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ANDREJ ŽALAR

OKTOBER JE MESEC 
POŽARNE VARNOSTI

Po družabnem tekmovalnem 
srečanju starejših gasilcev-vete-
ranov v Gasilski zvezi Komenda, 
ki je bilo prejšnji mesec v Mo-
stah, in po sobotnem odprtju 
vrat gasilskega doma v Komendi 
minuli teden, je bila v petek, 14. 
oktobra, popoldne v vasi Križ 
pri Komendi občinska gasilska 
vaja v okviru letošnjega oktobra 
- meseca požarne varnosti. 

V vaji, ki je bila tokrat zaradi 
taktične predpostavke, da se je v kraju 
pojavil požigalec, na treh lokacijah, so 
sodelovali gasilci z avtomobili in po-
trebno opremo vseh treh društev - Ko-
mende, Križa in Most. Organizator to-
kratne občinske vaje, ki ji je poveljeval 
Uroš Sušnik, je bilo PGD Križ. Pred 
podrobnejšo analizo, ki bo opravljena 
v prihodnjih dneh, je bil poveljnik po  
končani vaji zadovoljen. Uspešno so 
posredovali na območju pod cerkvijo 

Gasilci so ugnali 'požigalca' v GZ Komenda

v vasi Križ, pri Lovskem  
domu in pri gasilskem do-
mu PDG Križ.

Vajo sta si poleg doma-
činov v vasi Križ ogledala 
tudi župan občine Komen-
da (in hkrati gasilec) Sta-
nislav Poglajen in predse-
dnik Gasilske zveze 
Komenda Jože Sušnik. 

V okviru meseca 
požarne varnosti pa je 
bilo (in bo tudi priho-
dnji mesec) na obmo-
čju Gasilske zveze 
Komenda v občini 
Komenda v treh gasil-
skih društvih še nekaj 
drugih aktivnosti.

A. Ž.

V mesecu požarne varnosti se v 
okviru Gasilske zveze dogajajo 
različne aktivnosti. Bila je že 
gasilska vaja v izvedbi PGD 
Križ, dan odprtih vrat v Ko-
mendi in Mostah. Kako pa to-
variš predsednik GZ Komenda 
Jože Sušnik ocenjujete strokov-
nost, opremljenost društev? 

Vsa tri društva so še bolj aktiv-
na v tem mesecu. Prejšnji teden 
je bila gasilska vaja v vasi Križ 
na treh krajih s predpostavko, da 
je v vasi požigalec. Ne bi je stro-
kovno ocenjeval, vendar lahko 
rečem, da je kar uspela, več pa 
bosta povedali analiza in ocena.

Sicer pa lahko rečem, da so 
vsa društva v Gasilski zvezi Komenda zelo dobro opremljena; tako tehnično 
kot strokovno-kadrovsko. Seveda pa je največja težava trenutno prostorska 
stiska v Mostah. Gasilsko društvo Moste si je zadalo nalogo, da v nekaj letih 
zgradijo nov gasilni dom. Ni ravno pravi čas za to. Občina v Komendi je v 
hudih fi nančnih težavah, vendar vseeno mislim, da bi nekaj denarja morali 
najti v občinskem proračunu tudi za gasilsko društvo Moste. Levji delež 
pa bodo seveda morali sami zagotoviti. Zato se moramo do drugega 
branja proračuna v občinskem svetu skupaj dogovoriti in najti rešitev.

Končno smo dobili IME
Jože Sušnik, predsednik GZ Komenda: Vsa tri društva v občini so zelo dobro opremljena; tako teh-
nično kot strokovno-kadrovsko. Voljo in vso energijo pa bomo morali usmeriti v izgradnjo gasilskega 
doma v Mostah.

Velja torej razumeti, da je reševanje prostorskih težav v Mostah 
na prvem mestu v prihodnje tudi v Gasilski zvezi Komenda?

Seveda so še druge stvari. Gasilska zveza je namreč fi nančno podprta od 
občine v proračunu. Dobimo 63.000 evrov za vsa društva in sicer po odstot-
kih. Največ dobi PGD Moste, ki je tudi osrednje društvo v naši občini. Vendar 
ta sredstva zadostujejo le za redno delovanje; za gorivo, elektriko, za zavaro-
vanje vozil in članov, za nabavo novih cevi... Prioriteta pa pravim, naj bi 
bila, da vso energijo usmerimo v zgraditev gasilskega doma v Mostah.

Včasih se zdi, da nekateri razmišljajo, ali so sploh potrebna tri 
gasilska društva v občini, ki ima nekaj več kot deset naselij?

Že ob ustanovitvi naše Gasilske zveze je tudi kakšen občinski svetnik 
rekel, zakaj pa taka občina tri društva. Osebno sem prepričan, da so še 
kako potrebna. Na Križu društvo na primer skrbi tudi za družabno življe-
nje. V Komendi je sicer 40 klubov in društev, enako v Mostah. Vendar pa 
imata Moste in Komenda požarno obremenitev, da sta obe društvi potreb-
ni kraju. Poglejte na primer samo cono. Ko bo polno zaživela, bo potrebno 
dnevno dežurstvo. Če pa primerjam s Komendo pobrateno občino Kri-
ževci, ki ima prav tako okrog 6000 prebivalcev oziroma občanov, imajo 
kar 14 gasilskih društev. Ob tem, da mora pri nas vsako društvo zbrati 
najmanj toliko sredstev, kolikor jih dobi od občinske gasilske zveze.

Kako pa država gleda na gasilska društva v Sloveniji?
Takole bom rekel: Končno smo gasilci dobili Ime. Včasih smo veliko-

krat slišali, saj imate samo tekmovanja, druženja… Sedaj imamo IME. 
Res pa je tudi, da smo v Civilni zaščiti najbolj v ospredju Gasilci.

Jože Sušnik, predsednik GZ Komenda

VAJA
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Ob pogledu nekaj let nazaj vem, da si takrat nisem zamislil, da bodo 
mladi, pravzaprav nekako na hitro zbrani godbeniki današnje Godbe 
Komenda, že nekaj let po ustanovitvi tako prepoznavni, uspešni in kot 
rečemo, postali Ta prava Godba Komenda. Pobudnik in najbolj zaslužen 
ter vztrajen spodbujevalec ob takratnem županu Tomažu Drolcu, je bila 
vsekakor Saša Plevel; do takrat članica kamniške godbe. Dve podpori 
pa sta bili potem nedvomno odločilni, da so z nastopi ob spodbudah 
mladi godbeniki naredili preboj v današnjo petletno kilometrino. 

Prva je bila Prvomajska budnica, s katero so z jutranjim prvomajskim 
bujenjem zamenjali nekdanje prvomajske jutranje motoristične nastope 
v občini. Druga pa je bila organizacija zdaj že tradicionalnega vsakokra-
tnega slovesnega odprtja komendskega sejma z godbo, z mažoretkami 
(Anita Omerzu) in s folkloristi društva upokojencev Komenda ob me-
dijski podpori Uredništva Aplence - glasila občine Komenda. 

Po začetnih težavah, saj vemo, da godba ni kar tako - ni trio ali kvintet 

Festival za jubilej mladih godbenikov

Priznanja ob 5. obletnici Kulturnega društva godba Komenda - Matevž 
Cerar, Gašper Erce, Nejc Jurkovič, Srečko Korbar, Boštjan Marn, 
Domen Ogrinec, Mojca Pibernik, Saša Plevel, Lucija Ravnikar, Ana 
Vidmar, Anja Zajc in David Zotler. Med dobitniki priznanj na festivalu 
godb v soboto, 8. oktobra, je bila tudi Saša Plevel (na sliki), ob Srečku 
Korbarju najbolj zaslužna za ustanovitev Godbe Komenda.  

ansambel - ampak je zasedba najmanj okrog dveh desetin glasbenikov, 
in to glasbenikov z obveznimi instrumenti, ki znajo in vedo, kako se jim 
»streže«, so danes enakovredni kolegi med godbeniki oziroma godbami 
v sosedstvu. To je tisto pravo ogledalo in priznanje, da so postali kljub 
mladosti od starejših godbenih kolegov potrjeni, da so na pravi poti. 
Potrditev pa je bila prav festival, ki so ga v dobrih štirih urah podprle 
sosednje godbe z nastopanjem med velikim Jesenskim sejmom v Ko-
mendi. 

Bila je to, recimo, nenazadnje lepa zahvala organizatorju sejmov, da 
so za svoje nastope ob odpiranju sejmov, s festivalom obeležili tudi 
svoje začetke na sejmih. Po drugi strani pa slovesnost, saj so nastopili 
skupaj z mažoretkami, rednimi spremljevalkami od njihovega začetka 
in hkrati največja spodbuda vodstvu godbe s predsednikom Matevžem 
Cerarjem ter kapelnikom Petrom Šalo.

Zato naj velja čestitka - tudi iz Aplence - za nadaljnje uspešno napredo-
vanje v vašo prepoznavnost. In želja: Bodite orkestralno povezani z 
željami po bogatenju repertoarja in kvalitetnemu napredovanju ter na-
stopanju še naprej. 

Andrej Žalar 

V nedeljo, 2. oktobra 2016, je bilo v Športni dvorani Komenda prvo 
judo tekmovanje v zgodovini Komende. Organiziral ga je domači Judo 
klub Komenda, ki je po skupnem številu točk tudi osvojil 1. pokal. Na 
drugo mesto so se z odličnimi borbami povzpeli Ljubljančani iz Judo 
kluba Tatami, bron pa je slavil prav tako ljubljanski Judo klub Sokol. 
Vseh 120 tekmovalcev, ki so prihajali še iz JK Žiri, JK Gorica in ŠD 
Polyteam, se je razvrstilo v tri starostne kategorije: Judo vrtec, ki so 
tekmovali v sumo borbah, mlajši cicibani/ke in cicibani/ke, ki so tek-
movali v ne-wazi (parterni borbi) ter mlajši dečki in mlajše deklice, ki 
so obiskovalcem in navijačem že pokazali prave judo borbe. Tekmova-
nje je bilo na treh borilnih površinah, kjer so sodili sodniki: Dušan 
Stražiščar, Miha Stražiščar in Dušan Judnič. Mlade tekmovalce je z 
obiskom počastil tudi župan Občine Komenda Stanislav Poglajen, ki je 

1. JUDO POKAL KOMENDE Tekmovanje navdihnilo mlade

podelil pokale trem najuspešnejšim klubom. 
Tekmo je obiskala velika množica ljudi, ki so se od blizu spoznali z 

judom, ki je bil do nedavnega še precej nepoznan šport v kamniško-
komendskem prostoru. Nekaterim je šport vzbudil zanimanje in s tem je 
Judo klub Komenda pridobil nekaj novih članov in simpatizerjev. Tek-
movalci so prikazali, da je ta borilna veščina zelo primerna za motoričen 
razvoj otrok in mladine. Vsekakor je tekma dokaz, da je Judo klub Ko-
menda s svojimi sekcijami otrok v Kamniku najštevilčnejši in najuspe-
šnejši judo klub na območju Komende in Kamnika.     Katarina Kumer
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ŽUPANOVA BESEDA

ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan. 
Gradbeno komunalno-in-
frastrukturno leto se nada-
ljuje. Na zadnji seji ste na 
neposredno vprašanje sve-

tnika z Gore odgovorili, da bo vgrajen tudi vsaj grobi asfalt, če bodo 
vremenski pogoji ugodni. Ali to tudi nasploh pomeni, da se bodo 
dela nadaljevala v okviru vremenskih razmer?

Prav gotovo so zunanja gradbena dela močno odvisna od vremenskih 
pogojev. Prizadevamo si, da bi se dela vsaj na odsekih, kjer je bil pred 
samim posegom asfalt, pred morebitnim snegom končala z asfaltira-
njem. Predvsem zaradi lažjega vzdrževanja cest v zimskem obdobju.

Kar nekaj vprašanj (pa tudi kritičnih namigov na delo) je bilo na 
nadzor opravljanih del. Slišati je bilo, da je eno nadzor, da pa bo 
tudi tako imenovani super nadzor. Lahko poveste kaj več o tem?

V skladu z veljavno zakonodajo je bil 4.3.2013 na portalu javnih na-
ročil objavljen Javni razpis za storitve gradbenega nadzora in storitve 
inženirja po pogodbenih določilih FIDIC. Vemo, da je osnovna odgo-
vornost glede izvedbe same gradnje v pristojnosti izbranega izvajalca 
gradbenih del oziroma njihovega odgovornega delovodje. Po dokonča-
nju del mora izvajalec del predložiti ustrezno dokumentacijo o izvedenih 
delih in vgrajenih materialih, vključno z bančno garancijo. Funkcija in 
namen nadzora je kontrola izvedenih del in količin, ki se na samem 
gradbišču izvaja ves čas poteka gradbenih del z občasnimi (tedenskimi) 
kontrolami. Zaradi še boljšega nadzora nad samo gradnjo kanalizacije iz 
sredstev kohezijskega sklada in zaradi dodatnih del ob sami gradnji, 
smo se v letošnjem letu odločili, da smo v skladu z zakonom o javnih 
naročilih pridobili še eno družbo, ki izvaja nadzor nad gradnjo del, ki 
niso predmet kohezijskih sredstev in istočasno nadzira tudi delo in nalo-
ge nadzornika gradnje kanalizacije iz kohezijskih sredstev. Tem delom 
in nalogam pravimo super nadzor. 

Kako pa ste vi, kot neposredno odgovorni za projekt, zadovoljni 
s potekom del, s tako imenovanim terminskim planom, z razumeva-
njem in recimo sodelovanjem lastnikov oziroma ljudmi na terenu?

Dela trenutno potekajo po sprejetem terminskem planu, Res je, da 
smo ta terminski plan tekom leta nekoliko spremenili v delu, kateri ka-
nali se bodo gradili v letošnjem letu, kateri naslednje leto. Sprememba 
je nastala predvsem zaradi dejstva, da je izvajalec imel na razpolago 
večji gradbeni stroj, s katerim pa na ozkih delih med hišami ne more 
delati in smo se skupaj odločili, da se pred posegi na Mlaki izvedejo 
dela na trasi Gmajnica – Gora. Samo sodelovanje z občankami in obča-
ni pa je zadovoljivo, čeprav imajo nekateri kar veliko dodatnih želja po 
urejanju, a ker so sredstva v proračunu precej omejena, tem zahtevam 
žal ni mogoče ugoditi. Še najmanj tam, kjer so želje povsem nerealne in 
neuresničljive. Na primer: širitev ceste z izgradnjo pločnika, a za takšen 
poseg bi bilo potrebno rušenje ograj, tudi objektov in pridobitev ze-
mljišč. So tudi posamezni primeri, ko nekateri občani sprašujejo, kdaj 
bo posamezni del ceste ponovno asfaltiran, čeprav vidijo, da kanalizaci-
ja na tem odseku še ni dokončana. Vendar takšnih primerov ni veliko. 

Še nekaj let bo tako
Dela bodo odvisna od vremena. - Zaradi dodatnih del v skladu z zako-
nom še ena družba izvaja nadzor. - Dela potekajo usklajeno po progra-
mu. - Po letu 2017 do leta 2020 gradnja omrežja z občinskim denarjem. 
- Želja ob nepravem času. - Poleg šolstva in vrtca ne smemo pozabiti 
tudi ostalih dejavnosti. - Javna razprava od 21. oktobra do 21. novembra 
letos.

 Čeprav je letošnje leto, bi rekel, podrejeno komunalno-infra-
strukturnim dogajanjem, se dogaja tudi na drugih področjih. Sko-
raj bo minil oktober - mesec požarne varnosti. Že kar živahno je 
bilo in bo še na gasilskem področju; tudi pri prizadevanjih gasilcev 
za izgradnjo novega gasilskega doma v Mostah. Kako, kot župan in 
tudi kot gasilec, komentirate požarno-varnostna dogajanja danes in 
jutri v občini Komenda?

Ni samo letošnje leto podrejeno komunalno infrastrukturnim dogaja-
njem. Tudi nekaj naslednjih let bo tako. V prihodnjem letu moramo 
končati gradnjo kanalizacijskega omrežja iz kohezijskega denarja. V 
letih 2018, 2019 in 2020 pa bo treba zgraditi še ostalo kanalizacijsko 
omrežje in zagotoviti 95-odstotno priključitev objektov v občini na či-
stilno napravo v Domžalah. To omrežje bo treba graditi z denarjem iz 
občinskega proračuna. 

Prizadevanja nekaterih članov Prostovoljnega gasilskega društva 
Moste za vključitev gradnje njihovega novega gasilskega doma v prora-
čun občine so zelo intenzivna in posegajo celo izven občinskih meja. 
Res je, da je lokacija njihovega dosedanjega gasilskega doma neustrezna 
in ne omogoča takšnega usposabljanja in vaj, kot si člani želijo in zaslu-
žijo. Ne gre pa se pozabiti, da je društvo za nakup zemljišča za nov ga-
silski dom avgusta leta 2014 prejelo od občine 55.000,00 € in letos dobrih 
31.000 € za plačilo komunalnega prispevka za novi predvideni gasilski 
dom. Njihova želja po novem gasilskem domu je kar nekaj let dozore-
vala, žal pa je fi nančno dozorela ravno ob nepravem času. 

 
Na zadnji seji občinskega sveta prejšnji četrtek je bila razprava o 

tako imenovanem prvem branju kar dveh občinskih proračunov; 
za prihodnje leto 2017 in že tudi za naslednje leto 2018. Sta dve leti 
le zanimiva okvirna novost s pogledom naprej, ali tehtna vsebinska 
opredelitev? No, res pa je, da je bila razprava bolj navezana na 
prihodnje leto. Kako bi napovedali, kaj nas čaka, če vemo, da bo 
posredi predvsem denar ?

Sprejemanje dvoletnih odlokov o proračunu občine je v nekaterih 
občinah že ustaljena praksa, z uveljavitvijo novega zakona pa je to od 
prihodnjega leta dalje zakonska obveznost vseh lokalnih skupnosti. 
Tudi na državni ravni se že nekaj let sprejema proračun za dve nasle-
dnji leti, kar ima tudi nekatere prednosti. Kot sem že omenil, bosta 
tudi naslednji dve leti predvsem namenjeni gradnji kanalizacije. Seve-
da ob tem ne smemo pozabiti na nadgradnjo učilnic in upravnih pro-
storov za potrebe šolstva in vrtca v prihodnjem letu ter ostalih obveznih 
dejavnosti. 

In kaj nas pomembnega čaka še v prihodnjih dveh mesecih do 
konca tega leta?

V prihajajočih dveh mesecih nas poleg rednega dela čaka predvsem 
dokončno usklajevanje odlokov o proračunu za leti 2017 in 2018, ki sta 
v času od 21. oktobra do 21. novembra v javni obravnavi. Oba predloga 
odloka sta dostopna na naši spletni strani www.komenda.si. V decem-
bru bomo že tradicionalno pripravili manjše srečanje s predstavniki 
društev in klubov, obiskali naše najstarejše občanke in občane, nastanje-
ne v socialno-varstvenih institucijah in doma, pa še kaj se bo dogajalo. 

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN
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GRADNJE, AKTUALNO

Končana je nadgradnja CČN
V Javnem podjetju Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik 
so v sredo, 26. oktobra, slovesno odprli nadgrajeno čistilno napravo, 
ki je četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji.

Skupna vrednost projekta nadgradnje je 15,5 milijonov evrov. Fi-
nančna sredstva so črpali iz kohezijskega sklada Evropske Unije, iz 
sredstev Republike Slovenije in iz občinskih proračunov. Gre za enega 
največjih ekoloških projektov šestih občin Domžale, Kamnik, Mengeš, 
Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin, lastnic, ki so z odličnim 
medsebojnim sodelovanjem izkazale svojo ozaveščenost in odgovoren 
odnos do socialnega in naravnega okolja.

