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Stotnija
mladih prvič v šolo
Prvi šolski dan v občini
Komenda v petek, 1.
septembra, so se v telovadnici šole v Mostah
prvič zbrali mladi
učenci skupaj s starši.
Še pred pozdravom
najmlajših z odra dvorane, jih je nagovorila
ravnateljica Mira Rek
in prijazno namignila
županu Stanislavu Poglajnu, ki je prišel na prvi šolski dan pozdravit najmlajše učence in
starše skupaj z direktorico občinske uprave mag. Majdo Ravnikar, da
danes tudi sam lahko vidi, da šola v Mostah potrebuje novo telovadnico.
Na prvi šolski dan sta začela devetletno šolanje 102 mlada občana
Komende. Vseh učencev v šolskem letu 2017/2018 v Osnovni šoli Komenda Moste, ki so v Komendi dobili tudi nekaj novih prostorov, pa je
725. Najmlajše, starše in učitelje sta nagovorila tudi župan Stanislav
Poglajen in policistka iz kamniške policijske postaje Maja Pesjak.
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Župan je mladim zaželel za začetek z igro tudi nabiranje znanja za
delo in življenje, staršem potrebno pomoč in skrb, šoli pa uspešno poslanstvo mladim. Željam se je pridružila tudi policistka in še posebej
poudarila, da bodo najmlajši prvo in drugo šolsko leto v šolo in domov
nosili prepoznavne rumene rutice; tudi kot opozorilo vsem udeležencem
v prometu v občini.
Andrej Žalar

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvez med nami,
da gre po svetu – rama ob rami –
svetloba z nami.
(Pavček)
Zahvala Konjeniškemu klubu Komenda, podjetju Tesarstvo in
krovstvo Štebe ter SGP Graditelj
Šola v Mostah je bila obnovljena leta 2007, a že v mesecu obnove se
je nad njo znesla narava. Pritličje, ki je tedaj sijalo v lepih rumenih
odtenkih, se je znašlo pod vodo. Posledic poplave na tleh se ni dalo
popraviti in v zadnjih letih smo se počutili nelagodno, ko smo v šolo
sprejemali učence in njihove starše. Tla so bila potrebna prenove, a
kaj, ko vreča z denarjem nikoli ni zadosti polna za vse potrebe in
želje.
Tokrat so nam z visokim vložkom priskočili na pomoč Konjeniški
klub Komenda, Tesarstvo in krovstvo Štebe ter SGP Graditelj. Z
njihovimi donacijami smo uspeli obnoviti tla, da se naši najmlajši
učenci zopet gibljejo po
lepem in urejenem, predvsem pa v zdravju varnem
okolju.
Za njihovo neprecenljivo pomoč se jim iskreno
zahvaljujemo.
Učenci in kolektiv OŠ
Komenda Moste
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S prenovo in nadzidavo šole v Komendi smo dobili štiri nove učilnice s kabineti, spremljajočimi prostori in poslovne prostore za vrtec.

V petek, 29. septembra, ob 17. uri
vas vabimo v pritličje šole v Komendi
na slovesno uradno odprtje.
V kulturnem programu bodo nastopili učenci Osnovne šole Komenda
Moste in KD Godba Komenda, župana Občine Komenda Stanislava
Poglajna in ravnateljico Osnovne šole Komenda Moste Miro Rek s
sodelavci pa bo Darko Mavsar povabil k slovesnemu odprtju.
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Zgodbe
dreves so šolska učna pot
Komendi so dali ime vitezi Ivanovci oziroma malteški viteški red, ki so
v prvi polovici 13. stoletja dobili v last kraj, ki se je prej imenoval St.
Petrus in silva (Sv. Peter v gozdu) in se v virih omenja 1147 leta. Bila
pa je Komenda najmanjša upravna enota viteškega reda. In stara
Komenda je do 1945. leta zajemala komendsko graščino, kaplanijo,
župnišče in Glavarjevo beneficiaturo (danes knjižnica). Je pa do stare
Komende vodila (in še danes vodi) stara povezovalna pot, ob kateri je
nastala Kapla vas vzporedno z desnim bregom Pšate. Ob cesti so bile
včasih kmetije in domačije, namesto njih, ki jih ni več, pa so do danes
ostala le še drevesa.
In prav ta kronologija in drevesa so spodbudili lepo etnografsko in
etnološko odločitev. Komenda je namreč pred dnevi dobila prvo Šolsko
učno pot in tako, ne dvomim, vedno številčnejšim slovenskim in tudi
tujim obiskovalcem Komende lépo, kot moderno radi danes rečemo in
slišimo, »turistično destinacijo«. Kakorkoli že, Medobčinski muzej
Kamnik, Zavod za varstvo narave RS Območna enota Ljubljana in občina Komenda, so podprli to lepo pot in zgodbo. Kulturni program so
pripravili učenci Osnovne šole Komenda Moste. Zgodbo dreves sta

