. Vsaka 
skupina je pleskala in risala na stene različnih 
učilnic, učenci izbirnega predmeta obdelava 
gradiv (les) pa so izdelovali police za knjižno 
drevo (več o njem pa v prihodnji številki 
Aplence).

Dobili smo platno, na katerem naj bi nastalo 
naše vesolje. Vseskozi se nam je zdelo, da 
ustvarjamo neko packarijo, a pogled na končni 
izdelek nam je resnično vzel sapo!

Sledila je težko pričakovana večerja, ki so 
nam jo pripravili učenci izbirnega predmeta 
sodobna priprava hrane. Po večerji je sledil 
ogled fi lma ali risanke. 

Fantje so kar kmalu odšli spat v svojo učilni-
co, dekleta pa smo še plesala Just dance. 

Naslednji dan smo nadaljevali z delom. 
Učiteljica Milojka Volkar je želela trajni spo-
min na našo generacijo, zato smo na podlago, 

ki sedaj visi pred njeno učilnico, narisali grafi t 
z naslovom Art. Sošolka je lepo oblikovala čr-
ke, mi pa smo jih estetsko pobarvali. 

Po končanem delu je sledilo kosilo, obešanje 
naših stvaritev in odhod domov.

Ko so v ponedeljek učitelji videli nove po-
slikave razredov, so si jih zaželeli še v svojih 
razredih. 

Meni je bil vikend v šoli nadvse všeč in bi ga 
z veseljem ponovila. Zelo všeč mi je bilo ple-
skanje sten, še bolj pa noč, preživeta s prijate-
ljicami. 

Ana Jenc, 9. a
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MEHURČKI, DRUŠTVA

Prvi teden v oktobru smo v Vrtcu Mehurčki 
praznovali Teden otroka. Letošnja vsebinska 
tema Nekaj ti moram povedati je osredotočena 
na pomembnost komuniciranja med otrokom in 
njegovo okolico. Dobro komuniciranje med 
ljudmi je pomembno v vseh življenjskih obdo-
bjih, ustrezno komunikacijo pa se naučimo že 

Teden otroka v Vrtcu Mehurčki
zelo zgodaj. Spodbudno 
okolje že v predšolskem 
obdobju prispeva k otro-
kovemu razvoju sporoča-
nja, sporazumevanja in 
izmenjave vsakodnevnih 
informacij. Komunikacija 
z otrokom temelji pred-
vsem na spoštljivem vede-
nju do otrokove osebnosti, 
na jasnih sporočilih, od-
ločnosti in samoobvlado-
vanju lastnih neprimernih 
impulzov. Če želimo delati 

v otrokovo največjo korist, moramo otroka po-
slušati, slišati in razumeti ter storiti vse, da mu 
omogočimo zadovoljno in ustvarjalno otroštvo.

Vzgojiteljice so v tem tednu za otroke pri-
pravile različne dejavnosti, ki so spodbujale 
tako verbalno kot neverbalno izražanje otrok: 
pantomima, izrazni ples, likovno izražanje 
svojega razpoloženja, socialne igre, različni 
izleti, branje zgodbic na to tematiko,…Večina 
skupin je obiskala pravljične urice v knjižnici. 
Najstarejše skupine so se odpravile na planin-
ski izlet na hrib Strmco. Dve skupini sta obi-
skali tudi Zavod za slepo in slabovidno mladino 
v Ljubljani, kjer so otroci spoznali, da smo si 
med seboj različni. Poleg naštetih dejavnosti 
se je še veliko dogajalo. Predvsem pa smo po-

Hvala donatorjem
V Vrtcu Mehurčki se po svojih najboljših 
močeh trudimo, da bi vsem otrokom omo-
gočili kakovosten in prijazen vrtec. Veliko-
krat nam pri tem pomagalo tudi donatorji.

Tokrat se zahvaljujemo podjetju MA-
GENTIS, d.o.o., iz Most in gospodu Andra-
žu Lozinšku, za donirano multifunkcijsko 
napravo HP Offi cejet Pro 8600 in oskrbo-
vanje s tonerji.

Hvala tudi podžupanu in podjetniku Šte-
be Igorju za doniran material, s katerim 
smo lahko obnovili del zunanjih klopi.

Prav tako se zahvaljujemo Lovskemu 
društvu Komenda, ki so vrtčevskim skupi-
nam namenili didaktično igro z živalmi 
slovenskih gozdov.

Hvala vsem.

ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA

Orientacijsko sezono smo tudi 
letos zaključili z Državnim 
prvenstvom mešanih šprint 
štafet, ki je tokrat potekalo v 
Idriji. Predstavniki OK Ko-
menda, sicer lanskoletni dr-
žavni prvaki tako v članski kot 
mladinski konkurenci, smo se 

dobro zavedali, da bo za podoben uspeh letos 
potrebno tudi nekaj sreče, saj se je glede na 
izide zadnjega dela sezone največji tekmec 
skrival prav v OK Azimutu, katerega člani so 
tokrat tekli na domačem terenu.

Na tekmovanjih mešanih šprint štafet ekipo 
sestavljajo tri osebe, med katerimi mora biti 
vsaj ena ženska. Tokratno tekmovanje je bilo 
posebno po uporabi nove tehnologije za merje-
nje časa, ki tekačem omogoča brezkontaktno 
potrjevanje prisotnosti na kontrolnih točkah in 
posledično višjo tekmovalno dinamiko. Zaradi 
višje hitrosti se je precej tekačem primerila 
napaka, saj le kratek padec koncentracije zado-
šča, da tekmovalec nevede preskoči katero od 
kontrolnih točk, kar pomeni avtomatsko iz-
ključitev celotne ekipe. OK Komenda je na 
tekmovanju štartal s petimi ekipami v katego-
riji do 16 let in štirimi ekipami med člani. 
Ekipa najizkušenejših mladincev v postavi 
Matic Blaž, Polona Jezeršek in Žan Ravnikar 
je tudi letos ostala nepremagana, ostale ko-
mendske ekipe so se zvrstile od 4. mesta dalje. 
Pri članih se nam žal ni izšlo po načrtih, lanska 

Za nami je še ena uspešna sezona
zmagovalna ekipa Komende je bila diskvalifi -
cirana; v kategoriji članov je tako kljub nekoli-
ko ponesrečenemu nastopu 7. mesto in najbolj-
šo komendsko uvrstitev zabeležila ekipa v 
postavi Gregor Zupan, Monika Ravnikar in 
Blaž Kölner.