Vrednost celotnega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na 
območju Domžale - Kamnik znaša 39.054.955. Iz Kohezijskega sklada v 
okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020 v višini 23.917.001 €, iz državnega proračuna 
Republike Slovenije v višini 4.220.647 € in proračuna vseh vključenih 
občin v višini 10.917.307 €. Delež Občine Komenda znaša 1.871.399 €.

''Nadgradnja naše CČN je bila vključena v skupni projekt Odva-
janje in čiščenje na območju Domžale – Kamnik, ki se je operativno 
začela izvajati junija 2014, ko so občine lastnice podpisale pogodbo 
z izvajalci,'' je na odprtju povedala direktorica Marjeta Stražar in 
poudarila, da ''kot celota ta nadgradnja predstavlja zadnje stanje 
tehnike čiščenja odpadnih voda v svetu.''

Vodilna pri izvedbi projekta nadgradnje je bila Občina Kamnik, vode-
nje gradbenega odbora pa je prevzela Občina Domžale. Projekt je izde-
lal mariborski Inštitut za ekološki inženiring (odgovorni projektant je 
bil Radoslav Vodopivec), izvajalki pa podjetji Pomgrad iz Murske So-

bote in GH Holding iz Ljubljane. Inženirski nadzor je vršilo podjetje 
Proplus iz Maribora. 

Nadgradnja je zaradi neprekinjenega obratovanja in zagotavljanja 
vrednosti na iztoku v Kamniško Bistrico potekala v več fazah. Obstoje-
ča anaerobna biološka stopnja je ustrezna in CČN iz bioplina v tem 
procesu proizvede letno 2,6 mio kWh električne energije. Z lastno proi-
zvodnjo tako lahko krije nad 90 odstotkov stroškov porabe električne 
energije, približno 140.000 kWh pa odda v omrežje kot kvalifi ciran 
proizvajalec električne energije. 

- A.Ž.

V Suhadolah je gradnja kanalizacije praktično končana. Končano je 
tudi asfaltiranje in preplastitev cest.

Gradnja kohezijske kanalizacije v občini
Že septembra se je začela gradnja povezovalnega voda iz Komende 

proti Gori. V gradnji je bil odsek po šolski poti, kjer je predvideno tudi 
asfaltiranje (če bo vreme ugodno).

V Mostah je bil v septembru končan kanal od cerkve do Mlinarja in 
po šolski poti proti Komendi (do zadnjih dveh stanovanjskih hiš v Mo-
stah). Nadaljujejo se dela v vzhodnem delu Most. Kanalizacija je že 
zgrajena, položeno bo še optično omrežje, na odsekih asfaltnih cest bo 
obnovljeno vodovodno omrežje. 

Oktobra in novembra se bodo gradili sekundarni vodi na severnem 
delu Most (projekt Moste – Tunjica).

V Žejah je v izvajanju tlačni vod (v bližini kapelice) in kanal Kmetij-
ski inštitut. Izgradnja črpališča in ostala infrastruktura so končani. Po-
trebno je le še urediti odseke v prvotno stanje.

Na Gori je v gradnji kanal GO (glavni vod po lokalni cesti Gora – Križ), 
izgradnja kanala in pločnika je predvidena do konca novembra letos. 

Novembra je v programu tudi nadaljevanje gradnje v Komendi (tako 
imenovani sekundarni vodi ob S kanalu).

Na vseh končanih odsekih kanalizacije so bili opravljeni preizkusi 
tesnosti. Pripravlja se tudi dokumentacija za tehnični pregled in 
uvedbo postopka pridobitve uporabnega dovoljenja.

Trenutno je v pripravi novelacija terminskega plana. 
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AKTUALNO

Mesec požarne varnosti je namenjen preventivnim ukrepom, da do 
požara sploh ne bi prišlo, če pa slučajno zagori, moramo biti pripra-
vljeni in usposobljeni, kakor mora biti pripravljena tudi vsa naša 
oprema. Zato enkrat na leto pregledamo celotno hidrantno omrežje, 
generalno pospravimo gasilski dom, čeprav ga sicer pospravljamo 
sproti. Eno od društev v občini organizira občinsko vajo, letos je bil na 
vrsti PGD Križ. 

Že nekaj let organiziramo v mesecu oktobru Dan odprtih vrat, ko 
povabimo vse krajane v gasilski dom, kjer jim razkažemo dom in 

Mesec požarne varnosti

pripravimo tudi nekaj osnovnih vaj gašenja in reševanja, ki jih lahko 
uporabijo tudi občani sami kot samopomoč. Naš Matic Smrekar je 
strokovnjak za prvo pomoč in ravnanja z defi brilatorjem in svoje 
znanje z veseljem deli. V soboto, 15. oktobra, je bil verjetno tudi za-
radi slabega vremena obisk gasilskega doma bolj slab, so nas pa obi-
skali otroci iz Mravljišča, ki so v obisku uživali. Najimenitnejša pa je 
bila vožnja z gasilsko cisterno. Mlada generacija gasilcev se pridno 
izobražuje in usposablja, za vse operativce pa smo čez leto pripravili 
kar nekaj vaj. 

Članice A pridno trenirajo, kajti le tako bo uvrstitev na gasilsko 
olimpijado naslednje leto realna. Tudi gasilska mladina rada hodi na 
gasilske vaje in tekmovanja, kjer se pridno pripravljajo za vstop v gasil-
ske vrste.

Že nekaj let se dve desetini iz našega društva udeležujeta zimske lige 
v tekmovanju Hitro spajanje sesalnega voda. Zato smo se letos odlo-
čili, da pripravimo tekmovanje, ki  bo 19. 11. 2016  ob 16. uri v prosto-
rih PGD Komenda. Tekmovanje je zelo zanimivo, zato vabim krajane, 
da pridejo pogledat, saj bomo poleg tekmovanja organizirali tudi dru-
žabno srečanje s srečelovom. Pri organizaciji srečelova nam lahko po-
magate tudi krajani z dobitki.

Naj še poudarim, da gasilci uspešno delujemo in nesebično pomaga-
mo vsem pomoči potrebnim; tako kot nam tudi vsi krajani stojite ob 
strani, da lahko ponosno povemo GASILCI SMO. Na pomoč.

Mihaela Poglajen

Knjiga

In večno bodo cvetele lipe
Julija letos je na pobudo Marka Zadrgala in s podporo občine Ko-
menda izšel ponatis knjige avtorja Ivana Sivca z naslovom In večno 
bodo cvetele lipe. Marko Zadrgal mi je pred dnevi rekel, da je kar 
precej avtohtonih in novih, priseljenih, Komendčanov zainteresira-
nih, kje bi knjigo lahko dobili.

Povedal mi je, da jo vsi, ki se zanimajo zanjo, lahko brezplačno 
dobijo na Občini v Komendi, Zajčeva 23.      - A. Ž.

VABILO
na delavnice, ki jih organizira vodilni partner LAS Za mesto in vas 

(RRA LUR) v sodelovanju z Občinami Domžale, Komenda, 
Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice

»Priprava projektov za prijavo na 
javni razpis LAS Za mesto in vas«

Vodice, 20. 10. ob 17.30 - Sejna soba Občina Vodice (kulturni 
dom), Kopitarjev trg 1, Vodice
Medvode, 24. 10. ob 18.00 - Sejna soba Občine Medvode, Cesta 
komandanta Staneta 12, Medvode
Domžale, 26. 10. ob 17.30 - Sejna soba Občine Domžale, Ljubljan-
ska cesta 69, Domžale
Trzin, 27. 10. ob 18.00 - Sejna soba Občine Trzin, Mengeška cesta 
22, Trzin
Mengeš, 2. 11. ob 18.00 - Mladinski center Mengeš, Slovenska 
cesta 28, Mengeš
Komenda, 8. 11. ob 18.00 - Sejna soba Občine Komenda, 
Glavarjeva cesta 104, Komenda.

Vsebina delavnice:
Predstavitev Strategije lokalnega razvoja (cilji, ukrepi, načr-1. 
tovani rezultati, fi nančni okvir);
Predstavitev osnutka javnega razpisa za izbor operacij LAS 2. 
Za mesto in vas (vsebina, pogoji za prijavo, merila za oce-
njevanje, časovni načrt objave razpisa);
Kako pripraviti projekt za prijavo na razpis LAS (vloga pri-3. 
javitelja, partnerjev, določitev aktivnosti, fi nančni načrt, ...).

V vseh občinah bodo potekale delavnice z enako vsebino. Lahko se 
udeležite delavnice na katerikoli lokaciji, ne glede na lokacijo 
vašega stalnega prebivališča. Prijave sprejemamo do dne pred 
terminom posamezne delavnice na e-naslov: las@ljubljana.si.

Vabljeni člani LAS Za mesto in vas.

Mojca Šraj, direktorica Zavoda
Občinski svet občine Komenda je na 
zadnji seji v četrtek, 20. oktobra, ime-
noval za  direktorico Zavoda Medge-
neracijsko središče Komenda Mojco 
Šraj. Ob ustanovitvi Zavoda  Medge-
neracijsko središče Komenda oktobra 
leta 2008 je bila eno leto vršilka dol-
žnosti direktorice. Ves čas pa je bila in 
je še vedno  strokovna vodja pomoči 
na domu. Tako je v delovanje zavoda 
poklicno in prostovoljno vpeta že od 
ustanovitve. - A. Ž.
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JUBILEJ

ANDREJ ŽALAR V Lovski družini Komenda, naslednici 1921. 
leta ustanovljenega Lovskega kluba Komen-

da, letos praznujejo. Osrednja slovesnost z gosti iz zveze, sosednjih 
družin oziroma društev in člani zelene bratovščine je bila v petek, 
21. oktobra, v Kulturnem domu v Komendi.

Petindevetdeset let Lovske družine Komenda

Lovska družina Komenda je naslednica Lovskega kluba Komenda, 
ki ga je leta 1921 ustanovila skupina zavzetih ljubiteljev lova in na-
rave. S tem korakom se je začela pisati zgodovina organiziranega 
lovstva na Komendskem. Bogati pisni dokumenti in drugi materialni 
viri zgovorno orisujejo lov in lovce. Lov je bil vselej odsev vsakokra-
tnih družbenih razmer, razmišljanj in vrednot in vedno po malem 
tudi upornik. Lovce je vedno navduševala barvita komendska narava. 
A lov je bil tudi strast, strah, pogum in prestiž ter sem in tja (skoraj 
tudi) nuja. Nekaterim je bil skoraj poklic, drugim občasen hobi in 
družabna priložnost, bolj samotarjem pa prilika za pobeg. Globoko 
v sebi pa je vsak mož v zelenem ostal iskren občudovalec narave, 
njen skrbnik in branik. 

Lov ima danes svoje družbeno mesto in poslanstvo prav v varstve-
nem odnosu, kot aktivno in odgovorno iskanje kompromisov med 
človekom in naravo (divjadjo). Zavest, da si v odnosu do narave 
pravzaprav večni učenec, po biološki plati njen del, po družbenih 
hotenjih pa bolj kot ne neusmiljen in dostikrat nepremišljen konku-
rent, ob obletnicah sili k premisleku... 

V instrumentalnem delu kulturnega programa sta nastopila Teja Komar 
(klavir), obiskovalka nižje glasbene šole v Domžalah, ki igra saksofon, 
harmoniko in klavir, sicer pa nastopa na različnih prireditvah, in Matevž 
Zlatnar študent tretjega letnika Biotehniške fakultete in drugega letnika 
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, kjer študira smer jazz tro-
benta.

Po orisu in pomenu zgodovine sožitja in sobivanja človeka-lovca z 
naravo in sobivajočimi za preživetje, razumevanje in obstajanje v uvo-
dnem nagovoru starešine družine Gorana Peršina so izborni kulturni 
program sožitja narave, življenj in ohranja bivanja pripravili člani Kul-
turnega društva Kaj ti mar Komenda. V instrumentalnem delu programa 
sta nastopila mlada glasbena študenta šole iz Domžal. Zanimiv strokov-
ni prikaz z razlago naravne povezanosti in soodgovornosti za vse kar 
imamo, kar je in ker smo, je pripravil sotovariš lovcev v jubilantski 
družini dr. Jernej Zupančič.

Župan Stanislav Poglajen - Čestitka in še naprej uspešno naravno in 
delovno poslanstvo v povezavi in ohranjanju sožitja z divjadjo. 

Starešina Goran Peršin - Lovstvo naj bo sobivanje človeka-lovca z 
naravo in sobivajočimi za preživetje, razumevanje in obstajanje…

Izborni kulturni program so pripravili člani KD Kaj ti mar z Boštjanom 
Peršinom.

95-letnici v Lovskem domu na Križu odprli razstavo in razvili svoj 
drugi lovski prapor v zgodovini delovanja. Srečanje pri Lovskem domu 
pa so sklenili s streljanjem na bežečo tarčo z zračno puško in, seveda, z 
lovskim golažem. 

Tako na petkovi svečanosti v Kulturnem domu kot na nedeljskem 
razvitju prapora pa je članom komendske zelene bratovščine čestital 
tudi župan Stanislav Poglajen. Zaželel jim je tudi v prihodnje uspešno 
naravno in delovno poslanstvo v povezavi in ohranjanju sožitja z 
divjadjo.

S čestitkami in pohvalami so komendskim lovcem čestitali sotovariši 
zelene bratovščine iz sorodnih društev. Lepo, kulturno in vsebinsko 
bogato slovesnost so sklenili z družabnim srečanjem po prireditvi. Na-
daljevali pa so jo potem v nedeljo, 23. oktobra, dopoldne, ko so ob 



Aplenca Glasilo občine Komenda 10/2016

8

ZANIMIVOST

PRAPOR LOVSKE DRUŽINE KOMENDA Darovalci trakov in žebljičkov

TRAKOVI - Občina Komenda, Burgox d.o.o, 
Darko Hacin, EL-TT d.o.o., ITRO d.o.o., Janez 
in Roman Jerovšek, Jože Dodig d.o.o., Kasaška 
zveza Slovenije, Kasaški klub Ljutomer, Klub za 
konjski šport Šentjernej, Konjeniška zveza Slo-
venije, Lojze Lah, Marinko in Partnerji, Občina 
Cerklje na Gorenjskem, Osolnik Transport, PGD 
Komenda, Štefan Kern,Tesarstvo Štebe Igor s.p.

ZLATI ŽEBLJIČKI - Agropromet d.o.o., 
Ajda Bergant, Aleksander Huič, Aleš Osolnik, 
Aleš Rozman, Alojz Perne, Andrej Gačnik, 
Andrej Kuralt, Andrej Marinšek, Andrej Mar-
ko, Andrej Rojko, Andrej Šorn, Andrej Uranič, 
Andrej Žalar, Anita Potočnik, Bojan Kadivec, 
Bojan Polajnar, Borut Potočnik, Branko Aljaž, 
Ciril Kern, Ciril Smrkolj, Cveta Gladek, Cveto 
Hafner, Darja Krelj, Darko Kepic, Dr. Boro, 
Drago Novak, Drago Oblak, Drago Rebol, 
Dušan, Globočnik, Dušan Repnik, Eva Ber-
gant, Ferid Šabotić, Folklora skupina društva 
upokojencev Komenda, Franc Aleš, Franc Če-
bulj, Franc Gladek, Franc Petrič, Franc Stehni-
čar, Franci Fon, Frenk Podjed, Gregor Hafner, 

PRAPOR KONJENIŠKEGA KLUBA KOMENDA Darovalci trakov in žebljičkov
Helena Gašperlin, Helena Meglič, Igor Hafner, 
Igor Stare, Igor Štebe, Ilija Rezać, Irena Ma-
rolt, Ivan Grintal, Ivan Kosec, Ivan Resnik, 
Ivanka Kosec, Ivanka Perne, Ive Dovžan, Ivo 
Kremžar, Iztok Potokar, Iztok Razgoršek, Jaka 
Čebulj, Janez Andrejka, Janez Draksler, Janez 
Ferjuc, Janez Gačnik, Janez Gregorc, Janez 
Kalan, Janez Korbar, Janez Lončar, Janez Pi-
pan, Janez Pipan ml., Janez Pogačar, Janez 
Ravnikar, Janez Štremfelj, Jani Lončar, Jano 
Peterlin, Jan-ovi Bled, Jelenko Milič, Jelka 
Verk, Jernej Kralj, Jernej Štupar, Jože Aljaž, 
Jože Hartman, Jože Hrovat, Jože Kern, Jože 
Korbar, Jože Levec, Jože Rekar, Jože Sušnik, 
Jure Porenta, Jurij Gašperlin, Kristijan Hacin, 
Lojze Gašperlin, Lojze Gorjanc, Lovro Kern, 
Magda Vode, Majda Kern, Majda Osolnik, 
Maks Juhant, Maksimiljana Marinšek, Marjan 
Kocilija, Marjan Prebil, Marjan Sedej, Maša 
Habjan, Matej Baloh, Matevž Jagodic, Matjaž 
Bergant-Polje, Matjaž Bergant-Zapoge, Matjaž 
Ravnikar, Miha Ferjuc, Milan Prelog, Miloš 
Keržan, Mirjam Butalič, Miro Cotman, Miro 
Jenko, Miro Žurbi, Mitja Lampe, Modest 
d.o.o., Nande Vode, Nataša Radkovič, Nejc 
Bergant, Nevenka Žagar, Okrepčevalnica 
Klanc, Pavel Vidmar, Peter Jakomini, Peter 
Peterlin, Peter Zadel,Poliem d.o.o., Polona 
Korošec, Polona Osolnik, Rajko Petek, Rajko 
Skube, Rene Vode, Rok Ručigaj, Rudi Prelc, 
Sandi Močnik, Silva in Ivo Kordaš, Slavko 
Sodnik, Sonja Kremžar, Srečko Kos, Stane 
Grkman, Štefan Grošelj, Štefan Haromet, Šte-
fan Kociper, Tilka Dimic, Tjaša Razboršek, 

Tomaž Aljaž, Tomaž Drolec, Tomaž Kladnik, 
Tomaž Lah, Tomaž Prebil, Viktor Marinšek, 
Vinko Traven, Vistra d.o.o., Zdenko Jurgec.

SREBRNI ŽEBLJIČKI - Albin Kavčič, 
Andrej Arnol, Andrej Čebul, Anton Zarnik, 
Anton Zlobko, Avgust Sodnik, Borut Kosmač, 
Brane Kern, Fani Sodnik, Franc Kimovec, 
Franc Kremžar, Franc Štempihar, Franc Štern, 
Ivan Debeljak, Ivan Hlade, Izidor Krelj, Iztok 
Kavčič, Jaka Blaž, Janez Traven, Janina Šink 
Čebul, Jernej Dacar, Jernej Svoljšak, Jože Ko-
ritnik, Jože Žužek, Marko Kociper, Marko 
Uranič, Marko Zadrgal, Marta Kos, Martin 
Ocepek, Matej Jereb, Matej Osolnik, Matija 
Zadrgal, Miha Šušteršič, Milan Lampič, Milan 
Šubelj, Milan Žan, Milena Seršen, Mirjana 
Štremfelj, Nataša Blaž, Neja Štremfelj, Nina 
Kovše, Olga Cibašek, Pavel Štebe, Peter Jenko, 
Peter Zmrzlikar, Rok Zabret, Sanela Djurakovič, 
Sergij Vode, Stane Ciperle, Stane Časl, Stane 
Štebe, Stane Zarnik, Tone Čebulj, Uroš Šarc, 
Vilko Plevel, Vinko Jereb, Zdenko Čibašek.

slav Slabajna, Iztok Potokar, Ljubo Koritnik, 
Franc Kremžar, Vilko Plevel, Andrej Škrlj, 
Jernej Štupar, Marjan Humar, Lojze Ravnikar, 
Stane Grkman, Nande Vode, PGD Križ, Simo-
na Uršič, Janez Peterlin, Gasilska zveza Ko-

Darovalci spominskih trakov - Občina Komenda, 
Nande Vode, Stane Grkman, Tesarstvo Štebe.