predstavila Davor Krepﬂ z Zavoda za varstvo narave in Janja Železnikar
iz kamniškega medobčinskega muzeja. Po učni poti, ki jo je odprl župan
Stanislav Poglajen, pa je kar številne udeležence tega lepega dogodka
popeljala Urška Galien iz Zavoda za varstvo narave v območni enoti
Ljubljana.
A. Žalar

Pojejo, godejo, da so skupaj
Minulo nedeljo, že kar proti večeru, je bila v Breznikovem domu v
Križu lepa prireditev z naslovom »Če pojemo in godemo, si gvišno
blizu bodemo«. Bilo je to že dobro poznano območno srečanje pevcev
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž. Tone Ftičar iz Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti v Kamniku je uvodoma poudaril, da je to na Gorenjskem postala prireditev, ki ima vedno več sodelujočih privržencev. Včasih je bila samo ena prireditev, sedaj so se
kamniški, ki je letos bila v občini Komenda (tudi pokrovitelj), pridružili še tržiška in prireditev v Kranju.

pevske Kulturnega društva Domžale (vodja Mara Vilar) in iz Tuhinjske
doline Ljudski pevci (vodja Rok Juhant).
Bil je lep večer, ki se ga je udeležila tudi poslanka državnega zbora
Julijana Bizjak Mlakar, spremljala in ocenjevala pa dr. Urša Šivic, .
A. Žalar

Nastopili so člani folklornega tria Društva upokojencev Komenda
pod vodstvom Janeza Slapnika in Ljudske pevke z vodjo Angelco Jagodic iz Društva upokojencev Kamnik. Iz Domžal so nastopili Pevska
skupina iz društva Šola zdravja (vodja Marika Haler), Moški pevski
zbor Društva upokojencev Janez Cerar (vodja Marika Haler), Ljudske
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ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN
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Vsak dogodek je za
občino pomemben
Poletje ni bilo prav nič dopustniško. - Nedopustne programske težave
za vračilo sredstev. - Še ena uspešna lastna investicija. - Veliko HVALA
donatorjem. - Odprimo vrata gasilcem, ko bodo potrkali za izgradnjo
doma. - Vsi se zavedamo, da Dom za stare potrebujemo. - Ne smemo
prezreti tudi uspeha naše atletinje Agate Zupin in mladega kolesarja
Tadeja Pogačarja.
ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan.
Po običajnem predahu, ko
Aplenca avgusta ni izšla, se
spet pogovarjava. Čeprav so
poletni meseci običajno bolj
dopustniški, bi za letošnje
poletje v občini težko rekel, da je bilo počitniško umirjeno. Dogajalo se je še in še, največ in najbolj na področju gradenj. Kako ste vi
doživljali to poletje?
Res je, da letošnje poletje vsaj kar zadeva gradbena dela na območju
občine, ni bilo umirjeno. Poleg dokončevanja gradnje kanalizacijskega
omrežja na Mlaki in Podborštu, z nujno obnovo vodovodnega omrežja
v teh dveh naseljih, so v avgustu gradbeni stroji brneli tudi pri Komendski Dobravi, kjer smo uspeli obnoviti 500 metrov lokalne ceste, ki je
bila v izredno slabem stanju. Vsa ta dela pa uslužbencem občinske
uprave nalagajo še dodatna dela in naloge, tako da poletje ni bilo prav
nič dopustniško.

mendi je bila končana pred začetkom novega šolskega leta, kot je
bilo že na začetku leta, ob podpisu pogodbe z Graditeljem, napovedano oziroma določeno. Jutri, v petek, 29. septembra, ob 17. uri ob
odprtju novih prostorov v šoli v Komendi bo zato nedvomno zares
slovesno.
Projekt nadgradnje osnovne šole v Komendi, kjer smo pridobili štiri
nove učilnice s kabineti za osnovnošolce, dve pisarni za upravo vrtca in
spremljajoče prostore je bil dokončan v rokih, ki smo si ga zastavili.
Investicijo v višini preko 725.000,00 EUR smo pokrili zgolj s sredstvi
našega proračuna, brez državnih ali nepovratnih sredstev. Jutrišnje uradno odprtje je tako zaključek še ene uspešne naše, lastne investicije.
Lepo povabljeni na otvoritev.
Ni nepomembno in prav je, da omeniva tudi še dve pridobitvi.
Stavba na Glavarjevi 104 (Glavarjeva bolnica) je čez poletje dobila
nova okna in malce prenovljeno pročelje, šola v Mostah pa nov tlak
v avli. Slednjega so omogočili trije donatorji.