Po tekmovanju smo se udeležili prireditve 
ob 25-letnici Orientacijske zveze Slovenije, 
kjer smo bili poleg kratkega pregleda delovanja 
zveze priča podelitvi nagrad za delo v zvezi ali 
za tekmovalne dosežke. Pohvalo OZS za od-
meven tekmovalni dosežek v mednarodnem 
okolju v obdobju 2014-2015 sta prejela Žan 
Ravnikar za 6. mesto na Svetovnem šolskem 
tekmovanju v Turčiji in za 3. mesto na Prven-
stvu Jugovzhodne Evrope v Bolgariji in Ajda 
Flašker za 3., 4. in 5. mesto na Prvenstvu Jugo-
vzhodne Evrope. Pohvalo OZS mladim tekmo-
valcem in tekmovalkam za prizadevnost in 
napredek je prejela Zala Zavrl za 7. mesto na 
Svetovnem šolskem tekmovanju in 2. mesto v 
ženski štafeti do 18 let na Prvenstvu Jugovzho-
dne Evrope, kjer je med 4 leta starejšimi tek-
movalkami dosegla enega najboljših časov.

Poleg že opisanih priznanj so nagrado za 
najboljše tri v skupnem seštevku Slovenske 
orientacijske lige 2015 prejeli Tilen Zupan, Nejc 
Turk in Luka Seljak v kategoriji MŽ10, v kate-
goriji Ž12 je bila prva Tina Kern, druga pa Nika 
Ravnikar. Zmagovalec lige med fanti do 12 let 
je postal Erik Gregorc, med dekleti do 14 let pa 
Ana Pia Pogačar. Pri dekletih do 16 let so bile 

najboljše Polona Jezeršek, Zala Zavrl in Mihala 
Korelc, v kategoriji žensk do 18 je zmagala 
Monika Ravnikar. Pri fantih je 2. mesto pripadlo 
Maticu Blažu, 3. pa Žanu Ravnikarju. V ženski 
rekreativni kategoriji je bila 3. Alenka Vuga 
Seljak, pri moških so bili najhitrejši Gregor Zu-
pan, Borut Seljak in Janez Zavrl. Med člani je 1. 
mesto pripadlo Nejcu Zormanu.

V točkovanju klubov smo se v letošnji sezoni 
predvsem na račun dobrih nastopov v mladin-
skih kategorijah močno približali dolgoletnemu 
prvaku OK Azimut. Ob tako zastavljenem delu 
bomo morda že v naslednji sezoni, gotovo pa v 
enem od prihodnjih let, postali najuspešnejši 
slovenski klub. Ob tej priložnosti vabimo vse, 
predvsem odrasle tekače, ki bi radi teku dodali 
novo dimenzijo, da se nam pridružite pri zače-
tnih tečajih orientacije. Več informacij najdete 
na www.o-tek.si. Se vidimo v gmajni!

Nejc Zorman

Otroci likovno izražajo svoje počutje

Pravljična ura v knjižnici

leg pestrega programa skrbeli, da so se vsi 
otroci počutili dobro, bili slišani in čutili vrtec 
kot spodbudno in varno okolje.

Maja Spruk, pomočnica ravnatelja
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DRUŠTVA

Pred 70 leti, 15. decembra 1945, je bil na Mai-
strovi ulici v Kamniku ustanovni zbor Avto-
mobilistično motociklističnega društva, pred-
hodnika današnjega Avto moto društva 
Kamnik. Program takratnega društva je bil 
razvijanje avto moto športa in vzgoja bodočih 
motornih voznikov. 1946. leta je društvo orga-

Skoraj ni številke našega glasila, da ne bi pisa-
li o delu balinarske sekcije. Pa mi je oni dan 
dejal neki sogovornik – ali ni to preveč pisanja 
o balinanju? Jaz pa pravim, da je prav, da o 
možeh in ženah, ki jim rekreacija pomeni 
skoraj vsakodnevno popestritev življenja, iz-
vedo tisti, ki bi se tej delovni sekciji lahko 
pridružili in preživeli dneve v njihovi prijetni 
tekmovalni družbi.

Bilo je 20. septembra, ko so se zbrali tek-
movalci na Memorialnem turnirju, da bi sko-
raj s celodnevnim tekmovanjem počastili 
spomin na preminule člane. Sodelovalo je 16 
ekip; 8 domačih in gostje iz Kamnika, Dupli-
ce, Mengša in Cerkelj. Pred pričetkom tek-
movanja dvojic so z enominutnim molkom 
počastili spomin na preminule člane sekcije. 
Nato pa se je začelo zares. 16 ekip je pričelo s 
tekmovanjem, ki je trajalo skoraj do 19. ure, 

AVTO MOTO DRUŠTVO KAMNIK Oživitev ob sedemdesetletnici
Predsednik Vladimir Korošec in sekretar Jelenko Milič: »V društvu je po lanski jeseni zavel nov veter 
in: Kjer je volja, je tudi pot.«

niziralo prve motociklistične dirke, dve leti po 
ustanovitvi izvedlo prve tečaje za opravljanje 
teoretičnega vozniškega izpita, leto kasneje pa 
uvedlo tudi praktične vožnje. Po tem pa so v 
društvu vsako leto izšolali okrog 300 novih 
voznikov. 

Društvo je v delovalo na različnih lokacijah, 
nazadnje pa je kupilo prostore na Trgu svobode 
6 v Kamniku, kjer je tudi danes sedež društva. 
Ko se je z leti postopoma zmanjševalo število 
članov in s tem tudi aktivnost, je društvo v za-
dnjih letih praktično zamrlo. Lani, domala 
pred ukinitvijo, pa se je tik pred sedemdesetle-
tnico zbralo nekaj zagretih članov, odločenih, 
da oživijo delovanje in s tem tudi društvo.

In kako je danes, po občnem zboru? smo 
povprašali novega predsednika in sekretar-
ja društva. 

»Rezultati se že kažejo. V slabem letu se je 
število članov na območju Kamnika in Ko-
mende povečalo s 570 na 650. Naša usmeritev 
pa je ponovno aktiviranje članstva, okrepitev 
združevanja na osnovi skupnih interesov, iz-
boljšanje društvenega življenja in medsebojnih 
stikov…Nekdanjo tradicijo želimo nadaljevati 

s prireditvami, akcijami in preventivnemu de-
lovanju za varnost v prometu. Spoštujemo in 
negujemo zaupanje, spoštovanje, poštenost, 
delavnost, pravičnost, lojalnost, častnost,« sta 
povedala predsednik Vladimir Korošec in se-
kretar Jelenko Milič.

Kaj pa morda kakšne konkretne aktivno-
sti?