Žebljički - Jernej Zupančič, Robert Grintal, 
Viktor Grintal, Clary Savič, Goran Peršin, 
Matej Šobar, Ivan Ciperle, Jure Kutnar, Miro-

menda, PGD Moste, Lovska družina Krvavec 
(2x), Marko Ravnikar, LAMO D.O.O., CI 
PRODUKT D.O.O., Društvo upokojencev 
Komenda, Lovska družina Vodice in Okrepče-
valnica Marička Zalog.
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POLITIKA, PORTRET

Marca letos je dolgoletni član in v letih 1982-
1986 tudi predsednik KO Zveze borcev za vre-
dnote NOB Komenda praznoval visoki jubilej 90 
let. Rodil se je 4. marca 1926 v Ljubljani v skro-
mni delavsko-katoliški družini, ki sicer ni obi-
skovala verskih obredov, je pa dosledno spošto-
vala voljo vernih ljudi okoli sebe. 

Oče, mati in Edo so imeli enake svetovno-na-
zorske poglede tudi kot člani naprednega društva Sokol, kar je pospeši-
lo aktiviranje družine v OF že v letu 1941. Posledice teh aktivnosti so 
bile hitre, očeta je okupator izgnal v internacijo, Edo pa je odšel v parti-
zane. 1. decembra 1941 je kot dijak 6.B razreda 3. državne realne gim-
nazije sodeloval na demonstracijah ob pouku italijanskega profesorja v 
italijanskem jeziku in bil z ostalimi sošolci aretiran, pretepen in po nekaj 
dneh izpuščen iz zapora. Kot dobro razvit in visokorasel 15- letni mla-
denič, aktiven v sokolskem društvu, je sodeloval tudi v raznih akcijah 
OF v Ljubljani in bil sprejet v SKOJ. V NOB je vstopil 15. februarja 
1942 v Podlipoglavu, ko še ni dopolnil 16 let, v Simonov bataljon v 
sestavi II. grupe odredov. V tej borbeni enoti je vztrajal vse do svobode 
1945. Življenje v enoti je bilo težko z neprestanimi boji z okupatorjem 
in domačimi izdajalci. Doživljali so težke trenutke in izgube med prebo-
ji iz sovražnikovih obročev, prezebli v snegu, lačni in ranjeni največkrat 
brez vsake zdravniške oskrbe. V letu 1942 so odšli na Dolenjsko, kot 
pomoč pri netenju upora prebivalstva proti okupatorju, nato pa preko 
Notranjske in Gorenjske na štajersko planino Dobrovlje in v širšo oko-
lico Štajerske. Kljub temu, da so enote delovale v nemogočih razmerah, 
so svojo operativno-strateško nalogo dosledno izpolnile zahvaljujoč iz-
redno sposobnemu vodstvu prekaljenemu v številnih bitkah NOB. Kot 
sam pravi, je bilo najtežje v letu 1942, ko je bil še neizkušen in neizurjen 
borec. Pozneje pa je bil tudi trikrat ranjen,toda neupogljiva volja in do-
moljubje ga je držalo pokonci do zmage. Po kapitulaciji Italije leta 1943 
je postal polit-komisar bataljona in vojno končal s činom kapetana. To-
variš Edo je že med vojno leta 1944 prejel dve priznanji (Red hrabrosti 
in Red partizanske zvezde). Po vojni pa še 14 odlikovanj in priznanj, 
najdražje pa mu je priznanje od maršala Tita v letu 1970. Kot prvoborec 
pa je tudi nosilec Partizanske spomenice 1941. 

Vse medalje, plakete in priznanja je podaril Medobčinskemu muzeju v 
Kamnik. Po vojni je bil razporejen v 15. brigado granične enote na Ma-
džarsko mejo do leta 1951, ko je odšel na šolanje na Višjo vojaško akade-
mijo v Beograd in jo leta 1953 končal s činom majorja. Kot višji častnik 
je bil razvrščen v obveščevalno službo za mejna področja Srbije in na-
predoval do načelnika le-te. Med tem časom pa je bil tudi tri leta vojaški 
ataše v Bukarešti. Vojaško kariero je končal v Kranjski kasarni kot ko-
mandant bataljona s činom polkovnika. Po vsem tem pa je bil aktiven tudi 
v Teritorialni obrambi v Ljubljani s pomembnimi zadolžitvami. Leta 1981 
se je priselil v Komendo, kjer sedaj tudi živi. Tovariš Edo, KO ZB za 
vrednote NOB Komenda ti želi predvsem zdravja in dobrega počutja. 

Filip Železnik

Devetdeset let 
Eda Bohinca

Evropski poslanec Ivo Vajgl je izpolnil predvolilno obljubo in člane 
stranke DeSUS iz Kamnika povabil na izlet v Bruselj. Izleta se je ude-
ležilo tudi devet Kamničanov, članov DeSUS OO Kamnik. Poln avto-
bus izletnikov je na poti v Bruselj imenitno vodila naša članica Nina 
Stankovič.

Po nočni vožnji z avtobusom iz Slovenije proti Bruslju je bil prvi dan 
izleta namenjen obisku Luksemburga. Tamkaj živeči Slovenec Aljaž 
Pengov Bitenc je izletnikom na zanimiv način pojasnil, kako poteka 
življenje v mestu in v državi Luksemburg, ki se ponaša z UNESCO 
svetovno dediščinskimi kraji.

Popoldne je bilo namenjeno ogledu znamenitosti mesta Bruslja. Po 
prijetnem dnevnem in večernem druženju si je skupina drugi dan izleta 
ogledala podeželje, znamenitosti mesta Brugge in obmorskega mesteca 
Oostende. Zanimiv je bil tudi ogled čokoladnice Neuhaus in znamenite-
ga bruseljskega Atomiuma.

Še posebej razburljiv in poučen je bil tretji dan izleta, ki je bil name-
njen raziskovanju Bruslja in obisku Evropskega parlamenta. Izletniki so 
se udeležili predavanja o delovanju EU, se srečali in pogovarjali z našim 
poslancem Ivom Vajglom ter sodelovali na mednarodni konferenci o 
prostovoljstvu, ki je bila organizirana ob Tednu prostovoljstva. 

Zadovoljni in polni zanimivih vtisov so se izletniki vrnili v Slove-
nijo. Preden so se razkropili, si je skupina izletnikov izmenjala kon-
takte, saj je bilo 
svojevrstno dožive-
tje tudi druženje lju-
di iz različnih kon-
cev Slovenije. Svoje 
vtise o izletu v Bru-
selj so člani DeSUS 
OO Kamnik pripra-
vljeni deliti tudi z 
vami.
Mag. Julijana Bizjak 

Mlakar, presednica 
DeSUS OO Kamnik

Kamniški DESUS v Bruslju

Kamničani v Evropskem parlamentu s poslan-
cem Ivom Vajglom

IZ POSLANSKE PISARNE

Prepričana sem, da ljudje na različne načine občutijo odtujenost večjega 
dela politične, gospodarske, univerzitetne in drugih elit. Vrednote elit se 
odražajo v vsebini zakonov, ti pa vplivajo na življenje prebivalcev posa-
mezne države. 

Poslanci DeSUS pogosto uspešno popravljamo sporne zakone, žal pa 
nam to ni uspelo pri zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost. 
Zakon prepušča pogrebno dejavnost prostemu trgu. Čeprav so zakonu 
nasprotovale občine, ZDUS in najširša javnost, je zmagal zasebni inte-
res. Upam, da bo o zakonu presojalo še Ustavno sodišče RS, ki se je že 
enkrat izreklo proti iskanju dobičkov na umrlih.

Pohlep po denarju pogosto pokoplje etiko, solidarnost, narodno zavest 
in druge vrednote. Koristi multinacionalk vplivajo na vsebine trgovin-
skih sporazumov. Vprašanje je, kaj bo ljudem sporazum CETA, saj 
posledice podpisa sporazuma, ki obsega okoli 1.600 strani, še niso do-
volj proučene.

Ministrica za šolstvo skupaj z rektorji visokošolskih ustanov brezsra-
mno načrtuje odpravo slovenskega jezika na univerzi, saj naj bi pre-
davanja v angleščini prinesla visokošolskim ustanovam večji zaslužek. 
Obstajajo pa tudi neustrašni zagovorniki slovenščine, ki so ministrici, 
rektorjem in ostalim iskalcem zasebnih koristi na javni predstavitvi 
mnenj o Predlogu zakona o visokem šolstvu, ki je potekala v Državnem 
zboru RS, nastavili ogledalo.

Nosilci zasebnih interesov skušajo vplivati na zakonske predloge na 
področju zdravstva, socialnega varstva in drugod.

Upanje v bolj solidarno prihodnost prinaša raziskava o vrednotah 
Slovencev, ki jo je poslanski skupini DeSUS predstavil dr. Niko Toš. 
Njegova raziskava javnega mnenja potrjuje, da med Slovenci prevladu-

Odtujene elite - Slovenska ljudska pesem živi
je in se z leti še krepi vrednota solidarnosti. Bolj kot pred leti je tudi 
poudarjena zahteva ljudi po nizkih razlikah v plačah. Ljudje si želijoin 
zahtevajo bolj pravičen družbeni sistem.

Pravi balzam za dušo je bilo srečanje ljudskih pevcev in godcev, ki je 
14. oktobra letos potekalo v Domu kulture v Kamniku. Godec Jože Jago-
dic, ljudske pevke Predice, moška vokalna skupina Šmartinci, izvrstni 
Trio Plahutnik iz Stranj in drugi nastopajoči so pripravili zanimiv večer. 
Slovenska ljudska pesem je na ta večer spet polno zaživela. Slišali smo 
izvirna in zanimiva besedila, nekatera stara več stoletij. Skrb za ohranitev 
slovenske ljudske pesmi in s tem naše kulturne dediščine je med ljudmi še 
kako prisotna.                  Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka DZ RS
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POLITIKA
IZ POSLANSKE 

PISARNE

Stanje v slovenskem zdravstvenem sistemu je resno. Že več kot desetle-
tje se kopičijo številne težave. Ministrica za zdravje je na položaju že 
dve leti, vendar pravih rešitev še ni na obzorju. Ker ni rešitev, državljani 
izgubljajo zaupanje in potrpljenje. Pacientom se dogaja krivica, saj za 
denar, ki ga vplačujejo v zdravstveno blagajno, ne dobijo tistega, kar si 
zaslužijo. Slovenija je še vedno prebogata država, da bi ljudje umirali 
zaradi slabe organizacije zdravstvenega sistema.

Čakalne vrste so se v času sedanje ministrice podaljšale. V zdravstve-
nih ustanovah vlada nezadovoljstvo. Zaradi nepreglednega fi nanciranja 
se napajajo lobiji, hkrati pa zmanjkuje denarja za tiste, ki zdravstvene 
storitve zares potrebujejo. Namesto, da bi s spremembami zdravstvene-
ga sistema reševali stisko pacientov, so mnogi prepuščeni dobri volji 
sodržavljanov. Ko zbiranje plastičnih zamaškov postane edina rešitev za 
sistemske napake zdravstva in posledično preživetje bolnikov, je čas, da 
se vprašamo, kako naprej. Začeti moramo z ugotovitvijo, da sedanja 
ministrica za zdravje ne gradi na dialogu, zato ni čudno, da je izgubila 
zaupanje vseh deležnikov v zdravstvu. Vsekakor je zrela za zamenjavo. 
Predsednik vlade se je kljub vsem znanim dejstvom odločil, da jo obdr-
ži v ekipi. Sprememba zdravstvenega sistema je nujna. Zdravstveni 
sistemi v Evropi so v zadnjih letih podvrženi številnim izzivom. Demo-
grafska slika se poslabšuje iz leta v leto, vse več je starejših in vse manj 
mladih. V Sloveniji je zdravstveni sistem žal še v slabšem položaju kot 
drugod po Evropi, saj ključnih sprememb ni bilo že več desetletji. V 
Evropi se zdravstveni sistemi v obliki celovitih reform nadgrajujejo na 
vsakih nekaj let, s čimer države odgovarjajo na izzive sodobne družbe. 
Slovenija pa je v velikem zaostanku, posledice pa najbolj občutijo prav 
državljani. Vsak zamujeni dan pri pripravi zdravstvene reforme je na-
mreč korak stran od človeka vrednega zdravstvenega sistema. 

Državljani si zaslužijo zdravstveni sistem, ki jim bo zagotavljal kako-
vostne in hitre zdravstvene storitve. Potrebujemo spremembe zdravstve-
nega sistema, ki bodo pomenile fi nančno in organizacijsko konsolidaci-
jo. Koliko ton zamaškov bomo morali še zbrati, da se bo kaj premaknilo? 
Podpiram javno zdravstvo, vendar ne takšno javno zdravstvo, kakršnega 
imamo danes, da prej pridejo na vrsto tisti, ki kaj plačajo ali koga pozna-
jo. Temu je potrebno narediti konec!

MATEJ TONIN, poslanec

Zdravstveni sistem 
potrebuje spremembe

Lastniki ali 
plačniki?

Kaj bi naredil lastnik podjetja, če bi to bilo zadolženo? Če bi imel dovolj 
denarja bi sam posodil denar podjetju in dobil obresti, ki jih sicer preje-
ma banka. V podjetje namreč zaupa in vanj vloži svoje imetje, za to pa 
od podjetja prejema obresti in vračilo svojega vložka.

Podobno je v naši občini, le da se ne zavedamo, da je občina naša, 
morda ni dovolj zaupanja med nami ali pa kot družba še nismo dovolj 
zrela demokracija, da bi zares sodelovali.

V proračunu je načrtovano vračilo 327.000,00 evrov obresti, v letu 
2015 smo jih odplačali več kot 435 tisoč. To je bilo skoraj 8% proračuna. 
Kaj vse bi lahko naredili za ta denar? V letu 2016 bo verjetno podobno. 
Pod streho bi imeli prizidek osnovne šole... kaj vse bi lahko zgradili v 
preteklih 10 letih?

Polovico obresti plačamo bankam, ostalo pa svoji Poslovni coni, ki 
prav tako plačuje obresti bankam.

Verjetno sem malce utopičen, ker verjamem, da bi lahko tako kot la-
stnik podjetja, sami prevzeli dolg in privarčevali obresti. Morda pa ideja 
ni tako utopična, saj država pozna obveznice, ki so najbolj varna nalož-
ba. Privarčevane obresti bi bodisi prepustili občini, ali pa zahtevali iz-
plačilo. Vsekakor bi zaslužili več, kot s katerim koli depozitom pri 
bankah. Če bi prepustili privarčevane obresti občini, tudi ne bi veliko 
izgubili, pač pa bi zgrajena osnovna šola, medgeneracijski center, pre-
plastena ali nova cesta, pomenila veliko večje zadovoljstvo kot nizke 
bančne obresti.

Torej, če mora(mo) občina že odplačevati glavnico in obresti, bi 
bilo bolje, da to plačuje nam, občanom - lastnikom občine. Iz enega v 
drugi žep. Sicer pa bo še naprej kot doslej, da bomo plačevali obresti 
bankam.

Izak Matej Ciraj, ListaVEZ.si

Prelomni dogodki
Nova Slovenija – krščanski demokrati s svo-
jimi predlogi sprememb in dopolnitev zako-
nov odgovarjamo na pozive različnih skupin 

državljanov po spremembah. S sklici nujnih sej odborov pa odpiramo 
pomembne razprave o različnih temah z vseh področij. Ena bolj opaže-
nih zadnjih sej je bila izvedena na temo založenih oporok. »Gre za ne-
dopustno, nerazumljivo in nesprejemljivo ravnanje slovenskih okrajnih 
sodišč, ki so jim državljani v hrambo zaupali svoje oporoke, v dobri 
veri, da bo njihova poslednja volja upoštevana pri razdelitvi premože-
nja,« je na nujni seji odbora za pravosodje dejala Iva Dimic. Poudarila 
je, da ni normalno, da država oškodovane poziva k pravdi, temveč bi 
morala nositi stroške sodišča iz sredstev za svoje delovanje. 

Jernej Vrtovec je v razpravi ob interpelaciji zoper ministrico za zdrav-
je Milojko Kolar Celarc izpostavil: »V obstoječem zdravstvenem siste-
mu se nihče ne počuti dobro – ne uporabniki in niti ne izvajalci zdra-
vstvenih storitev. Imamo pa izvrstne in svetovno priznane strokovnjake, 
zdravnike, odlične zdravnike, srčno in požrtvovalno medicinsko osebje, 
pesti pa nas žal izjemno slab sistem in slaba organizacija tega sistema.« 
Nova Slovenija ima pripravljene predloge rešitev in je pripravljena na 
dialog z vsemi dobro mislečimi, da se izvede prenova slovenskega 
zdravstvenega sistema.

Medtem pa smo, sicer brez pompa in blišča, kar je tudi prav, priča 
prelomnim dogodkom: pietetnemu pokopu žrtev iz Hude jame. Predse-
dnica NSi Ljudmila Novak je z izjavo »Mrtvi bodo našli svoj mir, živi 
pa bomo lažje vzpostavili dialog,« povedala vse. Po dolgih letih čakanja, 
prelaganja odgovornosti in nesporazumov si še kakšno leto nazaj ta-
kšnega poteka dogodkov ni bilo mogoče niti zamisliti. K izboljšanju 
situacije je pripomogel tudi zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu 
žrtev, katerega pobudnica je bila NSi. Tako bomo delali še naprej, z ja-
snimi cilji svojega dela in odprtimi srci za vse ljudi.

Za OO NSi Komenda, Janez Cigler Kralj

Prvo branje 
proračuna
Novost na zadnji seji občinskega sveta prejšnji 

četrtek je bila, da sta bila na dnevnem redu v tako imenovanem prvem 
branju kar dva občinska proračuna; za leto 2017 in za leto 2018. Ta, kot 
je bilo slišati, bodoča praksa izhaja iz zakonodaje in jo že poznamo 
predvsem po razpravah v državnem zboru ob sprejemanju in po obrav-
navah tako imenovanih kasnejših rebalansov oziroma predlaganih 
sprememb predhodno sprejetih proračunov. Nekaj podobnega se nam 
torej obeta tudi v občini, ko govorimo in bomo še govorili in odločali o 
prihodkih in o porabi v občinskem proračunu v prihodnjih dveh letih.

V prvem branju je bilo tokrat že v razpravah o proračunu za prihodnje 
leto kar precej razmišljajočih pripomb in mnenj. Med drugim je bilo 
slišati posebej o tako imenovani strategiji oziroma kar o strategijah ne-
katerih začrtanih porab denarja iz občinskega proračuna. Čeprav je bilo 
že v razpravah in pripravah na sejo pri proračunih kar »živahno«, pa so 
se potem ob sprejetju sklepov na zadnji seji v občinskem svetu morda 
pričakovane »strasti umirile«. Odgovor na vprašanje Zakaj je nedvomno 
v sklepu, da bo javna razprava o obeh bodočih občinskih proračunih 
(2017 in 2018) od 21. oktobra do 21. novembra tista, ki naj bi dala 
končni odgovor in sliko.

Pri odločanju v drugem branju o obeh proračunih decembra letos bo 
torej v ospredju skoraj zagotovo omenjana strategija. Vsaj za nekatera 
vprašanja. Če so si namreč sodelujoči v prvem delu o odločanju tokrat še 
vzeli čas za razmislek, bo v drugem delu treba s čim bolj pozitivnim in 
usklajenim stališčem (ali stališči) strategijo(e) potrditi in reči: Bobu bob.