Če pogledava izgradnjo komunalne infrastrukture, tako kohezijske kot tako imenovane proračunske, je potekala tudi v najbolj
vročih poletnih dneh. Sedaj se ta zahteven projekt bliža kraju. V
julijski Aplenci ste rekli, da upate, da bo čas do povračila denarja
krajši. Se je upanje potrdilo? Ste zadovoljni z dogajanji in z narejenim?
Naše upanje, da smo s pridobitvijo drugega zahtevka iz kohezijskega projekta za vračilo dela sredstev, ki je trajal več kot tri mesece,
prebili led oziroma da so bile s strani države odpravljene vse programske težave, se ni potrdilo. Naslednji zahtevek za vračilo sredstev, ki
smo ga vložili v začetku avgusta, še vedno ni realiziran. Zopet so se
pojavile določene programske težave, ki jih izdelovalci programa odpravljajo. Teh ovir je, vsaj zame, preveč in so tako rekoč nedopustljive.
S takšnim načinom nismo in ne moremo biti zadovoljni, z narejenim
na samem terenu pa smo lahko zadovoljni, dela se končujejo po terminskem planu.
Menim pa, da se je zelo uspešno sklenil drugi veliki projekt in sicer izgradnja prostorov za šolo in varstvo. Nadgradnja šole v Ko-
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Da čez poletje nismo bili samo na dopustovanju, dokazujejo tudi
stavba na Glavarjevi cesti 104. Naša objekt Glavarjeva bolnica je pridobila nova okna. Objekt je spomeniško zaščiten, zato smo pred menjavo
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stavbnega pohištva na objektu pridobili mnenje in soglasje Zavoda za
spomeniško varstvo, ki nam je dovolila menjavo z lesenimi okni v stilu
obstoječih, brez sodobnih materialov in tehnologij. Investicijo v višini
preko 80.000,00 EUR delno soﬁnancira Ministrstvo za javno upravo,
pod katero okrilje spada Upravna enota Kamnik, ki ima v tem objektu
svoj (in tudi naš) arhiv.
Veliko HVALA pa moramo izreči vsem donatorjem, ki so prispevali delo in sredstva za zamenjavo tlaka v spodnji avli objekta šole v
Mostah.
Minuli teden, v sredo, 20. septembra, pa smo bili priča še enemu
pomembnemu dogodku. Skupaj z gasilci iz Most in s podžupanom
ste položili pri Vrtnem centru Gašperlin v Mostah temeljni kamen
za nov dom gasilcev PGD Moste. Po začetku pred šestimi leti in po
podpisu pogodbe 5. septembra letos z Graditeljem Kamnik, se je
končno začelo, smo slišali na slovesnosti ob igranju komendske
godbe. Po oceni predsednika Gasilske zveze Komenda Jožeta Sušnika je to potreben in hkrati zahteven projekt.
Veliko in smelo nalogo so si zadali moščanski gasilci. Njihov dosedanji dom v centru Most je za nadaljnjo uspešno delovanje gasilcev neprimeren, ne nudi možnosti razvoja, možnosti usposabljanja in vaj od najmlajših do malo starejših. Nova lokacija in nov objekt jim bosta vse to
omogočala. Upam in želim jim uspešno izvedbo projekta, ki je že bil
delno ﬁnančno podprt s sredstvi proračuna in bo v naslednjih treh letih
tudi podprt v skladu z dogovorom. Za preostanek investicijskih sredstev
pa bodo prav gotovo uspešno poskrbeli sami gasilci. Pri tem ne smemo
pozabiti, kdo smo prvi, ki vam pri morebitni nesreči prihitimo na pomoč
– gasilci, ne glede na uro, vreme, …., zato jim odprimo vrata, tudi ko
bodo potrkali nanja za vašo pomoč pri izgradnji novega doma.
Nadaljujejo pa se tudi pogovori, razmišljanja, razčiščevanja, bolj
ali manj polemična ugotavljanja, glede Doma za starejše oziroma
stare v Komendi iz tako imenovanega grozda še nekaterih slovenskih občin. Tudi na seji občinskega sveta v četrtek, danes teden, je
bilo tako. Po predlaganem desetminutnem odmoru je bil soglasno
sprejet sklep. Kako ga komentirate?
Že na dosedanjih usklajevanjih s svetniki sem podal svoje, osebno
mnenje, da je ideja o takšnem sistemu gradnje doma za naše starejše
občane, lahko dobra varianta. Moti me, pa verjetno ne samo mene, da se
moramo v relativno kratkem času odločiti o tako veliki zadevi, da je na
tem projektu še kar nekaj nejasnosti oziroma so vsak teden podane
drugačne informacije. Vsi v občinski upravi in vsi svetniki se zavedamo,
da tak objekt potrebujemo, a ne za vsako ceno. Osebno ocenjujem, da je
razpis pristojnega ministrstva za podelitev koncesije nekoliko prehitel