»Kar nekaj jih je: obveščanje članov o delo-
vanju AMD Kamnik, o posameznih aktivno-
stih, o akcijah, novostih, oblikah pomoči čla-
nom, o novostih glede varnosti prometa, o novi 
zakonodaji in podobno. Posebno skrb smo na-
menili različnim olajšavam za člane glede 
uslug pri obrtnikih in trgovcih za prevozna 
sredstva (avtomehaniki, vulkanizerji, trgovci z 
avto materialom, serviserji, gostinci…). Na 
jesenskem sejmu v Komendi smo postavili 
stojnico in predstavili AMD in AMZS. V treh 
dneh smo tako pridobili precej novih članov. 
Poglabljamo pa tudi sodelovanje z avto moto 
in drugimi sorodnimi društvi doma in v tujini. 
Skratka,v društvu je po lanski jeseni zavel nov 
veter in: Kjer je volja, je tudi pot.«

A. Žalar

Neutrudni balinarji
dokler ni sonce dose-
glo obzorja.

Lepo vreme je v 
blišču sonca dajalo še 
poseben čar tekmova-
nju, medtem ko so 
ženske članice poskr-
bele za sladke prigriz-
ke iz domače kuhinje, 
kar sicer storijo za 
vsako tekmovanje, pa 
so pri poročilih vedno 
nekako pozabljene. 
Moški del družbe jim 

je za njihovo skrb in delo iz vsega srca hvale-
žen, kot je hvaležen tudi za primerna kosila.

Pa rezultati? Na prvo mesto se je uvrstil par 
Drago Vukelič – Jože Unetič, druga sta bila 

Predsednik AMD Kamnik (desno) Vladimir 
Korošec in sekretar AMD Kamnik Jelenko Mi-
lič na Jesenskem sejmu 2015 v Komendi.

Andreja Rojko – Franc Erazem, na tretje mesto 
pa sta se uvrstila Danica Misja – Mirko Misja.

Tudi bližanje v krogu je dobilo svojega ju-
naka – zmagal je vodja sekcije Drago Oblak. 

Dolgo pot do naslovov najboljših balinarjev 
DU Komenda, ki se je začela v začetku julija, se 
je po več kot 300 medsebojnih obračunih kon-
čala 24. septembra je po izločilnih tekmah, četr-
tfi nalu, polfi nalu in fi nalu prinesla naslov dru-
štvenega prvaka Jožetu Dodiku, drugi je bil 
Peter Plevel, tretji pa Tomaž Hacin. Pokali pr-
vim trem najboljšim, zakuska in družabno sre-
čanje je zaključilo pomembno tekmo te sezone.
Če poznam delo in prizadevanja članic in 

članov, bomo to leto vsaj še enkrat poročali o 
božičnem ali novoletnem turnirju. Vse je odvi-
sno od vremena proti koncu leta.

Tone Ogorevc

TV Komenda bo z vami tudi 
med pripravami na zimo. Za 
vas smo pričeli pripravljati 
nove sklope tematskih oddaj 
ter poročil dogodkov in pri-
reditev. 

K sodelovanju pa še vedno 
vabimo tržnika ter vse ostale občane, ki imate pre-
dloge, ideje za naše oddaje ali željo po sodelovanju. 

Na spletni strani se lahko naročite na e-no-
vičke. Za možnost oglaševanja na televiziji ali 
spletni strani, nas kontaktirajte preko elektron-

TV Komenda z vami tudi novembra
ske pošte na naslov info@tvkomenda.si.

Naj vas še spomnimo, da program TV Ko-
menda oddaja štiri dni v tednu, od četrtka do 
nedelje med 18. in 22. uro. Poleg tega smo za 
vse, ki v večernih urah niste pred TV-ekranom, 
pripravili ponovitev pomembnejših oddaj tudi 
v nedeljo dopoldne. 

Uporabniki kabelskega omrežja nas boste 
našli na kanalu S29, uporabniki T2 na kanalu 
188, najdete pa nas tudi »v živo« na internetni 
strani www.tvkomenda.si.

Uredništvo TV Komenda
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si. Informacije tudi na GSM 031 638 699

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Slovo vedno pride prehitro. Pa vendar se takrat ozremo nazaj. Jože 
Kern- Nemčev s Klanca je bil vseskozi močno vpet v življenje kraja.

Nimam namena naštevati, v katerih in kolikih društvenih dejavnostih 
je deloval. Spisek bi bil krajši, če bi naštevala le, kje Jožeta ni bilo. 
Deloval je na športnih področjih, nikoli ni manjkal, če se je v Komendi 
dogajala kultura, bil je priden v gasilskih vrstah, bil je pobudnik obnove 
mostu in poti proti partizanski bolnici, veliko smo delali na pripravi 
Komendske planinske poti; skratka bil je povsod. 

Ker mu je bilo veliko do urejenosti in prepoznavnosti Komende, se je 
kot ustanovni član pridružil tudi Turističnemu društvu Komenda. A že 
pred ustanovitvijo društva je bil Jože kot predsednik Društva upokojen-
cev Komenda pobudnik »Dnevnikove podoknice«, ki smo jo z veliko 
smeha in uspešno doživeli v Lovskem domu na Križu. Pogoji za ustano-
vitev turističnega društva so bili ustvarjeni.

Izvolili smo ga v upravni odbor. Njegove pobude so bile vedno na 
mizi. Turistična prepoznavnost Komende naj bi se v vseh vaseh enako-
merno razvijala. Ob cesti skozi vas Klanec smo se lahko vedno razvese-
lili pogleda na

»Nemčevo« staro, delno zidano, delno leseno, vedno lepo vzdrževano 
hiško. Na majcenih oknih so vedno cveteli Gorenjski nageljni. Morda je 
to najstarejša še stoječa hiša v naši občini. Jože je rad povedal, da je 
stara prek 350 let. Tudi to je dokaz, kako je cenil našo dediščino in z njo 
prispeval k prepoznavnosti kraja. Na vhodu v njegovi vasi Klanec smo 
zasadili parkovni nasad, ki ga je Jože prevzel v oskrbo. Od doma je 
nosil vedra vode, da so pušpani lepše rastli. Bil pa je zelo žalosten, ker 
so mu nepridipravi nekajkrat izpraznili nasad. Mogoče je sedaj pravi 
čas, da damo obljubo Jožetu Kernu in najdemo za zeleni napis KLANEC 
drugega skrbnika. 

Veselil se je z nami na vseh dogodkih na Koželjevi domačiji, bil je 
pozitivno kritičen in prinašal je nove ideje za dobro delo društva.

Pogrešali ga bomo. Ker pa je tudi njegova družina dobro vpeta v 
društveno življenje Komende, se veselimo dela naprej. Hvala Jože 
Kern-Nemčev.

Članice in člani Turističnega društva Komenda
Katja Tabernik

Prijetno sem bil presenečen, ko sem prejel poročilo Policijske postaje 
Kamnik za mesec september. Če se bodo taka poročila nadaljevala, bom 
kmalu ostal brez dela, policisti pa bodo prihajali v našo občino na oddih 
in občasne kontrole.