Člani Liste TRN Komenda
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Kupci, znanci, prijatelji iz 
bližnje in daljne okolice 
so 11. oktobra popoldne v 
Vrtnem centru Gašperlin 
ob glavni cesti Moste-
Mengeš z Lojzetom Ga-
šperlinom in njegovo ženo 
Erno ter zaposlenimi slo-
vesno s torto proslavili 10 
let Vrtnega centra Gašper-
lin. Začetki uspešne po-
slovne dejavnosti pa segajo že kar dvajset let nazaj. Danes je Vrtni 
center Gašperlin v občini Komenda in tudi naokrog poznan kot poslovno 
uspešen in v vseh pogledih lep center. Če drži izrek, da je za rože po-

trebno imeti roko in se 
z njimi pogovarjati, 
potem velja za Vrtni 
center Gašperlin, da 
imata Lojze in njego-
va žena tenkočuten 
pogled in posluh, da 
je Vrtni center res Hiša 
lepih rož. Čestitke ob 
jubileju.

GOSPODARSTVO

V vasi Potok pri Komendi (ob bencinski črpalki OMV) je bila v soboto, 
15. oktobra, slovesnost, ko so odprli nove trgovske, servisne in gostinske 
prostore Kmetijskega centra Lah. Vrsto let je poznani center z Alojzom 
Lahom, ki je tudi predsednik Konjeniškega kluba Komenda, posloval v 

KC Lah v novih prostorih
vasi Klanec pri Komendi. Podjetni Lojze Lah, ki je tudi častni občan 
občine Komenda, je objekt zgradil in se tako umaknil s Klanca k cesti 
Moste–Kranj nasproti Poslovne cone Potok. Z odprtjem v novih prosto-
rih se je podjetje iz S.P. tudi preimenovalo v D.O.O., v katerem je sedaj 
direktor Lojzetov sin Tomaž Lah, prokurista pa sta Lojze Lah in bodoča 
Tomaževa zakonska spremljevalka Tjaša Razboršek.

Odprtje je bilo zelo slovesno; s komendsko godbo, z mažoretkami, s 
pevci Klape Stari trg, z ansamblom Viharnik in s številnimi čestitkami 
dosedanjih poslovnih partnerjev fi rme Lah. Skupaj s člani družine sta 
bila pri odprtju prostorov tudi župan Stanislav Poglajen in Tomaž Dro-
lec, ki je bil župan v prejšnjih mandatih v občini Komenda, ko je Lojze 
Lah načrtoval in gradil novi poslovni center.

A. Ž.

Obvestilo
Obveščamo vas, da se je Fizi-
oterapija Reven preselila v 
nove in večje prostore na 
Kranjski poti 5 v Komendi. 
Poleg moderne ambulante za 
fi zioterapijo imamo tudi telo-
vadnico.

V Hiši Zdravja varno, 
strokovno in učinkovito povezujemo znanje in stroko z ekipo, ki 
dela s srcem. Vabimo vas k vpisu pestrih ponudb vadbenih pro-
gramov: Terapevtska telovadba, Body pilates, Stres out, Hot strech, 

Funkcionalni trening…
Več si lahko ogledate na 

spletni strani www.fi ziotera-
pija.eu in na narocanje@t-2.
si Z veseljem se potrudimo 
za vas. Vabljeni na dan od-
prtih vrat, v četrtek 17.11. 
od 15.00  do 18.00.

Darja Reven

Okvirji so okras pogleda
Na Čebuljevi 20 v Komendi še vedno lahko naročite, da vašo sliko, 
priznanje, izdelek za na steno oziroma kot darilo lahko opremijo z 
okvirjem. Poznani  Karel Bricelj se je sicer preselil v Kamnik. Sedaj 
pa njegovo storitev  nadaljuje Nikolaj Špenko (dosegljiv na telefon-
ski številki 041 790 300) ali pa Jan Špenko (telefon 031 698 259). 
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DOGAJANJA

Letos se je to zgodilo 30. septembra 2016, dobesedno na že 16. Festiva-
lu vseživljenjskega izobraževanja v Cankarjevem domu v Ljubljani. 
Akademija ob 70-letnici ustanovitve Zveze upokojenskih društev Slo-
venije je bila v Linhartovi dvorani. Spremljali smo razvitje novega 
prapora ZDUS in pozdravni govor predsednika Zveze društev upoko-
jencev Janeza Sušnika. Pokrovitelj in slavnostni govornik je bil predse-
dnik Vlade Slovenije dr. Miro Cerar. Oba sta poudarila pomen upoko-
jencev, oba sta izpostavila zaklad znanja in izkušenj, ki jih upokojenci 
nosimo seboj in jih lahko posredujemo mlajšim rodovom. Država želi, 
da možnosti, ki jih imamo, še razvijamo. Misel, kako bi pomagali tistim, 
ki se počutijo odrinjeni in osamljeni pa je ostala neizrečena. 

Na slavnostni akademiji Delovanja Zveze društev upokojencev 
Slovenije smo sodelovali tudi pevci Mešanega pevskega zbora Društva 
upokojencev Komenda. Na generalki pred nastopom smo bili kar malo 
v strahu, kako bomo celo akademijo zdržali na odru stoje. Program je bil 
bogat, zelo veliko je bilo nastopajočih folklornih skupin, gostja in reci-
tatorka Milena Zupančič, učenci gimnazije Ptuj pa so akademijo pope-
strili s svojo mladostjo in navdušenjem, s spomini na babice in dedke ter 
veselim pričakovanjem prihodnosti. Pred nami na odru so igrali in nas 
spremljali člani Kulturnega društva godbe Ljubljanskih veteranov. 

Nastopajoči zbori: Društvo upokojencev Komenda, Moški pevski 

Pesem nas druži 
Pevci Društva upokojencev Komenda so zapeli v Cankarjevem domu.

zbor DU Črešnjevec, Mešani pevski zbor DU Senovo, Pevsko društvo 
upokojencev Celje. Vse pesmi smo zapeli skupno: slovensko himno, 
Ipavčevo Slovenska dežela, Privškovo Od tam, kjer sem doma in Avse-
nikovo Prijatelji ostanimo prijatelji. Skupno nas je bilo na odru 105 
pevcev in kakih 30 godbenikov. Mislim, da mi bo vsak pevec potrdil, 
kakšna energija je to in kako veliko zadovoljstvo. 

Strah, da ne bomo zdržali na nogah toliko časa in da smo imeli za 
nove pesmi na vajah premalo časa, se je ob koncu akademija razblinil. 
Po koncu akademije smo bili deležni še dobrega kosila v Restavraciji 
Maximarket. Avtobus nas je peljal nazaj v Komendo v poznih popol-
danskih urah. V nas pa bo ostal lep, neizbrisen spomin na ta dogodek. 

A pevci s pevovodjo Nacetom Gorjancem že gledamo naprej in pridno 
vadimo, saj imamo prvi nastop že 28. oktobra na komemoraciji ob 
Dnevu spomina na mrtve v Mostah, in na že tradicionalni nastop in 
proslavo ob Dnevu državnosti 26. decembra letos v Kulturnem domu.

Pridite nas poslušat, saj je pevcu največja nagrada zadovoljen poslu-
šalec. Zaželeli si bomo še vesele praznike in srečno novo leto.

 Naslednje leto bomo z delom nadaljevali, saj imamo vsako leto ve-
liko nastopov. Če pa tudi vi radi pojete, pridružite se nam, imamo se 
lepo.

Katja Tabernik

Skoraj pri vsakem domu v Komendski 
občini in širše opažamo negovane trate, 
vrtove z domačo zelenjavo, sadovnjake in 
okrasno rastlinje. Šolanje nam da izobraz-
bo in poklic. A ne glede na to, se nam ob 
upravljanju z okolico svojega doma posta-
vljajo vprašanja in dileme.

Dejstvo je, da vsak doma 
pridelan obrok omogoča pri-

hranek in prispeva k našemu zdravju nasploh.

Zakaj ne bi dopolnili svojega znanja – znanja za 
zdravje?

V Ustanovi Petra Pavla Glavarja smo odločili, da vam 
ponudimo praktična usposabljanja iz vsebin: oskrbe trate, 
sajenja, vzgoje sadnih rastlin, načrtovanja ter oskrbe zele-
njavnega vrta, visokih gred, kompostiranja in rodovitnosti 
tal. 

Poleg tega pa vam bomo povedali še mnogo o boleznih in 
škodljivcih ter načelih ekološke pridelave hrane. Spregovo-
rili bomo tudi o zeliščih, okrasnem vrtu in cvetočih rastlinah. 
Načrtujemo tudi kratek tečaj za predelavo mleka v jogurt, 
kislo mleko, sira ali skuto za domače potrebe.

Potrudili se bomo, da pripeljemo najboljše slovenske 
strokovnjake, ki nam bodo s svojimi predavanji, praktičnimi 
prikazi in ogledi pomagali pridelati več in polepšati naše 

Znanje za zdravje
Zakaj ne bi znali več

domove ter občino kot celoto, da bo s tem še bolj prepoznavna.
V prihodnjih mesecih vas bomo vabili na predavanja, ki bodo imela 

zaradi vrednosti svojo ceno - tako zaradi pokrivanja stroškov izvajal-
cem, kot tudi podpore k nadaljnjim aktivnostim naše Ustanove. Več o 
tem naslednjič in na naši spletni strani http://www.uppg.si/.

V imenu UPPG ob seriji predavanj Znanje za zdravje: 
Anton Jagodic, dipl. ing. kmetijstva

Vsi pripravljeni, da se po letu dni spet dobijo pri Mlinčkih v znamenju 
spoštovanja tradicije, so se tokrat bolj redki posamezniki iz sosednjih 
društev upokojencev zbrali na kraju, kjer so člani Društva upokojencev 
Komenda v soboto, 15. oktobra, pripravili kostanjev piknik. Volja je 
bila, vreme tudi, vendar ne suho, ampak mokro jesensko. A so vseeno 
nekateri  doživeli tudi pečen kostanj. Takšnega srečanja, kot je bilo in 
kot so si ga želeli pa ni bilo.

Nič hudega. Saj poznamo izrek: bodi vesel, saj bo drugič lepše. Vem 
pa tudi za nekatere, ki so najbolj veseli, kadar pada dež - zato ker vedo, 
da potem po dežju spet posijalo sonce.           - A. Ž. - Foto: T. Ogorevc

Deževna sobota pri Mlinčkih
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lepih in bolečih spominov, 
zavedanja, da je »starost po-
dobna jabolku, ki ga premi-
šljeno uživamo«, da je vsak 
dan in vsaka dobra misel ka-
plja večnosti. Kratka proza je 
oživljala spomine in jih z 
razdalje umeščala v družbeni 
okvir. Tudi satira in aforizmi 
vabijo k razmisleku.

»Gremo naprej, ljudje, saj je 
življenje kratko, nasmejmo se, 
odpustimo, pozabimo in pre-
dajmo vse dobro zanamcem.«

I. Ogorevc

UPOKOJENCI

Med jesenskimi spravili letine ima posebno mesto slikovita, navdihujoča 
in z žlahtno tradicijo prežeta trgatev. Združuje najlepše ostaline skupnih 
del, s folklornimi elementi preteklosti in romantičnim pridihom druženja 
in medsebojne soodvisnosti. Trgatev je veselje, plačilo za trdo vinogra-
dniško delo, sprostitev duha in prvinski stik z naravo. Je lepota, pesem 
in praznik. Za mrzle Gorenjce, ki negujejo kvečjemu skromne brajde, je 
trgatev pravo etnološko spoznavanje, za večji del Slovenije pa vsako 
leto preizkus strokovnih dognanj in upanje na dostojen iztržek v hudi 
konkurenci, ali pa tudi samo kapljica za domače praznike. Trta je pač 
čaščena in opevana, biblična in himnična svetinja naše države. Saj se 
ponašamo celo z najstarejšo trto na svetu. S skrajnimi močmi se ji posve-
čajo tudi upokojenci in številni vikendaši za svoj hobi in rekreacijo, ki 
združuje prijetno s koristnim in vrača telesne in duhovne moči. Hkrati pa 
ohranja prepoznavno deželo dolenjskih, štajerskih in primorskih gričev. 

Vse to doživljamo komendski »trgači-berači« že več let zaporedoma 
v Benediktu, sredi sijočih Slovenskih goric. Opremljeni s posodami in 
škarjami, dobro voljo in pričakovanjem, smo se zadnjo septembrsko 
nedeljo v dvojicah razporedili med polnimi trsi. Posode so se hitro pol-
nile s sladkimi belimi in rdečimi jagodami, ki so nakazovale kvalitetni 
vinski letnik. Na Kavčičevi kmetiji, ki je tudi gostišče, smo že udoma-
čeni, stari znanci , saj se srečujemo še na organiziranem silvestrovanju. 
Gospodar nas je s svojo ženo počastil s svojo udeležbo lani ob 60-letni-
ci DU in nas obdaril z dobrim »tekočim« darilom.

Okrepčani z bogatim zajtrkom in očarani nad toploto in jasnino sijoče-
ga dneva, smo z lahkoto v nekaj urah potrgali letošnje sadove, ki so jih 
na svojih hrbtih odnašali mladi »brentači-putarji«, vmes so nas dekleta 

Upokojenci na trgatvi
gostila s sveže pečenimi rogljički in tekočinami proti telesni izsušitvi. 
Zdelo se nam je kar prehitro. Res, tukaj čas drugače teče. Vse ima svoj 
smisel in delo rok je vidno, zato te napolnjuje z zadovoljstvom in obču-
dovanjem. Nezavedno se te dotika pristna narava s prvinsko zemeljsko 
energijo, ki se je nazadnje pretočila v pesem ob Henčkovi harmoniki. 

Sledil je pravi likof, vzdušje se je stopnjevalo, gospodar je vsakega 
obdaril še s porcijo domačih ocvirkov in steklenico »ta lanskega« in nas 
z zahvalo pospremil do avtobusa, z vabilom na naslednjo trgatev. 

Mošt pa že zori pod poznavalskim očesom vinarjev in čaka na Marti-
nov blagoslov, ko bodo oživele zidanice in slikovite vinske ceste.

Iva Ogorevc

Sedmega srečanja besednih ustvarjalcev go-
renjskih upokojencev, ki je bilo v soboto, 14. 
oktobra, v Šenčurju pod okriljem Pokrajinske 
zveze društev upokojencev Gorenjske (lani 

smo bili organiza-
torji v Komendi), 
so se tudi tokrat 
udeležile Marija 
Koželj, Marija Kern 
in Ivica Ogorevc. S 
svojimi drobtinica-
mi so obogatile že 
tradicionalni lite-
rarni večer. Osem-
indvajset ljubiteljev 
iz štirinajst društev 
upokojencev je razgrinjalo svoj pogled na 
svet, na življenje, mišljenje in čustvovanje 
zrelih življenjskih izkušenj. Prevladovala je 
poezija z liričnimi utrinki osebnih spoznanj, 

Literarno srečanje gorenjskih upokojencev

Že drugič polna dvorana - Dramska sekcija Društva upokojencev 
Komenda je v soboto, 15. oktobra, s predstavo Partljičeve komedi-
je Čaj za dve že drugič napolnila domačo dvorano Kulturnega doma 
v Komendi. Režiser Alojz Zver upa, da bodo čez zimo odšli tudi na 
kakšno gostovanje. 
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Vodic in Mengša. Festival je začela Godba Komenda z uvodnim nasto-
pom, s prejemom priznanja Sklada za kulturo in s podelitvijo priznanj 
zaslužnim ustanoviteljem. Več kot štiriurna prireditev je bila najlepša 
čestitka in priznanje mladim komendskim godbenikom in seveda spod-
buda za nadaljnje študijsko delo bogatenja repertoarja ter za nastopanja 
v prihodnje. Bila je to mogočna in zares lepa prireditev, res pravi festi-
val, ki je več kot le popestril sejem z razstavljavci. Bil je kulturna obo-
gatitev gospodarske in poslovne prireditve. 

Program kulturnih dogajanj med letošnjim sejmom pa je potem skle-
nilo Razvitje prapora Konjeniškega kluba Komenda. Po 35. letih je 
klub v soboto, po festivalu godb, dobil svoj drugi prapor. Botra sta bila 
Jože in Romana Dodig. Ob blagoslovitvi domačega župnika Zdravka 
Žagarja, pobratenju s starim praporom (praporščak Janez Jerovšek), z 
gasilskimi in prapori sorodnih klubov, je zaobljubo ob razvitju novega 
prapora (praporščak Jože Korbar), podal predsednik kluba Lojze Lah, 
da bo klub še naprej deloval enotno, složno in dokazoval, da je vreden 
dela članov, ki so delali pred njim. Na prvi strani prapor obeležuje 
KONJ, ki pooseblja šestdesetletno vsebino delovanja kluba, na drugi 
strani pa TRAKTOR, ki odseva dve desetletji in leto več dela Konjeni-
škega kluba pri organiziranju sejmov. 

Tako je sejem, ko so v posebnem Glasbenem šotoru vsak dan nasto-
pali številni narodno zabavni ansambli letošnjega Veselega oktobra v 
Komendi, v organizaciji Sreča Korbarja, tudi še enkrat potrdil, da ko je 
sejem v Komendi, res Vse poti vodijo v Komendo. 

Andrej Žalar

SEJEM

V Komendi so v nedeljo, 9. oktobra, zaprli 21. Jesenski kmetijsko obrtni 
sejem. Na 45.000 kvadratnih metrih ga je organiziral Konjeniški klub 
Komenda, na njem pa je tri dni razstavljalo prek 700 razstavljavcev iz 
Slovenije in drugih krajev. 

Sejem si je po podatkih organizatorja in vodje urejanja prometa 
ogledalo približno toliko obiskovalcev kot spomladi, ko so jih zabeleži-
li 75.000. Pred slovesnim odprtjem v petek, 7. oktobra, je bilo dopoldne 
v dvorani Konjeniškega kluba, v pred leti odprtih novih hlevih, srečanje 
pridelovalcev krompirja. Opoldne pa je z županom občine Komenda 
Stanislavom Poglajnom in predsednikom Konjeniškega kluba Lojze-
tom Lahom sejem odprla direktorica direktorata za kmetijstvo Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tadeja Kvas Majer. Vsi so 
na slovesnem odprtju poudarili, da je Sejem v Komendi lepa spodbuda 
še za nadaljnji razvoju kmetijstva in domačo pridelavo hrane. Priredite-
lji pa bodo še naprej tudi v prihodnje posebno skrb namenjali strokov-
nemu programu, prostorskemu urejanju in še posebej prometni infra-
strukturi v sejemskih dneh. Sicer pa je že do sedaj sejem postal primerljiv 
z drugimi poznanimi sejmi v Sloveniji in pri sosedih. Posebno prepo-
znavnost, kar kažejo tudi vzporedna dogajanja med sejmom (in tudi 
med letom), pa ima s tem tudi občina Komenda, saj je v času sejma sli-
šati, da vse poti takrat, v sejemskih dneh vodijo v Komendo.

Že drugič zapored so se na sejmu ob podpori Občine Komenda pred-
stavili tudi podjetniki, obrtniki in društva iz občine Komenda. Poudarili 
so, da je s tovrstnim predstavljanjem in nastopanjem domačih podjetni-
kov, obrtnikov in društev doma, na domačem tako velikem sejmu treba 
nadaljevati še naprej. Saj je to najlepša in nedvomno tudi cenovno naj-
boljša priložnost, da se lahko (in skupaj z njimi tudi celotna občina) 
predstavijo celi Sloveniji in izven. 