Tadej Pogačar

idejne vodje tega projekta in tudi oni niso še povsem pripravljeni. Čas
za oddajo vlog pa se neizmerno hitro približuje, pridobitev potrebne
dokumentacije pa ni mogoča kar čez noč.
Da je občina Komenda med 212 slovenskimi občinami bogata in
živahna po dogajanjih pa so to poletje potrjevali tudi nekateri jubilejni družabni dogodki, uspehi orientacistov, judoistov, orientacistov, judoistov, nogometne tekme, kasaške in pevske prireditve.
Dobili smo Šolsko učno pot in od 6. do 8. oktobra bodo spet vse poti
iz raznih krajev Slovenije in od drugod vodile v Komendo na 22.
Jesenski sejem. Je »naporna« tale letošnja komendska županska?
Kar nekaj pomembnih dogodkov in uspehov je bilo tudi v poletnem
obdobju, za katere so poskrbele naše občanke in občani, ki so pripadniki društev, klubov ali organizacij v sami občini ali pa tudi izven občine.
Poleg zgoraj navedenih dogodkov in uspehov ne smemo prezreti tudi
uspeh naše občanke, atletinje Agate Zupin s srebrno medaljo na evropskem mladinskem prvenstvu, njeno udeležbo na svetovnem članskem
tekmovanju, uspehe mladega kolesarja Tadeja Pogačarja. Verjetno so še
kakšni uspehi naših občanov in občank, za katere pa nimamo informacij.
Na tekmovanja in prireditve v občini smo se že navadili, da so skoraj
naš vsakdan, zato gre kakšna prireditev mimo nas, kot da to niso naše
prireditve in se jih ne udeležujemo v veliki večini. Tudi prihajajoči jesenski sejem je že nekakšna stalnica, ko se dejansko cela Slovenija
zgrinja v Komendo. Ali je to naporno? Je in ni. Vsak dogodek je za občino pomemben, zato je prav, da se organizatorjem zahvalimo vsaj z
obiskom prireditve.

Agata Zupin
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No, končno se je začelo
Gasilsko društvo Moste je osrednja enota v občini Komenda, kar laično pomeni, da ob kakršnih
koli dogodkih ali nesrečah »pokrivamo« območje celotne občine.
Do tu je vse lepo in prav. Vendar ali imamo tudi pogoje za delovanje
operativne enote in društva za zgoraj omenjeno? Ne nimamo! Tega se
nekateri zavedamo že vrsto let in samo vprašanje je bilo, kdaj bomo
nehali govoriti »hop« in bomo tudi skočili.
Leta 2011 je tedanje vodstvo (Kosirnik R. in Koncilija R.) skupaj s
takratnim županom Tomažem Drolcem staknilo glave in po »premetavanju« Most po dolgem in počes našlo rešitev: Lokacijo za postavitev
novega Gasilskega doma. Po ugotovitvi lastništva so se začeli pogovori
z lastniki zemljišča (bilo jih je 5), o morebitni prodaji zemljišča. Po
ustnem dogovoru je sledila spremba namembnosti zemljišča iz nezazidljivega v zazidljivo, pri čemer nam je zelo pomagal Marjan Potočnik
Marjan; da se je to zgodilo s spremembo OPN v letu 2013.
Sledila so pogajanja o prodaji zemljišča in odkupu le-teh. V letu 2015
smo odkupili, poplačali in postali lastniki zemljišča v velikosti dobrih
2800 kvadratih metrov na novi, boljši lokaciji pri Vrtnariji Gašperlin.
Potem pa se je začela »vojna papirjev«; izbira projektanta, izvedba
IDZ (idejne zasnove), uskladitev le-te . Če pomislite je že med zakoncema težko uskladiti kakšno hišo zgraditi. Tu pa nas je bilo kar dobrih 40
tečnih in nezadovoljnih »zakoncev«.
Sledili so papirji: pogoji za gradnjo, soglasja, dovoljenja, projekti, …
za pridobitev PGD (gradbenega dovoljenja). Gradbeno dovoljenje smo
dobili v letu 2016, nakar je sledilo vse še enkrat: PZI (projektna dokumentacija); tu se je pa šele zares začelo s papirji. Vsi, ki ste že gradili,
veste o čem govorim; določiti vsako vtičnico, vsako stikalo, vsak … ja
to, je pa bilo tudi nekaj: Misija nemogoče. No,pa nam je kljub vsemu na
koncu le uspelo tudi to spraviti skozi sito Upravnega odbora. Sledilo je
pridobivanje ponudb in »borba« za ﬁnanciranje projekta.