Ni bilo vloma; ni bilo nobene tatvine, javni red in mir ni bil kršen. Le 
7. septembra je bil poškodovan avto v Komendi; maščevanje, vandali-
zem, objestnost?

Malo več pa je potrebno napisati o petih prometnih nesrečah.
V sredo, 2.9., ob 11.12, je na Zajčevi ulici padel kolesar in si prislužil 

lahke telesne poškodbe.
V petek, 11.9., ob 10.50, sta na parkirišču v Mostah imela bližnje 

srečanje zaradi nepravilnega premika vozila; avto je trčil v drog. Razen 
skodrane pločevine drugih posledic ni bilo.

V torek, 15.9., ob 19.00, je na cesti Križ-Gora zaradi nepravilnega 
prehitevanja kolesarjev eden od njih zaradi padca dobil lahke telesne 
poškodbe. Ali vsi vozniki vedo, kako širok je njihov avto?

V sredo, 23.9., ob 17.27, se je na cesti Križ – Gora pripetila prometna ne-
sreča (opisana kot dogodek), kjer je voznica dobila lahke telesne poškodbe.

Za konec pa verjetno že tolikokrat ponovljena splošna opozorila ob 
času, ko zima že skoraj trka na vrata. Ali imate doma že obvezne snežne 
verige? Prihaja čas spolzkih cest, listja na voziščih, zgodnja tema in 
megla. So vsi udeleženci v prometu opremljeni z ustreznimi odsevniki? 
Ne pozabimo na zimska »obuvala« naših jeklenih konjičkov, na večer-
nih sprehodih pa bodimo preVIDNI!. Imeli bomo mirno vest, pa še 
osebna varnost je ob vseh naštetih ukrepih večja.

Tone Ogorevc

Umirjeni nepridipraviPoslovili smo se od 
ustanovnega člana

Odšli so…
Agata Škrjanec, Križ 4, stara 82 let
Elizabeta Možek, Komenda, Glavarjeva cesta 22, stara 89 let
Bogoljub Pavlin, Mlaka 12, star 72 let
Jože Kern, Klanec 5, star 81 let

Izlet Turističnega društva Komenda v Žiče - 1999. leta
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Mustafa Kemal Atatürk 
je za današnje Turke naj-
pomembnejša osebnost v 
vsej zgodovini. Nisem 
srečal Turka, ki o njem ne 
bi govoril z globokim 
spoštovanjem, pa tudi 
vsako mesto ima vsaj ka-
kšen trg, vodnjak ali ulico 
poimenovano po njem. 
Ko je Osmansko cesar-
stvo skupaj z Nemčijo iz-

gubilo prvo svetovno vojno, so si zavezniške 
sile hotele razdeliti ozemlje šibkega Osman-
skega cesarstva, Atatürk pa je ustanovil uporni-
ško gibanje in ponovno osvobodil svoje ljud-
stvo. Takrat je Osmansko cesarstvo postalo 
Turčija, Atatürk pa njen prvi predsednik, ki je 
uvedel nemalo reform in zakonov, ki veljajo še 
dandanes. Omeniti pa moram tudi, da sicer res 
vsi spoštljivo govorijo o Atatürku, vendar pa v 
treh mesecih v Turčiji nisem spoznal niti enega, 
ki bi spoštljivo govoril o njihovem sedanjem 
predsedniku Erdoganu. Zares se sprašujem, 
kdo ga je potemtakem izvolil.

Sumela Monastery je od mesta Trabzon 22 
km v gozd odmaknjen, v letu 383 na pečinah 
zgrajen pravoslavni samostan. V času nastanka 
je bilo to ozemlje pod grško vladavino, kasneje 
pa je kar nekaj časa veljalo za neodvisno oze-
mlje; vse dokler ga ni leta 1482 Sultan Mehmed 
II spet priključil Otomanskemu cesarstvu. Da-
nes je to del njihovega narodnega parka in je 
zelo priljubljena turistična destinacija. Vseka-
kor lepo za videti, vendar pa morate za vstop 
odšteti 15 turških lir.

Štopanje je v tem delu države malenkost 
počasnejše kot na jugu in zahodu, a vendar 
poteka gladko in brez večjih težav.

Gruzija
Gruzija je zares čudovita dežela in v marsičem 
me spominja na Slovenijo. Lepi hribi, čudovita 
narava, dobro vino, obilje vodovja in tudi ne 
ravno velika. Nas pa Gruzinci »nesejo« v kar 
nekaj zadevah, v katerih smo sicer tudi Slovenci 
pri vrhu; njihove ceste so še slabše kot naše, za 
volanom so večji divjaki kot mi, prekašajo pa 
nas tudi v popitem alkoholu. Zdi se, da je v 
Gruziji pitje alkohola ena glavnih vsakodnevnih 

KLEMEN GRMŠEK: PETI DEL POTI Gruzija
(najprej nadaljevanje iz Turčije v septembrski Aplenci)

moških zadolžitev, medtem ko ženske skrbijo 
za hišo, otroke in denar. Najbolj ponosni so na 
njihovo Chacho, žganico, pridobljeno iz groz-
dnega ostanka pri pridelavi vina. Ko se človek 
takole potika po njihovi deželi, se ji je skoraj 
nemogoče izogniti. S komerkoli spregovoriš 
nekaj besed, že ti v roke tlači kozarček Chache 
in pravzaprav nimaš kaj dosti besede pri tem, ali 
jo boš spil. Zelo so ponosni tudi na bogato gru-
zinsko zgodovino in kulturo, na izjemen ples, 
unikaten jezik in prav tako edinstveno pisavo, ki 
me še najbolj spominja na stresene špagete.

Načeloma so zelo prijazni in radi povabijo 
tujca v hišo, čeprav se zdijo malo zamorjeni in 
depresivni. Povabilo domov včasih izkoristijo 
kot dodaten izgovor za pitje alkohola. Ko 
imajo v hiši gosta, je zelo velika verjetnost, da 
bodo poklicali sosede, prinesli kako domače 
vino in kar sredi dvorišča zakurili ogenj za 
njihov Šašlik (neke vrste orjaški ražnjiči). Nato 
se prične pivska ceremonija. Gruzinci so pri 
nazdravljanju nekaj posebnega. Ne samo da 
trknejo s kozarci in rečejo »na zdravje«, pri 
njih je navada, da se za čisto vsak na novo na-
liti kozarček pove napitnico, in to ne le v nekaj 
besedah, zdravica se kaj hitro lahko razvleče 
na 4 minute besedičenja. Najprej se nazdravi v 
čast gostitelja, potem na zdravje 
otrok, žene, na hrano, vino, za 
pokojne prijatelje itd. Zabavno 
postane, ko se družabni večer 
raztegne, saj je na koncu že kar 
težko najti razloge za nazdravlja-
nje. No, njim uspe: lahko je tudi 
»na veter, ki nas hladi v vročih 
nočeh«.