Še posebno zanimiv je bil drugi dan sejma, v soboto, 8. oktobra. 
Domača godba Komenda, ki ima letos 5. obletnico nastopanj po ustano-
vitvi, je jubilej proslavila s Festivalom godb. Po sejmu so se s promena-
dnim nastopom sprehodile godbe Komende, Bohinja, Domžal, Kamnika, 

Jesenski sejem v Komendi
Po dopoldanskem srečanju pridelovalcev krompirja ga je opoldne 7. oktobra skupaj z županom 
občine Komenda Stanislavom Poglajnom in predsednikom Konjeniškega kluba Komenda Lojzetom 
Lahom ter številnimi gosti, med drugim tudi iz Sremske Mitrovice, ter razstavljavci odprla direktorica 
direktorata za kmetijstvo Tadeja Kvas Majer. V soboto je potem Godba Komenda z nastopajočimi 
petimi sosednjimi godbami na Festivalu godb proslavila 5. obletnico delovanja, Konjeniški klub pa 
je razvil svoj drugi prapor v šestdesetih letih obstoja in uspešnega delovanja.

Prireditelj sejma prosi, da morebitno nastalo škodo 
med sejmom prijavite na Konjeniški klub Komenda.
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SEJEM

Konjeniški klub Komenda je na Razpis za sofi nanciranje prireditev 
in projektov v občini Komenda prijavil projekt: Predstavitev do-
mačih obrtnikov, podjetnikov in kmetovalcev na Jesenskem sejmu 
2016. Odbor za drobno gospodarstvo in turizem je z obvestili v lo-
kalnem časopisu in z letaki poskrbel za obveščenost. Rezultat je bil, 
da se je povabilu odzvalo 21 razstavljavcev.

Večina razstavljavcev je sodelovala že v lanskem letu, nekateri pa so 
se s svojo dejavnostjo tokrat predstavili prvič. Pomembna pridobitev 
sejemskega prostora je bila asfaltna površina, ki je omogočila lažjo 
pripravo razstavnega prostora. 

Tudi tokrat je Odbor za drobno gospodarstvo poskrbel za spremljevalni 
program na prostoru Občine Komenda. Podžupan Igor Štebe je v uvo-
dnem nagovoru pozdravil vse domače in tudi ostale razstavljavce in jim 
zaželel uspešno sejemsko predstavitev. V nadaljevanju sta s strokovnim 
prispevkom sodelovala dva gosta. Sekretarka Območne obrtno – podje-
tniške zbornice Kamnik mag. Barbara Vrhovnik je predstavila zbornico, 
njene temeljne naloge, vrste svetovanj in storitev ter ugodnosti kartice 
Mozaik podjetnih. Mag. Roman Medved, vodja projektov v Regionalni 
razvojni agenciji LUR, je predstavil delovanje agencije, garancijsko 
shemo za podjetnike ter projekt LAS Za mesto in vas, v katerega je 
vključena občina Komenda skupaj s še petimi sosednjimi občinami.

V sobotnem dopoldanskem programu je Marijan Rozman predstavil 
OFS Avrikelj, ki nas je razveselila s spletom plesov, Janez Lončar je 
opisal svoj zbirateljski navdih, ki je bil razlog za odprtje Lončarjevega 
muzeja z zbirko starih predmetov z regijskega območja. Marija Pirnat 
pa je predstavila DU Komenda, ki z velikim številom svojih sekcij skrbi, 
da so prebivalci občine Komenda tudi po aktivni delovni dobi še vedno 
lahko aktivni na kulturnem ali športnem področju. Popoldanski čas smo 
preživeli v prijetni družbi TD Komenda. Predsednik društva,Vid Kori-
tnik je opisal razvoj društva, aktivnosti na lokalnem področju in širše 
ter nekaj načrtov za razvoj društva. Člani TD Komenda pa so z lička-
njem koruze in običaji, ki spadajo k temu opravilu, poskrbeli za pestro 
dogajanje.

V nedeljskem dopoldanskem programu so nam trenerji in mladi člani 

Sankukai karate kluba Komenda predstavili praktični prikaz vaj. S 
predstavitvijo je nadaljeval NK Komenda, ki že drugo leto izvaja pro-
gram za najmlajše in je zelo dobro obiskan. O tem so nam pripovedova-
li predsednik kluba Aleš Marinko, trener Grega Urh ter skupina 
mladih nogometašev. Kot zadnji sta se v nedeljskem programu predsta-
vili članici Orientacijskega kluba Komenda Zala in Patricija, ki sta 
nam na zelo prijeten način povedali in pokazali, kaj je orientacija. V 
predstavitvi sta tudi poudarili, da za dobrimi dosežki kluba stojijo pozi-
tivni trenerji in dobri odnosi med člani kluba.

S spremljevalnim programom smo predstavili delček utripa naših 
domačih društev, naši domači razstavljavci pa so s svojo predstavitvijo 
na sejmu pokazali svoj poslovni potencial. Želimo si, da bi naši domači 
obrtniki, podjetniki in kmetovalci imeli priložnost in motivacijo za širi-
tev ter predstavitev njihove dejavnosti tudi v prihodnje.

Martina Prezelj,
predsednica Odbora za drobno gospodarstvo in turizem

Občina Komenda se predstavi z razstavljavci, društvi in klubi

Priložnost in motivacija za razvoj
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POTOPIS

Kot sem že omenil v prejšnji številki, sem si v In-
diji kupil motor in se na njem odpravil raziskovat 
severni del Indije. Glede na to, da nimam nobenega 
predhodnega znanja z motorji in da je bil moj edini 
motor v življenju tisti električni skuter v Iranu, ki 
me je z vsega 34 km/h vsak dan poganjal do službe, 
bi lahko rekel, da je bila tole kar drzna odločitev. 
Vozniško dovoljenje sem naredil v Indiji, sicer ne 
na upravni enoti, ampak kar v Photoshopu; no ja, 
pa saj sem v Indiji. Če pa vzamemo v zakup, da 
sem svoje privajanje na motor začel v enem izmed 
prometno najbolj kaotičnih mest na svetu, pa je bil 

izziv še toliko večji. Poznati pravila vožnje v Evropi tu ne pomeni kaj 
dosti. Če imamo pri nas nek sistem vožnje, ki nekako funkcionira, pa 
imajo tu popolni kaos, ki tudi nekako funkcionira. 

Povzetek vožnje v Indiji gre nekako takole: Koncentracija na vožnjo 
mora biti 100 %, gledaš predvsem direktno predse in se za vsako ceno 
poizkušaš prebiti v vsako luknjo, da dosežeš svoj cilj. Med tem so dovo-
ljeni vsi možni manevri, vključno vožnja vzvratno ali pa v napačno 
smer. Glavno je le, da ti manevri niso prehitri, temveč dovolj počasni, 
da imajo ostali vozniki čas reagirati. Najbolj pomemben element vozila 
je hupa, saj te brez nje dobesedno povozijo. Je pa zanimiva njihova 
hladnokrvnost. Med vsem tem drenjanjem, ko se pri nas vsi razburjamo, 
če ti nekdo odvzame prednost ali pa se skoraj zaleti v tebe, je tu vse to 
tako normalno, da oni v takih situacijah niti obrvi ne dvignejo.

 Po treh tednih vožnje po 
ravninskem delu Indije sem 
bil pripravljen za eno naj-
bolj vznemirljivih avantur 
mojega potovanja - vožnja 
po znameniti cesti Manali/
Leh, ki je bila tudi del 
znamenite Svilnate poti. Ta 
cesta se vedno omenja, kot 
ena najnevarnejših na sve-
tu. Samo v tem mesecu, ko 

sem bil tudi sam v Himalaji, je na tej cesti ugasnilo 19 življenj. Medtem 
ko je strah in trepet za marsikoga, pa je po drugi strani ta 574 km dolga 
magistrala obljubljena dežela vsakega pravega motorista in ena od tistih 
avantur, ki bi jo moral vsak izkusiti vsaj enkrat v življenju. Začetek 
poti se začne v zeleni in čudoviti dolini Manali (1995 m), katera me še 
najbolj spominja na Kamniško Bistrico. Nato pa se začne vzpon na prvi 
višji prelaz Rohtam (4864 m). Po kakih 92 km vožnje pa počasi izgine 
vse zelenje in kar naenkrat se znajdemo v popolni puščavi, le prašna 
cesta, visoki vrhovi in spektakularni razgledi. Mene so najbolj presene-
tile in navdušile vse te barve. Vedno sem si predstavljal Himalajo sivo 
dolgočasno. Pa vendar so tu kamnine vse prej kot enobarvne. Zaradi 
bogatosti z rudninami in minerali, se scenarij med vožnjo nenehno 
spreminja. Gore zamenjajo vse možne barve, ki si jih lahko predstavlja-
te, od svetlečih črnih do zeleno-rumenih in pastelnih rdečih odtenkov.

Celotna pot vzame dva do tri dni, odvisno od posameznika. Vmes je 
nekaj malih postojank, kjer je možno dobiti Maggie rezance ali pražen riž 
ter prenočišča v malih šotorih za 3 € ali pa v bolj udobnih švicarskih za 20 
€. Vsega skupaj nas pot pelje čez 6 visokih prelazov. Najvišji med njimi 
Tanglang (5328 m) pa je tudi drugi najvišji prelaz na svetu. Na tej višini pa 
se tudi že konkretno zaznava pomanjkanje kisika. Voznik samo s sedenjem 
na motorju še ne dobi težke sape, zato pa motor izgubi kar velik del svoje 
moči. Vožnja je zares razgibana, kar nekajkrat se je treba zapeljati čez le-
deniško vodovje. Včasih je voda globoka le nekaj centimetrov, nekajkrat 
pa tudi pol metra. Meni je bil to še najtežji del poti, saj res nisem želel ob-
tičati na sredini ledene reke. Cesta še vseeno ni tako zahtevna, kakršen ima 
sloves, saj v sezoni kar 611 delavcev neprestano dograjuje in popravlja 
samo to cesto. Nek izkušen motorist mi je dejal, da je pred 12. leti potre-

KLEMEN GRMŠEK: 
ŠESTNAJSTI DEL POTI

Klemen Grmšek

V objemu Himalaje
boval 6 dni za to pot, danes pa le dva. Marsikdo pozdravlja obnovo ceste, 
veliko ljudi pa jo spremlja z negodovanjem, saj izgublja na svojem avan-
turističnem čaru in tudi male neobljudene vasice v Himalaji so zaradi trume 
turistov manj in manj avtentične. Do leta 2020 imajo v planu izgradnjo 
dveh velikih tunelov, ki bosta povezala Manali in danes globoko odma-
knjeno dolino Zanskar, katera še posebej slovi po njeni neokrnjenosti. Tako 
vam iskreno priporočam obisk Indijske Himalaje pred letom 2020.

Manali je čudovito malo mestece, obdano s košatimi gozdovi, zele-
nimi rekami in mogočno Himalajo. To je začetna ali končna postaja za 
vse himalajske avanturiste. Je pa tudi sila priljubljena hipijevska desti-
nacija v poletnih mesecih, ko je v Goi prevroče. Ob vsej tej lepoti in 
sproščenosti niti ni presenetljivo, še posebej če dodamo, da iz sosednje 
doline prihaja najbolj cenjen hašiš na svetu (Malana Creme). Kar nekaj-
krat sem se v večernih urah znašel v malem baru, kjer so popotniki iz 
vsega sveta prihajali na oder, grabili za mikrofon, kitaro, bobne ali kar-
koli, ki lahko proizvede kakšen zvok. Zares prijetno in lepo. Neverjetno 
pa je bilo to, da je bilo v lokalu vsega skupaj 22 oseb, od teh nekaj obi-
skovalcev pa jih je bilo vsaj 8 skoraj nadzemeljsko nadarjenih, nekaj 
zares čudovitih ženskih vokalov in še več virtuozov na kitari in tolkalih. 
Kar nekaj ljudi je pokomentiralo, da se kaj takega lahko zgodi le v Ma-
naliju. Tu je tudi mogoče najti privatno sobo s kopalnico in z razgledom 
na smaragdno reko za vsega 4€ na noč. Večina ljudi pride sem za nekaj 
dni, ostane pa nekaj tednov in tudi sam sem bil eden od takih.

Leh (3503 m) je prestolnice Ladhak regije (vzhodni del Indijske Hi-
malaje) in je vsekakor posebno mesto. Res je zanimivo, kako se dva dni 
voziš sredi ničesar, nato pa prideš v mesto velikosti Kamnika. Oaza sredi 
golih gora ima nekaj zelenja in nešteto templjev, na splošno pa nima kaj 
dosti opraviti s preostalo Indijo. Medtem ko se je v Indiji potrebno dre-
njati med smetmi, je tu zares čisto in lepo, imajo še celo popolno prepo-
ved plastičnih vrečk in kajenja v javnosti. Tudi ljudje so popolnoma 
drugačni, vizualno in karakterno, tu ni skrbi, da bi te kdo opeharil ali ti 
ne pomagal v težavah. Domačini še najbolj spominjajo na Tibetance, 
vendar ne marajo biti zamenjani z njimi, saj so ponosni na to, da so 
Ladhaki. Mesto je 4 mesece na leto odrezano od ostale civilizacije in je 
edina povezava s svetom malo letališče, ki pozimi obratuje le v lepem 
vremenu. Mesto samo zares ima svoj čar in pomirjujoče vzdušje.

Jezero Pangong na višini 4306 m se razprostira kar 138 km v dolžino, 
v širino pa »le« do 5 km, 34 % jezera leži v Indiji, preostalih 66 % pa 
pripada Kitajski. Modrina jezera in odsevi gora v gladini se ne spreminja 
samo dnevno, temveč iz ure v uro, Pravzaprav se mi je zdelo, da vsakič 
ko pogledam v jezero zgleda drugače. Še eden od krajev, katerega lepote 
enostavno ni moč ubesediti, lahko pa vam le toplo priporočam obisk.

Moj plan je bil, da prevozim celotno indijsko Himalajo, vendar pa je 
trenutno situacija na zahodnem delu ob pakistanski meji zelo napeta, saj 
se odvijajo množični shodi za osamosvojitev. Pravzaprav ne vem, če 
veste, vendar je tu zelo blizu, da izbruhne vojna med Indijo in Pakista-
nom. Tako sem se odločil, da izpustim zahodni del in si vzamem več 
časa za vzhodni del, pa še tu imam namen priti nazaj z več časa in de-
narja (trenutno je sezona zaključena). Zaradi težav z motorjem, sem ga 
bil primoran prodati, tako da sem spet nazaj na svojih nogah in se 
usmerjam v novo destinacijo. Lep pozdrav do naslednjič.

Na cesti Manali-Leh

Jezero Pangong
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S ŠOLSKIH KLOPI
OBISK POLICISTKE
Prišla je policistka. Učili smo se o prometu. Po dva in dva smo šli čez 
prehod za pešce. Spoznali smo nekaj prometnih znakov.

Neli Oblak, 1. a

O ČRKI S
Živela je kača, ki se je zelo rada zvijala. Živela je v skalah. Nekoč se je 
sončila in je tako močno sijalo sonce, da se je kača posušila in obstala v 
obliki črke s. Tako je nastala črka s.

Anja Štricelj, 2. c
NAŠ PUHI
V razred smo dobili levjegrivega kunca. Ime mu je Puhi. Puhi podnevi 
veliko počiva. Zelo je navezan na stvari v kletki, še posebej na posodico 
za hrano. Ni mu všeč, če ga nosimo. Kričanje ga prestraši. Rad ima ne-
žno božanje in ogovarjanje. Včasih potrebuje tudi mir. Z njim v razredu 
nam ni dolgčas.

Lara Kavšek in Lara Tkalec, 4. c

DOBRODELNI POHOD
V soboto, 24. 9., sem se udeležila dobrodelnega pohoda na Svetega 
Primoža. Na vrhu smo jedli torto, ki je bila zelo velika. Pohod mi je bil 
všeč, ker rada hodim. Od prvega razreda hodim tudi na planinski krožek. 

Na koncu poti smo dobili medalje. Zbrana denarna sredstva so podarili 
šolskemu skladu naše šole.

Katarina Zorman, 4. c

MISLI OB TEDNU OTROKA
2. c razred si želimo svet ...
... v katerem bi bili vsi srečni,
... v katerem bi bili vsi prijatelji,
... v katerem ljudje ne bi kadili,
... kjer bi bila čista narava,
... v katerem bi se imeli vsi radi,
... miru in tišine,
... poln športa,
... brez vojn,
... kjer je dovolj hrane za vse ljudi,
... športnih igrišč,
... obsijan s soncem,
... ki je zdrav,
... v katerem hrane ne bi metali v smeti,
... lepih besed,
... ki je brez smeti,
... poln objemov in ljubezni.
 

PLAVALNI TEČAJ
Na plavalnem tečaju mi je bilo všeč, ko smo skakali na glavo. Všeč mi 
je bilo tudi, ko so nas ocenjevali. Vesela sem, da sem se naučila plavati 
mrtvaka.

Pia Pirc, 3. a

Na plavanju mi je bilo najbolj všeč, ko smo plavali raketo in ko smo 
skakali. Naučila sem se skakati na glavo. Všeč mi je bilo tudi, ko smo 
šli v mali bazen. Najbolj pa sem se veselila glavnega odmora.

Haya Veinhandl Obaid, 3. b

Raketo na trebuhu sem naredila tako, da sem stegnila roke, jih dala za 
ušesa in se obrnila na trebuh ter zaplavala. Uspelo mi je.

Amra Bejzaroska, 3. c

OBISK OPERNE HIŠE IN OGLED OPERE CARMEN
V soboto, 24. 9., smo se učenci, ki obiskujemo mladinski pevski zbor in 
izbirni predmet likovno snovanje III, ob 17h odpeljali v Ljubljano.

Prijazen vodič nas je povabil v operno hišo in nam razkazal njene 
prostore. Najprej smo vstopili v sobo, kjer igralci in pevci vadijo bese-
dilo in med odmorom počivajo. Freske, ki smo jih ob tem videli, so bile 
odkrite šele med gradnjo prizidka. Nato smo se odpravili na oder, kjer 
smo si ogledali scenografi jo ter zakulisje. Oder je zelo globok. V spo-
dnjem delu so shranjeni večji predmeti, kot so traktor, mize, avtomobil, 
kozarci. Po res zanimivem ogledu smo imeli še nekaj prostega časa, 
zato smo se odpravili proti Tivoliju.

Med čakanjem na nakup kart sem osuplo ostrmela, ko sem zagledala 
napis, da bo v vlogi Carmen nastopila Nuška Drašček! Zgodba na odru 
je bila zelo zanimiva in napeta in mislim, da so se vsi nastopajoči odlič-
no odrezali. 

Meni je bil obisk opere poučen, saj sem se prvič srečala s poklici, kot 
so scenograf, lučkar, kostumograf. V predstavo je potrebno vložiti 
ogromno truda. Pa še to: ogled opere je lepši zvečer kot dopoldne, saj 
odrske luči zasijejo v svojem žaru.

Jerneja Kropar, 9. c 

GALERIJA V KOSTANJEVICI
Najprej sem se zazrla v samostan in njegove prelepe balkone. Zelo sem 
bila navdušena, ko so naši skupini povedali, da jih bomo upodobili na 
matrici. Samo oblikovanje matrice ni bilo zapleteno, bilo mi je celo 
všeč, vendar umivanje grafi čne barve z rok s pomočjo bencina pa res ni 
enostavno!

V galeriji je sledil ogled del bratov Kralj. Vsaka skupina je predstavi-
la eno sliko, kot jo je videla. Ob pogovoru v skupini in poslušanju smo 
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S ŠOLSKIH KLOPI, MEHURČKI

Zadnje dni meseca septembra smo v vrtcu spoznavali vsebine 
na temo Teden kulturne dediščine. S primernimi vsebinami so 
otroci spoznavali naravno in kulturno dediščino kraja, v kate-
rem živijo. Zavedamo se, da otrokom tako s svojim zgledom 
kot s primerno predstavitvijo vsebin, kako so živeli včasih, 
lahko oblikujemo pozitiven odnos do kulturne in naravne dedi-
ščine tudi v prihodnosti. 

Tako smo te dni raziskovali svoj kraj, obiskali kulturne usta-
nove, spodbujali ustvarjalnost otrok in medgeneracijsko pove-
zovanje. V vrtec smo povabili Folklorno skupino Društva upo-
kojencev Komenda. Pričarali so nam doživeto izkušnjo 
tradicionalne glasbe in plesa. Na koncu pa so nas povabili 
medse in skupaj smo lahko zaplesali. Za obisk in prijetno dru-
ženje se jim najlepše zahvaljujemo.

Tako kot vsako leto posebno pozornost v našem vrtcu name-
nimo Tednu otroka. Potekal je od 3. do 9. oktobra 2016. Letošnja 
tema je bila Svet, v katerem želim živeti. Vsak otrok si želi 
živeti v svetu, kjer se počuti varnega in sprejetega. Strokovni 
delavci smo v tem tednu pripravili bogat program za otroke: izpolnitev 
želja, likovna ustvarjanja, predstave, kros, različni izleti,… Poleg 

Dogajanje v Vrtcu Mehurčki

raznolikih dejavnosti pa smo se trudili, da so bili otroci slišani in da smo 
jim pričarali svet, kakršnega si zasluži vsak otok na svetu.

se zelo smejali. Meni osebno je bila najbolj všeč slika z vrtnicami s 
kombinacijo vseh možnih barv.

Na tretji delavnici smo s pastelnimi barvami risali kip, kar je bilo za 
večino nekaj novega.

Ne smem pa pozabiti vožnje z avtobusom do doma – nepozabno! 
Ela Remic, 8. a

EKSKURZIJA NA AVSTRIJSKO KOROŠKO
To je bil dan presenečenj, zanimivosti in utrujenosti. Že ogled starega 
dela Celovca in deželnega parlamenta me je navdušil. Ko pa smo prišli 
do vznožja gradu Ojstrovica, nisem pričakovala, da nas do njega čaka še 
štirinajst vrat, kar se sliši zanimivo in v resnici tudi je!

Ustavili smo se pri knežjem kamnu in osupljivi gotski cerkvi Gospa 
Sveta. Ob pogledu na veličasten oltar in bogato notranjost smo vodičko 
poslušali z odprtimi usti.

Dan pri naši severnih sosedih pa smo zaključili ob Vrbskem jezeru, in 
sicer s pogledom z razglednega stolpa, z njega pa smo se spustili kar po 

toboganu. Nekateri smo bili nad tem tako navdušeni, da smo si kupili še 
eno karto☺.

Nika Ahlin, 9. a 

SREČALI SMO NICKA VUJICICA
V Koper smo se odpravili zgodaj – ob petih. Najprej z avtobusom in od 
Ljubljane naprej s posebnim vlakom. Ob desetih smo že sedeli na 
svojih mestih v dvorani Bonifi ka in čakali na program pod naslovom 
Trdno stoj, spregovori. Nestrpno smo čakali glavnega govorca Nicka 
Vujicica – poročenega moškega, očeta dveh otrok in ponosnega lastni-
ka ene male nogice. Rodil se je brez rok in nog in že skoraj obupal nad 
sabo, a je vstal in začel živeti življenje. Tudi sam je bil žrtev vrstniške-
ga nasilja. Je obupal? Ne! Pred nami je stal močan moški, po katerem 
bi se morali zgledovati vsi. Navdušil nas je in naučil, da moramo trdno 
stati, spregovoriti in se upreti prav vsakemu fi zičnemu in psihičnemu 
nasilju.

Julija Marolt, 7. c
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Klan je letos, 19. julija, zgodaj zjutraj že sedel na letalu in nestrpno 
pričakoval prav poseben tabor na Irskem. Po pristanku v Dublinu 
smo si izposodili avte in jo takoj mahnili do mesta Limerick, kjer 
smo se spoznali z domačimi skavti. Naučili smo jih igro roverček. 
Seveda nismo izpustili ogleda Moherskih klifov ter mestec Adare 
in Dingle, kjer smo surfali in se okopali v mrzlem Atlantiku. Turi-
stično mesto Killarney smo prekolesarili po skupinicah in si tako 
ogledali znamenitosti, kot so gradovi, jezero Lower Lake, jelene, 
samostan, slap Torc... Z domačini smo se igrali Hurling, ki je naci-
onalen irski šport, ter spekli večerjo na ognju. Naslednji dan smo 
prevozili celoten Ring of Kerry, ki je znan po čudovitih razgledih in 
plažah. Ker se je tabor hitro bližal koncu, smo kmalu odšli nazaj do 
Dublina. Tam nismo mogli brez značilnega irskega zajtrka ter 
ogleda muzeja Whiskija in starega zapora. Potovanje smo končali 
malo drugače, in sicer z odhodi prav pod Eiffl  ovim stolpom v Pari-
zu. Doma smo bili v četrtek, 28. 7., z nasmehom na ustih ter veliko 
lepimi spomini na nepozaben tabor na čudovitem Irskem.

Lucija, Prikupno zmedena gazela.

AKTUALNO, SKAVTI

Marsikoga, ne pa tudi dobre poznavalce njegovih pesmi, je presenetila 
novica, da je dobitnik letošnje Nobelove nagrade za književnost 75-letni 
Bob Dylan, ameriška legenda roka. Kdo je pravzaprav ta tolikokrat 
omenjani pesnik in pevec, ki bo 10. decembra, na dan smrti ustanovitelja 
nagrade Alfreda Nobela v Stockholmu, prejel najvišje možno priznanje 
na področju književnosti?

Bob Dylan se je rodil 24. maja 1941 kot Robert Allen Zimmermann v 
Duluthy v ameriški zvezni državi Minnesota judovskim staršem nemško-
ukrajinskega porekla. V svojem tako vplivnem delu (pesmih) je vedno 
znova načenjal verske teme, besedila njegovih pesmi potrjujejo, da se je 
močno posvečal branju in raziskovanju Svetega pisma. Posebej po doži-
vetju na uspešni svetovni turneji leta 1978, ko je nekdo iz množice vrgel 
na oder majhen srebrn križ, ter zatem po spreobrnjenju v krščanstvo.

Dylanov obrat k svobodno cerkvenemu prenovitvenemu gibanju se je 
jasno pokazal v njegovih naslednjih ploščah. Do leta 1981 je izdal tri 
krščansko navdihnjene albume: Slow Train Coming, Saved in Shot of 
Love. Tako je začel evangelizirati svoje poslušalce na koncertih. Za 
pesem Gotta Serve Somebody, prežeto z duhovnostjo, je dobil prvega 
grammyja. Pesem Every Grain of Sand velja še danes za eno najbolj 
versko navdihnjenih pesmi. 

Sčasoma, po letu 1981, se je Bob, ker publiki ni bilo preveč všeč njegovo 
krščansko obdobje, spet vrnil k svetnim temam v svoji poeziji in glasbi.

Septembra 1997 je pel s kavbojskim klobukom na glavi, oblečen v smo-
king, pred 300.000 mladimi in takrat 77-letnim papežem Janezom Pavlom 
II. na evharističnem kongresu v Bologni. »Papež mu je prisluhnil z zaprtimi 
očmi. Nato je prisrčno pozdravil pesnika songov in govoril o njegovem 
znamenitem stihu, po katerem, moj prijatelj, odgovor prinaša vetra tih še-
pet,« je tedaj zapisal Süddeutsche Zeitung. A le malo je manjkalo, da ne bi 
prišlo do tega izrednega srečanja, kajti takratni prefekt Kongregacije za 
nauk vere kardinal Joseph Ratzinger (danes zaslužni papež Benedikt XVI.) 
je imel (to se je zvedelo pozneje) načelne pomisleke zoper Dylanov »nihili-
zem«, po katerem odgovor na odločilna vprašanja človeštva prinaša »vetra 
tih šepet«. Papež Janez Pavel II. je Bobu naravnost povedal, kaj si misli o 
njegovi tako priljubljeni pesmi: »Praviš, da je odgovor vetra tih šepet. Res 
je. Vendar to ni veter, ki razdira in odnaša. To je veter, ki je dih in življenje 
Svetega Duha. To je glas, ki kliče in pravi: 'Pridi!'«

Od leta 1988 je slavni pevec na tako imenovani »never ending tour« 
- nikoli končani turneji s skoraj stotimi nastopi letno po vsem svetu. 
Kritiki mu štejejo v dobro, da se, z razliko od drugih postaranih roker-
skih zvezdnikov, ne zadovolji s tem, da bi bil upravljalec lastne dedišči-
ne. Maja je izšel njegov zadnji album Fallen Angels.

E. Č. 

Papež Frančišek je 22. septembra sprejel več kot 400 predstavnikov 
in članov italijanskega časnikarskega društva, med njimi prave ča-
snikarske zvezde. V nagovoru jih je pozval k odgovornemu opravlja-
nju zahtevnega dela, pri katerem naj ljubijo resnico in spoštujejo 
človekovo dostojanstvo. »Časnikarstvo ne sme postati uničevalno 
orožje, ki zadeva posameznike in celo narode,« je posvaril. Širjenje 
klevet in očitkov je oblika terorizma.

Čeprav tisk in televizija razmeroma izgubljata v primerjavi z digi-
talnimi javnimi občili, so dobri časnikarji prej ali slej »temeljni ka-
mni« za življenje in življenjskost svobodne in pluralistične družbe. 
Malo poklicev ima namreč tako močan vpliv na družbo kot prav ča-
snikarji, ki imajo zaradi tega veliko odgovornost. Časnikarstvo je 
»poklicanost«, njegov namen je rast človekove družbene razsežnosti 
in prispevek k ustvarjanju resničnega meščanstva. Predstavniki tega 
poklica so zato varuhi temeljev, na katerih je zgrajena demokratična 
družba.

Časnikarji morajo »ljubiti resnico« in jo s svojim delom »izpriče-
vati«. Pri tem ne gre za to, ali so sami verni ali ne, odločilno je, da je 
časnikar sam do sebe in do drugih pošten. 

Kolikor je mogoče, se morajo približati dejstvom, namesto da pi-
šejo o stvareh, o kateri se ve, da niso resnične. Zvestoba resnici in 
neodvisno poročanje sta velika vrednota. 

Nikoli se ne smejo uklanjati političnim ali gospodarskim intere-
som. Vsi diktatorji so poskušali imeti javna občila pod nadzorom in 
za časnikarstvo postaviti nova pravila. 

Papež Frančišek je časnikarje posvaril, naj ne širijo strahov pred 
preseljevanjem, ki sta ga povzročili lakota in vojna. Namesto da 
podleže »skušnjavi«, da bi s sredstvom jezika razpihal tleče konfl ik-
te in delitve v družbi, naj časnikarstvo pospešuje spravne procese in 
prispeva h »kulturi srečanja«.

Papež je udeležencem srečanja še priporočil spoštovanje člove-
kovega dostojanstva. Da časnikarji kritizirajo in obsojajo nepravil-
nosti, je »zakonito«. Danes objavljeni članek jutri zamenja drugi. 
Po krivici osramočeno osebo »pa se lahko za vedno uniči«. »Spo-
štovanje človekovega dostojanstva je pomembno v vsakem poklicu, 
v časnikarstvu še posebej, kajti za vsakim poročilom, vsakim doži-
vetjem so ljudje,« je opozoril papež. Gre za »druge, njihova življe-
nja in občutke«. 

Poje tudi o svojem verovanju
Ob Nobelovi nagradi za književnost pesniku in 
legendi roka Bobu Dylanu.

Časnikarstvo je poslanstvo
Časnikarji morajo ljubiti resnico, spoštovati 
človekovo dostojanstvo in si prizadevati za 
strokovno usposobljenost

Tabor Klana VI. Dimenzije na IrskemSKAVTI
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si ali na andrej.zalar@siol.net. Informacije tudi na GSM 031 638 699
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Odšli so…

Število kaznivih dejanj, ki so terjala posredovanje policije, se je tega 
meseca nenavadno povečalo. Izstopa število kršitev javnega reda in 
miru, tudi prometnih nesreč je bilo, več kot smo navajeni.

Uradna statistika Policijske postaje Kamnik, ki za območje naše ob-
čine ni spodbudna, navaja, da sta se zgodila dva VLOMA. 9.9. je bilo 
vlomljeno v osebni avtomobil pri Lovski koči na Križu. O plenu in 
škodi ni poročil, je pa gotovo nekaj: če je voznik morda šel nabirat gobe, 
je imel dvojno škodo. Gob namreč letos ni niti za vzorec. 18. 9. je nepri-
diprav skušal vlomiti v hišo v Mostah. Na srečo ni bil uspešen.

TATVINE: V noči med 9. in 10. 9. je bilo iz novogradnje na Križu 
ukradenih 10 vreč Maltita; noč med 27. in 28. 9. pa je bila usodna za 
evro palete na območju Poslovne cone Žeje. 

OSTALA KAZNIVA DEJANJA: Policisti so ob kontroli prometa 
podvomili v avtentičnost vozniškega dovoljenja za vožnjo tovornega 
vozila. Zaradi suma, da je le-to ponarejeno, bo vozniško dovoljenje 
poslano v forenzični laboratorij v preiskavo.

KRŠITVE JAVNEGA REDA IN MIRU: Več jih je, kot smo nava-
jeni. 7.9. ob 3.45 je hrup zaradi del na kmetiji presegel dovoljeno mejo. 
Policija je ugotovila, da ni šlo za nujna interventno-vzdrževalna dela. 
15.9. je Policija intervenirala zaradi spora med dvema delavcema v 
Poslovni coni Žeje; preglasne goste je umirila 17.9. v enem od lokalov 
v Mostah; 19. 9. je prišlo do spora med varnostnikom in stranko v Po-
slovni coni Žeje, ki so stranki dopovedali, da ima varnostnik določena 
pooblastila, stranka pa tudi nima vselej prav. 5. 9. in 22. 9. pa sta se 
ponovila dva dogodka, ko je Policija zasegla zeleno-rjavo rastlinsko 
snov, ki bo poslana v analizo zaradi suma posesti nedovoljene droge 
(konoplja). Bili so časi, ko v naši občini ni bilo zaznati te vrste kaznivih 
dejanj. Upamo, da takih primerov ne bo več, če bodo starši s primerno 
vzgojo mladim povedali, da škodujejo sami sebi in celo zavajajo svoje 
vrstnike.

PROMETNE NESREČE so se tudi namnožile. 3. 9. je v potoku ob 
cesti Tunjice-Komenda »počival« avto. Voznik ga je zapustil, policisti 
so ga izsledili, ga oglobili in mu zaradi vožnje pod vlivom alkohola za-
časno odvzeli vozniško dovoljenje; 9. 9. se je v križišču pri Kralju zgo-
dila prometna nesreča z materialno škodo; 12. 9. je voznik v Poslovni 
coni verjetno preskušal hitrost, ki ga zmore njegovo vozilo. Policisti so 
mu spisali primerno globo. Stari pregovor pravi, da če ti mačka preteče 
pot, se bo zgodila nesreča. Prva je ta rek izkusila kolesarka, ki ga je za-
radi »teka« čez cesto uprizoril neznan maček padla, in se lažje poškodo-
vala. 27. 9. se je na Glavarjevi cesti zgodila prometna nesreča s pobegom. 
Vzrok: nepravilna smer in stran vožnje. Policisti o pobeglem vozniku še 
zbirajo informacije.

* * *
Tako, dovolj je bilo nesreč, pa spregovorimo še o vožnji v slabem 
vremenu, megli in o tem, da smo že čisto pozabili na rek »Bodi pre-
VIDEN«. Kar precej rekreativcev in ostalih, v mraku ali celo v temi, 
še vedno ne nosi predpisanih kresničk ali drugih primernih odsevni-
kov; kolesarji so večkrat brez prednje luči in ostalih obveznih svetlečih 
označb. 

Tudi zima in ustrezni predpisi bodo terjali od nas, da začnemo misliti 

Marija 
Prezelj
V 74. letu starosti je umrla ča-
stna članica PGD Križ, Marija 
Prezelj. Rojena je bila 25. 10. 
1942. 

V PGD Križ je vstopila 2. 
februarja 1956. Eno leto po 
vstopu je opravila nadaljevalni 
tečaj za gasilca, v letu 1965 pa 
še tečaj za vodjo enote in si tako 
pridobila čin NGČ. Njen trenu-
tno aktivni čin je bil NGČ 2. 
stopnje.

 Med svojim aktivnim delovanjem v društvu je opravljala kar nekaj 
organizacijskih funkcij: predsednik komisije GD za mladino, tajnik 
GD in član Upravnega odbora GD. Dolga leta je opravljala delo ra-
čunovodje v društvu. 

 Omeniti velja tudi številna priznanja, ki jih je prejela na svoji ga-
silski poti: značka za dolgoletno delo 60 let v društvu, ki jo je prejela 
v letu 2015, priznanje GZ 2. stopnje, ki ga je prejela v letu 1987, 
Gasilsko odlikovanje 2. stopnje iz leta 2001, plaketa Gasilskega ve-
terana, ki jo je prejela leta 1997 in priznanje GD iz leta 2014.

 V letu 2009 je postala častna članica PGD Križ. V obrazložitvi 
listine o častnem članstvu je pisalo: njeno delo je tiho, vestno in 
preudarno. Prav tako tiho je tudi odšla in nas prezgodaj zapustila. Od 
nje smo se z gasilskimi častmi poslovili v sredo, 12. oktobra 2016 na 
pokopališču v Komendi.

Prispevek Marije Prezelj k razvoju in delovanju PGD Križ je bil 
izjemen za kar ji bomo za vedno ostali iz srca hvaležni.

Miran Cebek, tajnik PGD Križ

Nenavadno živahen september
na menjavo ustreznih pnevmatik. Ne čakajte zadnjih dni!

Srečno in varno vožnjo vam želim, pa na svoje premoženje pazite, 
nepridipravom tuja lastnina vedno diši!

Tone Ogorevc

KRONIKA

Opravičilo
Pri Zahvali Marije Žurbi v Aplenci številka 8-9 septembra 2016 je 
tiskarski škrat namesto križa v levem zgornjem kotu priložil vrtnico. 
Vsem svojcem Marije Žurbi in bralcem se opravičujemo. 

Uredništvo 

Marija Barle,Nasovče 13, stara 84 let
Ljiljana Hribar, Nasovče 8, stara 78 let
Marija Prezelj, Križ 70 C, stara 73 let
Jožefa Glazer, Moste 80 K, stara 76 let
Frančiška Zadrgal, Komenda, Glavarjeva cesta 74, stara 80 let

Ko boste po 1. novembru pospravljali po grobovih na 
pokopališču, NE MEČITE SVEČ ČEZ OBZIDJE 

POKOPALIŠČA, SAJ TAM NI SMETIŠČE!
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NASVETI

Ste že kisali zelje in repo sami? Morda v ko-
zarcu? Sama ju kisam v kozarcih že nekaj let. 
Vsaj vem, kaj pojemo, kako je pripravljeno in 
shranjeno. Tudi užitek ob jedi domačega pri-
pravka je večji. Saj veste-domače, okusno. 
Midva z možem sva v letošnji jeseni že doma 
kisala zelje. Glave sva naribala in pripravila 
že v avgustu iz domačega vrta. Sedaj čakava 
repo, da se še nekoliko odebeli, nato jo bova 
vzela v roke in zapakirala v kozarce. 

Kisanje zelja ali repe v kozarcu je sila 
preprosto. 