Gruzinska vina so v svetu pravi 
mit, vedno več ljudi se namreč 
zaveda, da v Gruziji pridelujejo 
ena od boljših vin za zelo dostopno 
ceno. Lahko rečem, da sem tu res 
okusil nekaj vrhunskih buteljčnih vin, ki so za-
res odlična, predvsem tudi glede na njihovo ce-
no. Meni so bolj odgovarjala rdeča, ki pa so 
velikokrat nekoliko slajša, kot smo jih navajeni 
pri nas. Njihova domača vina pa so popolnoma 
druga zgodba in sicer so zelo ponosni na tradici-
onalno pridelavo vina, ki je pri nas poznano kot 
oranžno vino. To je pridobljeno iz belega grozd-
ja, ki je pridelano po postopku rdečega vina, se 

pravi, da vključuje tudi macera-
cijo (po stiskanju soka se lupine 
namakajo v soku še 4–13 dni). 
Če v Sloveniji lahko pri kmetu iz 
soda dobite odlično pitno vino, 
je to težje trditi za Gruzijo. Mene 
ta domača vina še najbolj spomi-
njajo na soliden solatni kis. A tu 
vsi trdijo, da so pridelana popol-
noma naravno in brez žveplanja, 
ki bi sicer preprečilo kisanje vina. 
Tudi gruzinska kultura pitja vina 
ni ravno na evropskem nivoju. 
Tu ga namreč iz majhnih kozarč-
kov navadno spijejo kar na dušek. 

Pa tudi težko verjamem, da imajo kaj dosti 
»pojma« o vinu, ko pa mi pridelovalci za »skoraj 
kis« trdijo, da gre za vrhunsko vino. No, navse-
zadnje moram poudariti tudi to, da na žalost ne 
potujem s polno denarnico, ki bi jo lahko praznil 
na primer tako, da bi si privoščil okušanja naj-
dražjih vin in obiskal najbolj prestižne pridelo-
valce.

Od vina pa h gruzinskim mestom in čudoviti 
naravi, ki bi bila lahko še veliko lepša, če ne bi 
bilo metanje odpadkov vsenaokrog na žalost 
tako zelo vsakdanje in splošno sprejemljivo.

Mtskheta je eno najstarejših gruzinskih 
mest. Danes šteje le dobrih 19 tisoč prebivalcev, 
včasih pa je bil to center Gruzije. Mesto je bilo 
proglašeno za prestolnico gruzinske pravoslav-
ne vere, kar velja še danes. Poleg nekaj starih 
ruševin sta najbolj zanimivi katedrali – Svetit-
skohveli iz 11. stoletja v centru in Jvari iz 6. 
stoletja, ki se nahaja na hribu nad mestom.

Samostan Davida Gareje je kompleks cer-
kve, samostana in mnogih tako imenovanih 
bivalnih celic, zgrajen v 6. stoletju. Najbrž ni 
šokantno, da ga je zgradil menih David Gareja. 
No, po vsej verjetnosti ne sam, bil pa je idejni 
vodja. Kapela, obzidje in nekaj delov je zgraje-
nih samostojno, večji del kompleksa pa je 

vkopan v skalo. Sigurno je ta kompleks ena od 
znamenitosti, ki je ob potovanju po Gruziji ne 
gre zamuditi. Ogled je brezplačen, na žalost pa 
ni ponujeno kaj dosti informacij ali zanimivih 
dejstev, pa tudi tisti del, ki izgleda najbolj zani-
miv, ni na voljo za ogled, ker v njem še danes 
živijo menihi. V poldrugem tisočletju obstoja 
ni bilo vedno tako, vmes so si cerkveni kom-
pleks namreč za več kot celo stoletje prisvojili 
Mongoli, še pred dobrega pol stoletja pa je bil 
zavzet s strani sovjetske vojske. Če se boste 
kdaj odločili za obisk, potem se morate obve-
zno povzpeti na goro za kompleksom in na 
drugi strani odkriti votlinice, ki so v preteklosti 
služile kot mala stanovanja in kapele. 

Tušheti je dolina v vzhodnem gorovju, do 
katere je potrebnih kar 5 ur vožnje po težko 
prevozni cesti, ki jo je BBC pred leti uvrstil 
med 10 najbolj nevarnih cest sveta. Vseeno se 
splača podati na pot, saj se v dolini razkrijejo 
popolnoma odmaknjene vasice, v katerih še ni 
elektrike, prebivalci pa namesto vožnje avto-
mobilov jezdijo konje, zato je to zares odlična 

nadaljevanje na naslednji strani

Klemen Grmšek
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EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH 2015 
- Tekmovanje je bilo v Poreču od 20. septembra 
do 1. oktobra 2015. Na prvenstvu je nastopilo 
10 mladih igralcev iz Šahovskega kluba Ko-
menda. 

Največji uspeh je dosegel Jan Šubelj, ki je v 
kategoriji dečkov do 12 let osvojil 7 točk in 
zasedel 3. mesto ter si priboril edino medaljo za 
Slovenijo na tem prvenstvu. Pred njim sta bila 
Kirill Shubin iz Rusije s 7,5 točkami in Mih-
nea-Ionut Ognean iz Romunije prav tako s 7,5 
točkami. Konkurenca je bila zelo močna, saj je 
nastopilo 110 mladih igralcev iz 39 držav.

lokacija za oddih od mestnega vrveža in uživa-
nje svežega zraka. Lahko rečem, da je bil to za 
mene najlepši del Gruzije.

Ušguli je vasica v zahodnem gorovju Gruzije 
(regija Svaneti) blizu mesteca Mestia. Za razliko 
od Mestie Ušguli v večji meri ohranja svoj iz-
gled, kakršen je bil pred več stoletji – najbrž je 
tudi zato pod Unescovo zaščito kulturne dedi-
ščine. Stražni stolpi, ki so zaščitni znak celotne 
regije Svaneti, so bili zgrajeni med 9. in 14. 
stoletjem. Ravno zaradi njih je bilo to celotno 
ozemlje znano kot neosvojljivo. Na splošno se 

nadaljevanje s prejšnje strani

Bronasti oktober
Jan Šubelj je osvojil 3. mesto na Evropskem prvenstvu mladih.

rina Mazzini v kategoriji deklet do 14 let je 
osvojila 24. mesto, Vesna Mihelič v kategoriji 
deklic do 10 let je osvojila 34. mesto, Klara 
Vidmar v kategoriji deklet do 12 let je osvojila 
37. mesto, Nikolina Mićić v kategoriji deklic 
do 8 let je osvojila 49. mesto, Tinka Ferenc v 
kategoriji deklic do 10 let je osvojila 65. mesto, 
Jan Marn je v kategoriji dečkov do 12 let 
osvojil 76. mesto, Filip Trplan pa v isti kate-
goriji 93. mesto, Janez Paternoster je v kate-
goriji dečkov do 10 let osvojil 93. mesto. Za-
hvaljujemo se Občini Komenda za fi nančno 
pomoč pri kritju velikih stroškov nastopa na 
tem tekmovanju.

POSPEŠENO EKIPNO DRŽAVNO PR-

zdi, da so tu ljudje že dolgo nazaj zažgali vse 
koledarje, ure pa skotalili po hribu navzdol. Čas 
se tu ne zdi pomemben. Ljudje so neprimerno 
bolj sproščeni in veseli kot tisti iz mesta, ki se 
grebejo za čim večjim kapitalom. Približno 33 
kamnitih hiš in 9 stražnih stolpov je tako lepo 
»nametanih« po zelenem hribovju, da še najbolj 
spominjajo na kakšen prizor iz fi lma o Robin 
Hoodu. Vasico si je lepo že samo ogledati, če pa 
radi pohajkujete, pa je tudi odlična izhodiščna 
točka za vzpenjanje na okoliške vrhove; kajti ta 
vasica leži globoko v kavkaškem gorovju.

Štopanje po Gruziji je »mala malica«, saj 
ljudje zares radi ustavljajo, te z veseljem pova-

bijo k sebi domov in nudijo kakršnokoli pomoč. 
Še največje tveganje predstavlja vožnja z njimi, 
saj z razmajanimi avtomobili brezglavo divjajo 
in se slalomsko izogibajo luknjam na cestišču 
ter razpuščenim kravam, konjem, prašičem in 
drobnici. V enem mesecu potovanja po Gruziji 
se mi je v telefonu nabralo vsaj dva ducata te-
lefonskih številk, ki sem jih dobil, češ, naj po-
kličem, če bom karkoli potreboval ali če bi šlo 
slučajno kaj narobe. Gruzija je vsekakor vredna 
obiska, za povrh pa je to trenutno cenovno 
najbolj ugodna država, kar sem jih obiskal. 
Sreča je v malih stvareh!

Več na pavkostrip.blogspot.com

VENSTVO KADETOV IN KADETINJ - 
Tekmovanje je bilo na Otočcu v soboto, 3. 10. 
2015. V skupini kadetov je ekipa ŠK Komen-
da Popotnik (v postavi: Jan Šubelj, Maj Mar-
košek, Julian Novakovič) osvojila 3. mesto, 
Ekipa ŠK Komenda Pogi (v postavi: Domen 
Tisaj, Matej Mlakar, Staš Ahtik) osvojila 7. 
mesto. V skupini kadetinj je ekipa ŠK Komen-
da Popotnik (v postavi Katarina Mazzini in 
Klara Vidmar) osvojila 3. mesto.

POSPEŠENO POSAMEZNO DRŽAVNO 
PRVENSTVO KADETOV IN KADETINJ 
- Tekmovanje je bilo na Otočcu v soboto, 3. 
10. 2015. V skupini kadetov je Jan Šubelj 

Zmagovalci 5. klubskega hitropoteznega tur-
nirja

Evropsko prvenstvo mladih - Jan Šubelj

Udeleženci ŠK Komenda na Evropskem pr-
venstvu

Kadetska liga ŠK Komenda do 12 let

Posamezni tekmovalci kadetske lige do 16 let

ŠK Komenda posamezni tekmovalci do 16 let

Kadetska liga do 16 let

Maj Markošek

Uspešno so nastopili še: Teja Vidic v katego-
riji deklet do 18 let je osvojila 11. mesto, Kata-

osvojil 3. mesto; osvojili smo še: Maj Marko-
šek 8. mesto, Staš Ahtik 12. mesto, Domen 
Tisaj 13. mesto, Matej Mlakar 19. mesto, Jan 
Marn 20. mesto. V skupini kadetinj je Klara 
Vidmar osvojila 6. mesto, Katarina Mazzini pa 
je osvojila 8. mesto.

POSPEŠENO POSAMEZNO DRŽAVNO 
PRVENSTVO ČLANOV - Tekmovanje je 
bilo na Otočcu v soboto, 3. 10. 2015. Blaž 
Debevec je osvojil 11. mesto.

HITROPOTEZNO EKIPNO DRŽAVNO 
PRVENSTVO KADETOV IN KADETINJ 
- Tekmovanje je bilo na Otočcu v nedeljo, 4. 
10. 2015. V skupini kadetinj je ekipa ŠK Ko-

ŠAH
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ŠK Komenda posamezne tekmovalke do 16 let

ŠK Komenda tekmovalci na kadetskem do 16 let

Državno prvenstvo mladincev 2015 

V podjetju PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana že 
dalj časa beležimo nepravilno in nezakonito 
odlaganje odpadkov na ekološkem otoku na 
Podborštu. Na tem mestu bi radi problem 
predstavili širšemu občestvu, hkrati pa bi vas, 
občane Komende, opozorili tudi na različne 
pravilne načine oddaje odpadkov, ki ne sodijo 
na ekološki otok. 

Ekološki otok na Podborštu je namenjen 
zbiranju papirja in kartona, embalaže (pla-
stična, kovinska, sestavljena - tetrapak) 
ter stekla. Nekateri občani pa imajo, kot vse 
kaže, drugačno mnenje oziroma okoljske vre-
dnote in dotično zbiralnico razumejo kot 
»mini« zbirni center oz. divje odlagališče, 
kamor lahko celo nekontrolirano in nesortira-
no odlagajo raznorazne odpadke, ki tja nikakor 
ne sodijo. 

Prevladujejo predvsem: 
kosovni odpadki  ● ,
električna  ●  in elektronska oprema,
gradbeni odpadki  ● ,
les  ●  in zeleni vrtni odpad,

Nezakonito odlaganje odpadkov 
na ekološkem otoku na Podborštu

avtomobilske gume  ● ,
žimnice  ● ,
nevarni odpadki  ● ,
azbestcementne plošče (»salonitke«)  ●  in 

drugi.
Za večino naštetih odpadkov je omogočena 

organizirana brezplačna oddaja v količinah, 
ki so značilne za posamezno gospodinjstvo. 2 
krat letno lahko posamezno gospodinjstvo 
naroči brezplačen odvoz kosovnih odpad-
kov na podlagi izpolnjenega kupona oziroma 
v primeru, da se odločite za oddajo direktno 
v Zbirni center Suhadole, vam pripada do-
bropis v višini 8 EUR, ki se upošteva na 
naslednji mesečni fakturi (kupona se nahajata 
na hrbtni strani decembrske oziroma januar-
ske fakture; možna je tudi oddaja naročila 
preko spletnega obrazca). Nadalje, zadnjo 
soboto v marcu in v septembru poteka akcija 
zbiranja nevarnih odpadkov s premično 
zbiralnico. Ostale zgoraj navedene odpadke 
pa je možno oddati v Zbirni center Suhado-
le. Zaračunali vam bomo le sprejem avtomo-

bilskih gum (1 kos = 0,28 EUR) in salonitnih 
plošč, zaradi nadaljnjih postopkov obdelave 
(169,7 EUR/tono - zaščitene; 182,9 EUR/to-
no - nezaščitene).