Uporabimo litrske kozarce, ki imajo navoj 
in pripadajoče pokrove. Očiščeno zelje ali 

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Odvetnica mag. Irena Hacin Kölner
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda

tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik.si

Učinkovino, ki so jo v medicinske namene 
začeli uporabljati že ob koncu devetnajstega 
stoletja, še vedno velja za eno izmed najpo-
gosteje uporabljenih zdravilnih učinkovin. 
Komercialno jo poznana pod imenom 
Aspirin, ki ga proizvaja podjetje Bayer Bit-
terfeld GmbH. Kako visoka je poraba Aspi-
rina, dokazuje podatek, da tovarna proizvede 
za več kot 50.000 ton tablet letno.

Acetilsalicilna kislina je derivat salicilne ki-
sline, ki jo najdemo v skorji vrbe, katere ime iz-
vira iz besede salix, ki je latinsko ime za vrbo. 

Zdravilne lastnosti te učinkovine je poznal 
že grški zdravnik Hipokrat, ki je svojim paci-

entom za lajšanje bolečin in zniževanje previsoke telesne temperature predpi-
soval sok skorje divje vrbe. Vendar pa se dandanes uporablja zlasti njen derivat 
acitilsalicilna kislina, saj ima sama salicilna kislina preveč neželenih učinkov.

Prvi jo je leta 1853. sentetiziral francoski kemik Gerhard, kar je kasneje 
uspelo tudi nemškemu kemiku Hoff mannu, ki pa je ugotovil, da ima le-ta 
manj neželenih učinkov ter ima v primerjavi s salicilno kislino tudi močnej-

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

INŠTRUKCIJE PREM
matematika, fi zika, kemija

Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
www.prem.si, 031 361 305

Acetilsalicilna kislina (Aspirin)
še delovanje. Točen mehanizem njenega delovanja je mnogo let kasneje je 
odkril angleški farmakolog Vane, ki je leta 1982 za to odkritje tudi prejel 
Nobelovo nagrado. Acitilsalicilna kislina deluje protivnetno, protibolečin-
sko ter znižuje telesno temperaturo. Vpliva na sintezo posebnih signalnih 
spojin, ki jih imenujemo prostaglandini. Ti hormoni so v našem telesu odgo-
vorni za nastanek vnetja, bolečine in vročine. Imajo pa prostaglandini tudi 
nekatere druge funkcije v telesu, na katere z uživanjem acetilsalicilne kisline 
vplivamo. Slednje povzroči pojav tako imenovanih neželenih učinkov. Ker 
prostaglandini varujejo želodčno sluznico s tem, da pospešujejo nastajanje 
sluzi in zavirajo nastajanje želodčne kisline, uživanje acetilsalicilne kisline 
ne priporočajo ljudem, ki imajo razjede na želodcu.

V terapevtske namene pa acetilsalicilno kislino uporabljajo tudi za prepre-
čevanje nastajanja krvnih strdkov oz. redčenje krvi. Zaviralno namreč vpliva 
na biosintezo snovi, ki omogočajo zlepljanje krvnih ploščic (trombocitov), kar 
je sicer sila pomembno pri zaustavitvi krvavitve ob urezninah in podobnih 
poškodbah. Gre torej za izjemno farmacevtsko učinkovino, ki pa ima tako kot 
ostale, tudi neželene učinke, 
zaradi katerih je potrebno biti 
pri njeni uporabi zmeren in 
preudaren.

Okusno domače
repo naribamo in natančno stehtamo. Za vsak kilogram dodamo 2dkg soli. 
Repo ali zelje v večji posodi posolimo, dobro premešamo in preložimo v 
kozarce. Vsebino dobro natlačimo, da se na površini pojavi voda. Sama v 
vsak kozarec dam rezino svežega hrena, saj je tako repa kot zelje lepo belo. 
Kozarce pokrijem s pokrovi in le-te rahlo privijem. Preložim jih v pekač, 
pokrijem s krpo in hranim kar v shrambi. Večkrat odlijem vodo, ki se nabere 
v pekaču. Po treh tednih pokrove dokončno privijem, zunanjost kozarcev 
očistim, ravno tako pekač in pokrijem s krpo. Po treh tednih sta zelje ali repa 
kisla in primerna za uporabo.

Sama sem pustila kozarec repe od lanskega leta za pokušino. Prve dni 
jeseni sva to repo pojedla in še vedno je bila užitno slastna! Tudi vi preizku-
site recept kisanja v kozarcu in ne bo vam žal!

Pred uporabo kozarce, kljub temu, da imate pomite v pomivalnem stroju, 
obvezno splaknite v vroči vodi! NAJ VAM TEKNE! 

Moj stric je bil lastnik zaščitene kmetije. 
Letos je umrl. Potomcev ni imel, prav 
tako ni imel žene ali zunajzakonske par-
tnerke ali partnerja v registrirani isto-
spolni partnerski skupnosti. Imel pa je 3 
brate in 2 sestri, ki pa so tudi že vsi po-
kojni. V poštev za dedovanje tako pride-
mo njegovi nečaki oziroma nečakinje. 
Zanima me, ali se kmetijska zemljišča 
lahko razdelijo med vse dediče?

Zaradi zagotavljanja ekološke, ekonom-
ske in socialne funkcije lastnine velja za 
dedovanje premoženja, ki sestavlja zaščite-
no kmetijo, posebna pravna ureditev. Za-

ščitena kmetija je kmetijska oziroma kmetijsko-gozdarska gospodarska 
enota, ki je v lasti ene fi zične osebe ali lasti, solasti ali skupni lasti zakonske-
ga para, ali oseb, ki živita v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ali v 
solasti enega od staršev in otroka ali posvojenca oziroma njegovega potom-
ca in obsega najmanj 5 ha in ne več kot 100 ha primerljive kmetijske povr-
šine (2. člen ZDKG). S posebno ureditvijo dedovanja se preprečuje 
drobitev zaščitenih kmetij kot kmetijskih oziroma kmetijsko-gozdar-
skih gospodarskih enot (načelo nedeljivosti kmetij ob dedovanju) in 
omogoča njihov prevzem pod pogoji, ki dediča preveč ne obremenjujejo 
(1. člen ZDKG).

S tem namenom so v zakonu določena pravila o določitvi dediča zaščitene 
kmetije. Pravila so odvisna od tega, kdo bi bil po splošnih pravilih dednega 
prava poklican k dedovanju in v čigavi lasti je bila zaščitena kmetija (le v 
izključni lasti zapustnika ali pa je bila v solasti zapustnika in njegovega za-

Dedič zaščitene kmetije
konca oz. zunajzakonskega partnerja ali partnerja iz registrirane istospolne 
partnerske skupnosti). 

V nadaljevanju navajam le pravila, ki bi veljala za vaš primer. Če je bila 
zaščitena kmetija v izključni lasti zapustnika ter je k dedovanju poklicanih 
več dedičev istega dednega reda (npr. po zapustniku dedujejo njegovi nečaki 
– vsi so dediči drugega dednega reda) potem kmetijo deduje tisti izmed 
njih, ki ima namen obdelovati kmetijsko zemljišče in ga za to sporazu-
mno izberejo vsi dediči. Če do sporazuma ne pride, kmetija pa v celoti ali 
pretežno izhaja s strani očeta ali matere zapustnika, imajo prednost dediči s 
te določene strani. Če tega kriterija ni moč uporabiti (do tega pride, če je 
kmetija rezultat le zapustnikovega dela) ima pri dedovanju prednost tisti 
izmed zapustnikovih nečakov, ki je najbolje usposobljen za opravljanje 
poklica kmeta ali tisti, ki kaže, da se bo za to najbolje usposobil. Sodedi-
či, ki so se usposobili za poklice izven kmetijske ali gozdarske dejavnosti ali 
pa se v času zapustnikove smrti za takšen poklic usposabljajo najmanj že dve 
leti ali pa so preskrbljeni na kakšen drug način, se kot dediči zaščitene kme-
tije izločijo, če so v istem dednem redu sodediči, ki so se ali se usposabljajo 
za kmetijsko ali gozdarsko dejavnost ali pa niso kako drugače preskrbljeni.

Le če ni nobenega zakonitega dediča, ki bi izpolnjeval posebne pogo-
je za dedovanje zaščitene kmetije, kot jih določa Zakon o dedovanju 
kmetijskih gospodarstev, dedujejo kmetijo vsi dediči, ki so po splošnih 
pravilih dedovanja po-
klicani k dedovanju. To 
pomeni, da se v tem pri-
meru zaščitena kmetija v 
končni posledici sme 
med dediče razdeliti po 
fi zičnih delih.
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DRUŠTVA

Šolska športna tekmovanja so za vse učence-športnike nekaj posebnega. 
So priložnost, da se pred sošolci in učitelji pokažejo v drugi luči, priložnost, 
da zastopajo svojo šolo in nenazadnje tudi priložnost, da svoje sposobno-
sti preverijo v močni konkurenci vseh najboljših slovenskih učencev. 

Letošnje državno šolsko tekmovanje v orientacijskem teku je 13.ok-
tobra gostila OŠ Dobravlje v Vipavski dolini. Čeprav smo se na tekmo-
vanje izdatneje pripravljali le z najmlajšimi učenci, ki so se takšnega 
dogodka udeležili prvič, je bilo prvenstvo pomembno predvsem za naj-
starejše učence in učenke 8. in 9. razredov, saj sta se najboljši ekipi 
fantov in deklet uvrstili na svetovno šolsko tekmovanje.

Ekipa učenk in učencev OŠ Komenda Moste se je zbrala nekaj minut 
pred 8. uro zjutraj. Pot do Dobravelj je hitro minila, saj so učenci čas 
namenili druženju drug z drugim in tudi taktični pripravi na tekmovanje. 
V Dobravljah sta najprej sledila kratek kulturni program in predstavitev 
tekmovalnega postopka, zatem se je začelo zares.

Štart je bil za skoraj 400 učencev in dijakov oddaljen le streljaj od 
šole in posebno mlajši učenci so imeli kar nekaj težav, da so se v mno-
žici navzočih prebili do štartnega prostora. Opremljenim s kompasi jim 
je kontrolor najprej preveril štartne številke, zatem so prejeli elektronske 
čipe za merjenje časa in prisotnosti na kontrolnih točkah, minuto pred 
štartom pa še zemljevid s tekmovalno progo.

Najmlajše učenke in učence do 5. razreda je pot peljala le po travniških 
poteh, mimo sadovnjakov, vinogradov in njiv. Razdaljo, nekaj daljšo od 
kilometra, so najhitrejši premagali v manj kot 10 minutah. Starejše 
učenke in učenci do 7. razreda so že zavili na gozdne poti, najstarejše do 
9. razreda pa je v gozdu čakala več kot polovica kontrolnih točk.

Vsi najmlajši, učenke in učenci, ki so se takšnega tekmovanja udele-
žili prvič, so zelo uspešno opravili s progo, kar se je poznalo tudi na 
dobrih uvrstitvah: Patricija Kern je zasedla 9. mesto, Nina Saksida 11., 
Neža Trunk 14., Zala Mia Švigelj 19. in Maja Zarnik 22. Med učenci sta 
se odlično odrezala Maks Tomažič, ki je končal na 10. in Nejc Trunk na 
15. mestu. Učenke do 7. razreda so bile še uspešnejše: Lucija Kavčič je 
osvojila 5. mesto, Vita Malus pa 7. Med učenci do 7. razreda je Tilen 

V nedeljo, 15. oktobra 2016, smo 
se člani Športno-plezalnega odseka 
Komenda odločili izkoristiti še za-
dnje tople sončne žarke ter se poda-
li na plezalni izlet na Primorsko. V 
jutranjih urah smo krenili iz Ko-
mende, v Ljubljani pobrali organi-
zatorja izleta ter se podali na pot. 
Ker brez jutranje kavice seveda ne 
gre, smo naredili kratek počitek na 
postajališču Lom, kjer sta se nam 
pridružila še 2 plezalca. Po okrep-
čilu je sledila približno ena ura vo-
žnje do prelepega plezališča Vipava. 
Nekaj minut vožnje od avtoceste 
smo na parkirišču parkirali avto-
mobile, vzeli opremo ter se naprej, 
proti s soncem osvetljenim stenam 
podali peš. Med približno 15-minu-
tno hojo smo lahko opazili veliko 
sektorjev, na katerih bi lahko pleza-
li. Aampak ne! Naš cilj je bil sektor 
Pikapolonica, ki ima veliko število 
smeri raznolikih težavnosti; tako, da je lahko vsak od udeležencev našel 
sebi primerno zahtevnost. 

Ko smo prispeli do sektorja, je tam svoje plezalne veščine že preizku-
šalo nekaj ljudi. Zato smo se morali porazdeliti preko celega sektorja. 
Čeprav je bilo plezališče zelo dobro označeno s smermi, smo si pri 

ORIENTACIJSKI TEK UČENCEV 
OŠ KOMENDA MOSTE Uspešni na državnem tekmovanju

Zupan osvojil zlato, Rok Kern pa bronasto odličje. Denis Gregorc je 
pritekel na 5. mesto, Miklavž Grum pa na 8. Med najstarejšimi učenka-
mi je Ana Pia Pogačar osvojila srebrno medaljo, Nika Ravnikar in Tina 
Kern sta končali na 4. in 5. mestu. Med vrstniki je 8. mesto zasedel 
Domen Kavčič.

V točkovanju šol so učenci OŠ Komenda Moste na 2. mestu zaostali 
le za domačini iz OŠ Dobravlje, učenke pa so osvojile prvo mesto, s 
čimer so si najstarejša dekleta 8. in 9. razredov Ana Pia Pogačar, Nika 
Ravnikar in Tina Kern tudi prislužila vstopnico za najtežje šolsko 
tekmovanje v orientacijskem teku, svetovno prvenstvo, ki bo drugo leto 
v mesecu aprilu v italijanskem Palermu.

Medalje, pokali in druge nagrade, osvojene na tekmovanju, pa ne bi 
imele prav nobene vrednosti, če ne bi močno izboljšale vzdušja med 
učenci. Potrditev, da zmorejo, jih je navdala s samozavestjo in z željo po 
nadaljnjih izzivih in kar je najbolj pomembno, povezala jih je v ekipo, 
ki se je s ponosom vrnila nazaj v Komendo. 

Nejc Zorman

Izlet Vipava
izbiri le-teh pomagali s 
plezalnim vodničkom. 
Nadeli smo si plezalne 
pasove, pripeli komplete, 
razvezali vrv, nadeli ple-
zalne čeveljce ter se po-
dali v steno. Smeri so bile 
dolge od 15 do 25 metrov, 
težavnosti od 4b do 6b. 
Vse smeri so bile obrnje-
ne proti Vipavski dolini. 
Zato je bil razgled na vrhu 
preplezane smeri veliča-
sten in odlična motivacija 
ali pa nagrada za osvojene 
izzive. Čez dan se nam je 
vedno bolj dozdevalo, 
zakaj ima ta sektor ime 
Pikapolonica. Toliko teh 
malih živalic na enem 
mestu ni videl še nihče od 
nas. Po približno šestih 
urah plezanja smo opre-

mo pospravili in se odpravili nazaj proti domu. Plezalnega dneva seveda 
ne moremo skleniti brez skupinske fotografi je, druženja ob pijači, deba-
tiranja o današnjem dnevu ter o tem, kdaj bomo spet prišli nazaj v pleza-
lišče Vipava in se preskusili še v ostalih sektorjih in smereh. Plezajte! 

Klemen Stoševski, ŠPO Komenda
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DOGAJANJA

Tudi letos so članice in člani 
balinarske sekcije DU posvetili 
spominski turnir za preminulimi 
člani, kot je to že leta v navadi. 
Letos je bil ta turnir 24. septem-
bra. Poleg domačih balinarjev so 
se turnirja udeležili tudi članice 
in člani balinarskih sekcij DU iz 
Mengša, Duplice in Kamnika.

Skupaj je 26 udeležencev 
tekmovalo v parih; 13 ekip je 
prijeten dan preživelo na balinišču skoraj 10 ur.

Vsako tekmovanje ima tudi prijeten zaključek, ko se razglasijo rezul-
tati. Ker se razglasitev običajno prične z zadnjeuvrščenimi, napetost 
narašča vse do razglasitve 4. mesta, potem pa se preostali radovedno 
obračajo in pričakovanja me preostalimi naraščajo.

Najboljši pari so bili - 1. mesto Darko Domadenik - Anton Zarnik, 2. 
mesto Silvo Rajtelič Silvo – Sašo Jere, 3. mesto Jože Grželj – Božidar 
Kveder. Nehvaležno, a kljub temu še vedno odlično uvrstitev, na 4. 
mesto sta si priborila Drago Oblak in Ivan Hafner.

Lep in prijeten je spomin na prijatelje, ki si jih pridobiš med sotrpini. 
Tudi ko se nekateri za vedno poslovijo, ostajajo živi v spominih prijate-
ljev. To pa je najlepši občutek, da so pokojniki še vedno med nami, saj 
so med nami pustili močne sledi.

Tone Ogorevc

Spominski turnir
Balinarji so se spomnili preminulih članov

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
Oktober 2016 NA PREŽI

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

V Aplenci tudi v letu 2016 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 za september 2016

OSAT za september 2016

Planinsko društvo Komenda vabi k sodelovanju vse 
zainteresirane člane, ki bi pri društvu bili pripravljeni 
opravljati vlogo planinskega vodnika. PD Komenda 
bo kandidatom v celoti fi nanciralo usposabljanje za 
pridobitev vodniške licence. Za več informacij se lah-
ko obrnete na načelnika vodnikov pri PD Komenda 
Milana Šinkovca (tel.: 041 298 954) ali se oglasite na sedežu Planinske-
ga društva Komenda v času uradnih ur.

Vabljeni, da se pridružite ekipi vodnikov PD Komenda!

Izpopolnjevanje za vodnika

Aplenca se smeje
Nekoliko starejša gospa potoži tudi nekoliko starejšemu profesorju, 
da jo imajo vsi za pocestnico. 

»Veste, gospa, sam imam podoben problem: že dvanajst let ne 
predavam več, pa me kljub temu še vsi nazivajo z »gospod profe-
sor«.

Mujo pove Hasu:
»Si slišal, da pride na obisk v Sarajevo Angela Merkel?«
»Pa kaj mi to praviš. Nisem ti jaz Gavrilo Princip!«

Čarovnik na predstavi sprašuje, če kdo med gledalci zna iz kokoši 
pričarati kačo.

»Meni je to uspelo!« se zasliši iz dvorane.
»Res? Kako pa?«
»Oženil sem jo!« 

ČEBELA – Trideset, ki se 
kličejo tovariši zelene bra-
tovščine v Komendi, jih je 
minuli teden proslavljalo 
blizu sto let. Bilo je slove-
sno. Potrjeno. In tudi zave-
zujoče zaradi včeraj, za da-
nes in za jutri; za vse nas, ki 
smo in zaradi njih, ki bodo 
za nami. Zato iz spoštova-
nja do izpovedi in dela, za-
radi čestitke ob spominu in prihodnji želji za delo, tokrat ČEBELA 
Lovski družini Komenda, njenim 30. tovarišem zelene bratovščine s 
starešino Goranom Peršinom in še posebej s čestitko starosti Nandetu 
Vodetu. Imejte radi in spoštujte vaš novi prapor, dragi tovariši lovci. 

OSATI, kot da imajo naj-
raje jesen - Najprej so, kot 
kaže, zrasli »ob poteh«, ki 
so v začetku meseca vse 
vodile Komendo. Rasli so 
pravzaprav samo en večer 
ali dva v semanje sejem-
skem času. Mladi »junaki« 
so jih sejali. Poznamo pre-
govor: Mladost je norost, 
čez jarek skače, kjer je…  A noč ima svojo moč, čeprav vse sliši in riše 
namrščene slike na obraze čuvajem. Vam, ki ste to počeli, OSAT; tudi 
za čas, ko se boste (recimo smeje) sramovali takega početja. 