V podjetju se v sodelovanju z Občino Ko-
menda trudimo identifi cirati povzročitelje ne-
zakonitega odlaganja odpadkov in jih tudi 
prekršku ustrezno sankcionirati. Bi pa bili zelo 
veseli, če bi bili občani v tovrstnih primerih 
onesnaževanja bivanjskega okolja bolj obču-
tljivi oziroma bi se odločali za sporočanje in-
formacij v zvezi s kršitelji. Zato pozivamo vse 
odgovorne občane, ki boste kadarkoli priča 
nezakonitemu odlaganju odpadkov, da nas o 
tem obvestite na naslednja kontakta:

Operativni center Kamnik - telefon: 01 / 723 
82 42.

Operativni center Kamnik - e-pošta: oc.ka-
mnik@publicus.si.

Objavljamo nekaj slik, ki prikazujejo neza-
konito odlaganje odpadkov na ekološkem oto-
ku na Podborštu. Slike so bile posnete julija, 
avgusta in septembra letos.

Državno prvenstvo mladincev -pospešeno - 
Jan Šubelj

menda (v postavi Klara Vidmar in Katarina 
Mazzini) osvojila 2. mesto.

HITROPOTEZNO POSAMEZNO DR-
ŽAVNO PRVENSTVO KADETOV IN KA-
DETINJ - Tekmovanje je bilo na Otočcu v 
nedeljo, 4. 10. 2015. V skupini kadetov je Maj 
Markošek osvojil 2. mesto. V skupini kadetinj 
je Katarina Mazzini osvojila 6. mesto, Klara 

Vidmar je osvojila 7. mesto.
HITROPOTEZNO POSAMEZNO DR-

ŽAVNO PRVENSTVO ČLANOV - Tekmo-
vanje je bilo na Otočcu v nedeljo, 4. 10. 2015. 
Blaž Debevec je osvojil 11. mesto.

4. EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO 
KADETOV DO 12 LET - Tekmovanje je bilo 
v Postojni v nedeljo, 11. 10. 2015. Ekipa ŠK 
Komenda Pogi (v postavi: Jan Šubelj, Jan 

35. mesto Bine Markošek, 42. mesto David 
Paternoster.

5. KLUBSKI HITROPOTEZNI TURNIR 
v Komendi 9. 10. 2015. Osvojili smo: 2. mesto 
Blaž Debevec, 3. mesto Jan Zajc, 4. mesto 
Anton Trebušak, itd. Sponzor turnirja je podje-
tje Caparol. Naslednji turnir bo v petek 13. 
novembra 2015, s pričetkom ob 18 uri v klub-
skih prostorih.

Šahovska jesen je zelo pestra: tri igralke in 
igralec bodo nastopili na svetovnem prvenstvu 
mladih, z ekipami nastopamo v Osrednje slo-
venski ligi, pričele so se članske klubske lige 
– nastopamo s tremi ekipami. 

Franc Poglajen

Marn, Vesna Mihelič) osvojila 2. mesto, Ekipa 
ŠK Komenda Popopotnik (v postavi: Filip Tr-
plan, Matej Mlakar, Pavle Đokič) je osvojila 5. 
mesto.

7. TURNIR NAJMLAJŠIH 2015 v Lju-
bljani 15. 9. 2015. Osvojili smo: 4. mesto Janez 
Paternoster, 13. mesto Vesna Mihelič, 14. me-
sto Tinka Ferenc, 21. mesto Gašper Klemenčič, 
25. mesto Jure Žličar, 27. mesto Jernej Zidar, 
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NAPOVEDNIK
dogajanj novembra 2015

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOSTNO STA-
ROST 
SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 10-LETNICI - Prisrčno vabljeni 
v četrtek, 5. novembra, ob 17. uri v Kulturni dom v Komendi. Pra-
znujmo skupaj!

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA

IZLETNIŠKA SEKCIJA 
MARTINOVANJE - Dvodnevno Martinovanje bo 11. in 12. novem-
bra v hrvaški Istri. Odhod avtobusa iz Komende ob 7.00. 

POHODNIŠKA SEKCIJA 
NA VRH SV. ANE - Vrh Sv. Ane nad Ribnico bomo osvojili bo 14. 
novembra. Odhod bo ob 7.00 izpred trgovine s sadjem v Mostah.
ŠENTJOŠT NAD KRANJEM - Člani sekcije bomo zavzeli znano iz-
letniško točko 28. novembra. Odhod ob 8.30 izpred trgovine s sadjem 
v Mostah.
Pa še pomembno obvestilo pohodnikom. Vsi, ki se boste udeleževali 
pohodov, svojo udeležbo javite vodji sekcije Marjanu Marnu na tel.: 
041-694-209. Tako bo zagotovljen lažji pregled udeležencev izza naro-
čilo malice. Udeležbo javite najpozneje v petek pred odhodom.

ŠAHOVSKA SEKCIJA
ZAKLJUČNI ŠAHOVSKI TURNIR - Ekipni zaključni šahovski tur-
nir vseh osrednje slovenskih lig bo 26. novembra. 

TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
TRŽNICA - V soboto, 7. in 21. novembra, od 8.00 do 12.00 na Ko-
željevi domačiji na Gori.
POSTAVITEV NOVOLETNE JELKE - Novoletno jelko bomo po-
stavili v petek, 27. novembra, ob 17. uri s kulturnim programom in 
izdelovanjem adventnih venčkov. Dobimo se na Koželjevi domačiji 
na Gori.

Vabilo
Spoštovane, spoštovani, minilo je že 10 let, od kar smo v naši občini 
pričeli s programi za solidarno medgeneracijsko sožitje in kakovo-
stno staranje. Prav je, da obletnico praznujemo skupaj z vami.

Veseli bomo, če se nam boste pridružili na slavnostni akademiji
 

v četrtek, 5. novembra 2015, ob 17.00
v Kulturnem domu v Komendi.

Prisrčno vabljeni. 