Tole pa so komendski BIO kme-
tijski pridelki. OSAT jim cveti, ker 
so BIO obležali na polju in ker skr-
bijo za BIO gnile vonjave oktobr-
skega ozračja.

Ta posnetek, ki smo ga dobili v 
Uredništvo, pa me spominja na ribi-
ča, ki mu je žena zvečer (malo oka-

jenemu) po celodnevnem ribolo-
vu, rekla: Zadnji čas je bil, da si te 
ribe ujel. Če ne bi same crkn'le. - 
Kolikor pa vem, so ribiči ribe ve-
dno lovili, OSAT pa imajo, če se-
daj crknjene mečejo v Pšato.   

Pa še ena o hitri dostavi z vonjem 
po OSATU. Takole je zapisala zaskr-
bljena mama: Na poljski cesti iz Most 
(Mehanizacija Müller) do Gore avto-
mobili Hram Gorjan zdaj že »prego-
vorno« divjajo in se jih bojimo vsi 
sprehajalci, predvsem pa starši malih 
otrok, ki jih včasih komaj ulovimo, da 
jih umaknemo s ceste. Takšne hitrosti, 

kot jo imajo oni, nima nihče. Pa se na tej cesti tudi sprehajamo. A nima le 
en voznik težke noge, kar vsi zelo 
divjajo. Omejitev pa je 40 km/h. 
Bili so že obveščeni, a nič… Morda 
jih bo ta OSAT dregnil tja, kamor je 
treba... v zavedanje, da lahko koga 
spregledajo in bo prepozno… 

Če se niste že prej, se vsaj sedaj 
spomnite Spomina na mrtve tam 
na Komendski dobravi, pred spo-
minskim obeležjem, kjer je OSAT 
tako nenavadno porjavel, kot da smo imeli dolgo, vroče poletje.

OSAT za september 2016

OSAT za september 2016

OSAT za september 2016

OSAT za september 2016
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V nedeljo, 16. oktobra 2016, so se judoisti Judo kluba Komenda udeleži-
li močnega mednarodnega turnirja - Pokal Kopra 2016. V veliki areni 
Bonifi ka se je na 6 tatamijih borila večina najboljših judoistov iz sloven-
skih klubov ter judoisti Italije, Hrvaške ter Bosne. V močni konkurenci 
so blesteli tudi Komendčani, saj so skupno osvojili kar 9 kolajn.

Prvo mesto je osvojil Mark Lukšič, za zlato odličje pa je le malo 
zmanjkalo njegovemu bratu Luku Lukšiču. Šele po težki fi nalni borbi 

je namreč priznal poraz 
Bežigrajčanu. Prav tako 
je srebrna medalja ble-
stela na vratu Žigi Pa-
horju in Niki Menci-
gar. Nika se je v svoji 
kategoriji borila s prija-
teljico iz kluba Hayo 
Veinhandl Obaid. 
Hayi je uspelo prema-
gati Niko, a po skupnem 
številu točk iz vseh treh 
borb je Haya zaostala 
takoj za prijateljico in 
se uvrstila na 3. mesto. 
Prav tako so tretje me-
sto osvojili Angelina 
Pajić, Alexej Pajić, 
Gal Štupar in Patrik 
Tit Vidmar; slednji na 
vsaki tekmi pokaže na-

JUDO KLUB KOMENDA

ŠPORT

Ženski košarkarski klub Domžale je v soboto, 19. septembra, s podporo 
Občine Komenda organiziral prvi turnir za pokal Komende. Za gostova-
nje v prelepi športni dvorani Komenda smo se odločili zaradi vedno 
večjega zanimanja deklet za košarko v tem kraju, turnir pa je sofi nanci-
rala tudi Občina Komenda.

ŽENSKA KOŠARKA Turnir za pokal Komende

Turnirja v kategoriji mlajših deklic (U13) so se udeležile ekipe Dom-
žal, Ilirije in Triglava. 

Z dvema zmagama so tokrat turnir osvojile igralke Ilirije, v izenače-
nem boju pa so Domžalčanke uspele premagati igralke Triglava ter tako 
osvojiti drugo mesto.

Turnir je obiskal tudi župan občine Komenda Stanislav Poglajen, ki je 
nagovoril udeleženke ter podelil pokale ekipam.

Gledalci so spremljali zanimive boje ekip, za gostoljubje pa so poskr-
beli tudi starši naših deklet iz Komende, za kar se jim lepo zahvaljujemo. 
Dobro organizacijo prireditve so pohvalili tako gostujoči ekipi kot obi-
skovalci. Turnir pa smo sklenili z željo, da se ob letu spet srečamo. Va-
bimo vse deklice, da se nam pridružite na treningih. 

Več na: http://zkkdomzale.si/sola-kosarke/

Vzpon med najboljše

predek z boljšimi borbami. Vrhunsko se je boril tudi Mark Jelnikar, ki 
pa je zaradi shida (kazni) po točkah izgubil in pristal na 9. mestu. Nekaj 
nesreče s slabim žrebom je imel Tim Mencigar, ki se je z bratoma 
Aljažem in Andražem Uranič uvrstil na 9. mesto. Andraž Uranič je s 
profesionalnim tomoe-nage vrgel nasprotnika, a žal na koncu izgubil. 
Naš najstarejši tekmovalec Timotej Jereb, ki trenira komaj 1 leto in se 
je hrabro boril proti mnogo izkušenejšim tekmovalcem, je osvojil 9. 
mesto.

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo!
Katarina Kumer

Na koncu pa še slikanje z Urško Žolnir, najuspešnejšo slovensko ju-
doistko.
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ŠAH

SVETOVNO PRVENSTVO MLADIH 
U14–U18 za leto 2016 je bilo v Khanty-Man-
siys v Rusiji od 20. 9. 2016 do 4. 10. 2016. 
Uspešno je nastopila v konkurenci mladink do 
18 let je Teja Vidic in osvojila 28. mesto v 
konkurenci 52 igralk.

EKIPNO POSPEŠENO DRŽAVNO PR-
VENSTVO ČLANOV za leto 2016 je bilo v 
Portorožu v soboto, 8. 10. 2016. Uspešno so 
nastopili mladi igralci. Ekipa ŠK Komenda 
Popotnik v postavi Blaž Debevec, Jan Gantar, 
Tilen Lučovnik, Caterina Leonardi, Anže No-
vak je osvojila 5. mesto. Ekipa ŠK Komenda 
Pogi (v postavi: Jan Šubelj, Domen Tisaj, Jan 
Marn, Matej Mlakar) je osvojila 9. mesto.

ŠAHOVSKE NOVICE

Gašper Klemenčič, Martin Perme, Filip Omladič 
Klanjšček je osvojila 7. mesto. Ekipa ŠK Ko-
menda Pogi v postavi Pavle Đokić, Teo Cim-
perman, Patrik Zupančič je osvojila 18. mesto.

XXX. ODPRTO PRVENSTVO KOMENDE 
je bilo v Komendi od 17. do 18. 9. 2016. Tradicio-
nalno tekmovanje mladih, ki je že 30 let, je bilo 
uspešno. Tekmovanje je odprl župan Stanislav 
Poglajen. Na njem smo osvojili: 1. mesto Nejc 
Kralj, 2. mesto Klara Vidmar, 5. mesto Janez Pa-
ternoster, 11. mesto Jernej Zidar, 13. mesto Teo 
Cimperman, 14. mesto Filip Omladič Klanjšček, 
16. mesto David Paternoster, 17. Matija Bolka, 
18. mesto Martin Perme, 19. mesto Inti Maček.

7. TURNIR NAJMLAJŠIH 2016 je bilo v 
Osnovni šoli Zalog v torek, 27. 9. 2016. Osvojili 
smo 2. mesto Jernej Zidar, 3. mesto Janez Pater-
noster, 5. mesto Vesna Mihelič, 8. mesto Elma 
Halilovič, 9. mesto Gašper Klemenčič, 12. mesto 
Filip Omladič Klanjšček, 13. mesto Pavle Đokić, 
15. mesto Jure Žličar, 18. mesto Tinka Ferenc, 19. 
mesto Patrik Zupančič, 20. mesto Martin Perme, 
23. mesto Inti Maček, 28. mesto Matija Bolka.

1. TURNIR MLADIH 2016/2017 je bil v 
Osnovni šoli Mengeš v petek, 23. 9. 2016. 
Osvojili smo: 2. mesto Vesna Mihelič, 6. me-
sto Janez Paternoster, 7. mesto Matej Mlakar, 
9. mesto Katarina Mazzini, 12. mesto Elma 
Halilovič, 16. mesto Jernej Zidar, 20. mesto 
Bine Markošek, 21. mesto Martin Perme, 25. 
mesto Tinka Ferenc, 26. mesto Filip Omladič 
Klanjšček, 27. mesto Jure Žličar, 28. mesto 
Pavle Đokić, 29. mesto Inti Maček, 34. mesto 

David Paternoster, 38. mesto Mija Brojan.

Izredni občni zbor ŠK Komenda. 
V soboto, 15. 10. 2016, je bil Izredni občni 
zbor Šahovskega kluba Komenda. Zbor je bil 
zaradi govoric nekaterih staršev, da klub pre-
malo naredi za mlade šahiste, da nameni pre-
malo denarja za mlade »perspektivne« šahiste, 
da so stroški tekmovanj, ki jih morajo pokriti 
starši (prevoz, prijavnine, penzion, prehrana) 
previsoki, da občina namenja denar za tekmo-
vanja, klub pa ga ne namenja mladim, da obči-
na nameni kakšen evro več za vidne uspehe 
mladih, klub pa ga ne posreduje igralcem ipd. 

Nezadovoljni so predvsem starši Jana Šublja, 
Jana Marna, Domna Tisaja. Predsednik kluba 
je pojasnil, da od občine nismo prejeli denarnih 
nagrad za uspehe mladih igralcev (Jan Šubelj 
– lani 3. evropskem prvenstvu), da občina ne 
namenja denarja za tekmovanja, ampak sofi -
nancira šport po razpisu, ki pa je za vse (vsem 
dostopen). Nato je pojasnil fi nančno poslovanje 
v letošnjem letu. Prihodki v klubu so bili relativ-
no veliki, vendar je velik del prihodkov strogo 
namenskih in so bili tudi namensko porabljeni. 
Občina nam bo letos sofi nancirala dejavnost 
kluba in letos smo prejeli že cca 5200 €. Občina 
sofi nancira program kakovostnega športa (ka-
mor spadajo ti mladi igralci) in v letošnjem letu 
bo sofi nancirala program v višini cca 2500 €. 

V letošnjem letu smo za prijavnine za nasto-
pe mladih igralcev porabili 1665 €. Klub 
opravi preko 1000 ur za mlade igralce in preko 
5000 km prevoza z osebnim vozilom za mlade 
igralce, veliko je bilo penzionov, za kar člani 
ne prejmejo skoraj nič povrnitev stroškov. 
Predsednik je ponudil odstop, ni pa bilo kandi-
data (tudi med starši ne), ki bi prevzel vodenje 
kluba. Ostalo je še nekaj odprtih vprašanj, kj 
jih nismo mogli uskladiti s starši in bo to reše-
val izvršni odbor na prvi seji.

II. članska liga zahod bo letos potekala v 
Komendi od 11. do 13. 11. 2016 in od 26. do 
27. 11. 2016 v dvorani Prostovoljnega gasil-
skega društva Komenda. Vabljeni k ogledu.

Franc POGLAJEN

1. turnir mladih 2016 - zmagovalci

7. turnir najmlajših 2016 - najboljša dekleta

7. turnir najmlajših 2016 - najboljši dečki

DP ekipno pospešeno 2016 - ekipa Pogi

DP ekipno pospešeno 2016 - ekipa Popotnik

Kadetska liga do 12 let 2016 - udeleženci

Kozje open 2016 - nagrajeni mladi igralci

XXX. odprto prvenstvo Komende - zmagovalci

EKIPNO HITROPOTEZNO DRŽAVNO 
PRVENSTVO ČLANOV za leto 2016 je bilo 
v Portorožu v nedeljo, 9. 10. 2016. Uspešno so 
nastopili mladi igralci. Ekipa ŠK Komenda v 
postavi Blaž Debevec, Jan Gantar, Caterina 
Leonardi, Tilen Lučovnik, Anže Novak) je 
osvojila 9. mesto.

DRŽAVNO PRVENSTVO V HITROPO-
TEZNEM ŠAHU ZA ČLANE IN ČLANICE 
za leto 2016 - je bilo v Portorožu v nedeljo, 9. 10. 
2016. Uspešno so nastopili mladi igralci. Osvoji-
li smo 13. mesto Jan Gantar, 17. mesto Tilen Lu-
čovnik, 24. mesto Caterina Leonardi (bila je druga 
najboljša članica), 45. mesto Blaž Debevec.

5. EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO ZA 
FANTE DO 12 LET ZA LETO 2016 je bilo v 
Kočevju 2. 10. 2016. V konkurenci 20 ekip je 
ekipa ŠK Komenda Popotnik v postavi Vesna 
Mihelič, Janez Paternoster, Jernej Zidar osvojila 
4. mesto. Ekipa ŠK Komenda Suma v postavi 
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NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK
dogajanj oktobra in novembra 2016

ZZB ZA VREDNOTE NOB - KO KOMENDA
DAN SPOMINA NA MRTVE - Svečanost bo danes - petek, 28. 
oktobra, ob 10.30 pri Vodnjaku v Mostah. 

DRUŠTVO UPOKOJNCEV KOMENDA
AVTOBUSNI IZLET - Dvodnevno martinovanje bo letos od 10. do 
11. novembra. Organizatorji so ga pripravili v Daruvarju in Bjelo-
varju (Hrvaška). Odhod iz Komende (pred gasilnim domom) 10. 
novembra ob 7.30.
BALINARSKA SEKCIJA
MARTINOV TURNIR - Ko bo Martin pokazal dobro voljo in pri-
nesel lepo vreme, bo balinarska sekcija novembra organizirala tradi-
cionalno martinovanje z Martinovim turnirjem. 
POHODNIŠKA SEKCIJA
NA GOVEJK - Iz Ločice mimo Legastja na Govejk bodo pohodniki 
hodili 29. oktobra. Odhod s parkirišča za trgovino TUŠ v Mostah 
ob 8.00.
VOGAR - 5. novembra (odvisno od vremena) iz Stare Fužine obisk 
Vogarja nad Bohinjem. Odhod s parkirnega mesta za trgovino TUŠ 
v Mostah ob 8.00. 

SV. ANA - 12. novembra iz Ribnice na Sv. Ano nad Ribnico. Odhod 
s parkirnega mesta za trgovino TUŠ v Mostah ob 8.00.
SLAVNK - 26. novembra obisk Slavnika, zadnjega tisočaka pred 
morjem iz Kozine mimo Hrpelj do vrha Slavnika. Odhod izpred 
trgovine TUŠ v Mostah ob 7.30. Prijavite se čim prej.

TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
TRŽNICA - KOSTANJEV PIKNIK - 5. novembra na Koželjevi 
domačiji od 8.00 do 12.00 tržnica, ob 10.00 pa Kostanjev piknik. 
TRŽNICA bo tudi 19. novembra od 8.00 do 12.00 na Koželjevi 
domačiji 
PO JAKOBOVI 
POTI - 18. novembra 
ob 18.00 bosta na 
Koželjevi domačiji 
Grilc in Preložnik 
predstavila s kolesom 
prevoženo Jakobovo 
pot (Španija). 
NOVOLETNA JELKA - Postavljanje v petek, 25. novembra, ob 
17.00 in izdelovanje adventnih venčkov na Koželjevi domačiji na 
Gori.

USTANOVA PETRA PAVLA GLAVARJA KOMENDA
11. DOMAČI TALENTI - UPPG se bo v soboto, 26. novembra, 
ob 19.00 v šoli v Mostah že 11. zapored predstavila na prireditvi 
Domači talenti. Prijave na podlagi Razpisa na www.uppg.si do 
12. novembra.

NOGOMETNI KLUB KOMENDA
TEKME V KOMENDI - 30.10. ob 15.00 KOMENDA : BLED, 13. 
11. ob 14.00 KOMENDA : KOLPA; 20. 11 ob 14.00 KOMENDA : 
JEVNICA. Vse tri tekme so v nedeljo.

ČIRE ČARE 
za otroke od 5 do 10 let

12. november od 10. do 12. ure
PRVA POMOČ – Obiskal nas bo reševalec, ki 
nam bo pokazal, kaj vse v resnici počne v svoji 

službi ter nam izdal, kakšno malo skrivnost, kako si pomagati ob 
nezgodah.

19. november od 10. do 12. ure
ŠELESTENJE JESENSKIH LISTOV – Pogovarjali se bomo, za-
kaj odpada listje z dreves in kaj se z njimi dogaja. Nato bomo s 
spretnimi prsti iz slanega testa izdelali odtise listov. 

26. november od 10. do 12. ure
NAMIZNI OKRAS – Prebrali bomo prijetno pravljico in izdelali 
namizni okras, ki bo polepšal naš dom.

* * *
HURA KROMPIRJEVE POČITNICE - Počitniško varstvo v 
Mravljišču od 2.11. do 4.11.016 od 8. do 15. ure. Prispevek za enega 
otroka (malica, pripomočki in material):   1 5 EUR/dan, 3 dni 35 
EUR. OBVEZNE so PREDHODNE PRIJAVE na mravljisce@
gmail.com ali GSM 031 379 891 

* * *
Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče Komenda vabi 
10. novembra 2016 ob 18. uri na brezplačno predavanje Barbke 
Špruk DEPRESIJA JE OZDRAVLJIVA. 

* * *
LOKOSTRELSTVO za otroke, mladino in odrasle vsak četrtek od 
17.00 do 18.30 v Športni dvorani Komenda.



ŠAH

Klanec pri Komendi
Klanec 38, 1218 Komenda, www.klanc.si, 041 570 937

PRAVI NASLOV, KADAR VAS ZAMIKA DOBRA HRANA 
ALI PA SI ZAŽELITE V PRIJETNEM AMBIENTU PRIVOŠČITI 
HLADNO PIJAČO, SLADICO, SLADOLED. - www.klanc.si

SLADICE
* kremne rezine * bananin desert * jogurtov desert * več vrst palačink 
* sadne kupe * sladoledi … so od nedavna vse bolj priljubljene novosti 
v Okrepčevalnici Klanc.

Nagrade
1. nagrada: polovica ocvrtega piščanca
2. nagrada: sladica bananin desert
3. nagrada: sladica kremna rezina

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite 
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 10. novembra 2016. Na kuverto napišite ime, priimek, 
naslov in Nagradna križanka.

Nagrajenci Nagradne križanke Vrtnega centra Gašperlin v Aplenci, 
Glasilu občine Komenda, številka 8-9/2016:

1. nagrada – bon za 30 EUR - TJAŠA KONCILIJA, Moste 71 A, 
1218 Komenda

2.-3. nagrada - bon za 20 EUR - ROZALKA KRALJ, Podgorje 57, 
1241 Kamnik in VESNA AVBELJ DOVŽAN, Gmajnica 239, 
1218 Komenda

4.-5. nagrada – bon za 15 EUR - MOJCA PEČAR, Spodnje Gorje 
21, 4267 Zgornje Gorje in CILKA DACAR, Mlaka 17 A, 218 
Komenda

Čestitamo. Nagrajenci lahko nagrade na podlagi potrdila in osebnega 
dokumenta dvignejo v Vrtnem centru Gašperlin, Suhadole 100, 1218 
Komenda.

Delovni čas Vrtnega centra: delavniki od 8.00 do 19.00 , sobota od 8.00 
do 17.00. Več informacij na www.vrtnicenter.si