»V vsakem obdobju življenja mora človek poskrbeti, da je intenzivno 
osebno povezan vsaj z enim pozitivno usmerjenim človekom iz vsake 
generacije: z enim mladim, enim srednjih let in enim starim. Biti 
osebno povezan pomeni, da se z njim vsaj eno uro tedensko pogovar-
ja o njunih osebnih izkušnjah in o njunem osebnem doživljanju; torej 
ne samo o splošnih, intelektualnih, delovnih ali drugih brezosebnih 
vsebinah. Pozitivna usmerjenost v odnosu pa pomeni, da je pri ko-
munikaciji pet prijetnih, spodbudnih ali pozitivnih vsebin na eno 
negativno.«
(Zlato pravilo za sožitje generacij in kakovostno staranje; Inštitut 
Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje)

Medgeneracijsko društvo za kakovostno 
starost Komenda
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Mediteranska kozmetika
 Adria Spa Slovenija

Izdelki fi rme Adria Spa so poznani že dve desetletji po naravnih izdelkih 
za nego telesa. Izdelki za kopanje, tuširanje in nego telesa so sestavljeni 
iz skrbno izbranih kombinacij rastlin, vonja eteričnih olj in zaznavnosti 
mediteranske obale. 

Sivka-Oliva se uporablja zaradi porijetnega vonja in v fi zioterapiji za 
zdravljenje depresije, nespečnosti in nervoze. Blagodejno deluje n vse 
tipe kože v kombinaciji z olivnim oljem kožo pomirja, hrani in celi.

Limona suhocvetnica deluje proti gubam in pospešuje obnovo utru-
jene kože izpostavljene stresu. Olje se uporablja pri razširjenih in vnetih 
venah, popokanih kapilarah in strijah. 

Limonska trava - pomaranča se uporablja v proizvodih proti celu-
litu in debelosti, dviguje razpoloženje, povečuje koncentracijo in 
zmanjšuje stres.

Prodajo mediteranske kozmetike Adria Spa ima Nataša Ribič, 
Lahovče 91, Cerklje 4207 na spletni strani. Izdelke ima tudi trgovi-
na TIA v Mostah pri Komendi.

Proizvajalec: Biofarm d.o.o., Ventilatorska 14, 10250 Zagreb, Hrvaška. 
Uvoznik: V. Ribič s. p., Lahovče 91, 4207 Cerklje, www.adriaspa.si,

 Adria Spa Slovenija
 
Nagrade:
1. - 4. nagrada - Paket z gelom za tuširanje, s kremo za roke in maslom 
za telo v vonjih sivke-olive, limonske trave - pomaranče in limone - 
suhocvetnice.

Rešeno križanko (lahko napišete tudi 
samo REŠITEV GESLA) pošljite na 
naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 
23, 1218 Komenda DO VKLJUČ-
NO 12. novebmra 2015. Na kuverto 
napišite ime, priimek, naslov in Na-
gradna križanka.

Nagrajenci Nagradne križanke Av-
toprevozništvo in Vulkanizerstvo 
Stanko Grgič s.p., Zajčeva 5 v 
Aplenci Glasilu občine Komenda, 
številka 8-9/2015:

1. nagrada – Globinsko čiščenje 
osebnega avtomobila v vrednosti 
60 EUR - KATJA SOJER, Podgorica 73, 1231 Črnuče 
2. nagrada – Optična nastavitev podvozja v vrednosti 35 EUR - 
JAN  GOLOB, Suhadole 36, 1218 Komenda 
3. nagrada – Premontaža in centriranje pnevmatik v vrednosti 25 
EUR -  VINKO PLEVEL, Križ 27, 1218 Komenda

Čestitamo! Nagrajenci lahko nagrade uveljavljajo s tem obvestilom v 
delavnici Avtoprevozništvo in vulkanizerstvo Stanko Grgič s.p., Zajčeva 
cesta 5, Komenda v delovnem času obrata. Za obisk se predhodno do-
govorite po telefonu 01/83-41-482 ali 031/785-706 oziroma po e-pošti 
stane.grgic@gmail.com 



BIVALENTNO OGREVANJE SE IZVEDE 
V PRIMERIH, KO IMATE ŽE VGRAJENO 
PEČ NA OLJE, PLIN ALI DRVA IN LE-TO 
IZ DOLOČENIH VZROKOV ŽELITE 
OHRANITI V SISTEMU OGREVANJA.
Z VGRADNJO KVALITETNE 
IN NA OSNOVI PRAVILNEGA 
IZRAČUNA USTREZNE 
TOPLOTNE ČRPALKE, 
UPOŠTEVAVOČ PARAMETRE 
IN SISTEME GRADNJE 
OBJEKTA IN REALNE 
POTREBE PO OGREVANJU 
IN GRETJU SANITARNE 
VODE, SE VAM STROŠKI 
OGREVANJA ZNIŽAJO 
DO 70 %, OBSTOJEČO PEČ PA KORISTITE 
KOT ALTERNATIVO ZA IZREDNE RAZMERE.

VEDE 
JENO 
LE-TO 

E
JA.

BIVALENTNO OGREVANJE BIVALENTNO OGREVANJE 
S TOPLOTNO ČRPALKOS TOPLOTNO ČRPALKO

PO MOČI PRAVILNO IZBRANA IN VGRAJENA TOPLOTNEA ČRPALKA VAM OMOGOČA NIŽJO 
ZAČETNO INVESTICIJO IN VSAKOLETNE MANJŠE STROŠKE OBRATOVANJA.

PRI NOVOGRADJAH VAM 
BOMO NA OSNOVI OGLEDA 
IN IZRAČUNA VGRADILI 
USTREZNO KVALITETNO 
EVROPSKO TOPLOTNO 
ČRPALKO, ZA SRCE IN 
DUŠO PA TUDI KAMIN 
ALI KAMINSKO PEČ 
PRIMERNO VAŠEMU 
AMBIJENTU.

TOPLOTNA ČRPALKA 

TOPLOTNA ČRPALKA 

LG-MONOBLOK ŽE 

LG-MONOBLOK ŽE 

OD 3.750 EUR DALJE 

OD 3.750 EUR DALJE 

Z MONTAŽO IN DDV.

Z MONTAŽO IN DDV.

UPORABITE SUBVENCIJE EKO SKLADA, UGODNE KREDITE SIB BANKE 
/ nominalna obrestna mera 6M Euribor + 1.7% letno /, SUBVENCIJE NAŠIH DOBAVITELJEV 

DO 1000 eur, IN PLAČILA do 24 OBROKOV.

NOVO!

NUDIMO TUDINUDIMO TUDI ZALOGOVNIKE • BOJLERJE • TOPLOTNE 
ČRPALKE ZA SANITARNO VODO • KAMINE 
IN KAMINSKE PEČI