Glede ﬁnanciranja in postavitve same ﬁnančne zasnove, ki bo pila
vodo; tako na bankah kot na občini. O slednjem raje ne bom dolgovezil.
Dejstvo je, da to delo naložiti prostovoljcem ob vsem rednem delu, ki ga
kot operativni gasilci izvajamo, enostavno NI pošteno. Zahvala pri tem
velja v največji meri Mateju Tancku, ki je praktično neprestano »bojeval« vse omenjene bitke z zelo poznano »Slovensko birokracijo« in z
»Bančnimi mlini«.
Ko smo opravili tudi s tema dvema ovirama, je sledilo neizogibno ter
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hkrati težko pričakovano dejanje: Izbira glavnega izvajalca in podpis pogodbe, ki se je zgodil 5. septembra letos s podjetjem SGP Graditelj d.o.o. iz
Kamnika. Teden kasneje pa se je dejansko začela gradnja na sami parceli.
Seveda pa brez tradicije ne gre. Tako smo 20. septembra postavili
tudi temeljni kamen, katerega so simbolično predali mlajši generaciji,
nekdanji predsednik Vilko Plevel in častni poveljnik Marjan Koncilija.
Naš načrt je, da gasilski dom postavimo v okviru 90. obletnico obstoja društva, ki bo spomladi 2019. Glede na plan gradnje in pogodbeni
rok, ki je september 2018, zdaj lahko zagotovo trdimo, da bomo nov
objekt pridobili nekaj mesecev prej.
Čeprav so »odmevni« dogodki za nami, nas pravo delo šele čaka in v
tem delu računamo na Mirka Kepica, ki bo kot član društva s svojimi
bogatimi izkušnjami in znanjem, pomagal pri operativnih odločitvah
med samim potekom gradnje.
Zahvala velja Občini Komenda (župan, podžupan, svetniki in sodelavci), ki je po enoletnem »prosjačenju« stopila na našo stran z umestitvijo sredstev v proračun namenjenih za nov gasilski dom. Čeprav ta
sredstva predstavljajo 20 odstotkov celotne investicije, smo zadovoljni.
Preostali del investicije bo društvo pokrivalo z lastnimi sredstvi in z
najetjem hipotekarnega posojila, ki pa najbrž ne bo dovolj v celoti. Zato
pri tem računamo na naše krajane, simpatizerje, podjetja v PCK Komenda, zaradi katerih ne nazadnje, vse to tudi delamo, saj se zavedamo
kakšno potencialno požarno ogroženost to pomeni za naš kraj in za celotno Gasilsko zvezo Komenda.
Lahko rečemo, da bo nov gasilski dom eden večjih, če ne celo največji mejnik v celotni zgodovini društva.
O napredku gradnje vas bomo redno obveščali na naši spletni strani
www.pgd-moste.si, na naši Facebook strani in v Aplenci.
Projektant: Procadia d.o.o.
Nadzor: Singrad d.o.o.
Glavni izvajalec del: SGP Graditelj d.o.o.
Naš prosti čas za vašo varnost! R. K.

Aplenca
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Mizarstvo LIPAR
MATIC ROMŠAK

Od masivnega pohištva do kolesa
Avstrije, Švice in južnotirolski del Italije na
višini med 1400 in 2000 metri. Ta les ima
odlične lastnosti. Ima posebna aromatična
olja, ki se kasneje s kvaliteto in z boljšim
počutjem zaznajo tudi v prostoru.

Torej je vaše pohištvo BIO izdelek?
Vse naše pohištvo je obdelano z naravnimi olji in voski. Naša proizvodnja je seveda
ekološka, izdelki pa BIO. Pomembno je
Direktor Rolando Lipar
tudi, da ima pohištvo, če je primerno vzdrževano, skoraj neomejen rok trajanja.
Družina Lipar z Rolandovim očetom (desno)
Pa smo prišli do trenutka, ko je v coni prostih le še nekaj manjših zemljišč, za katera pa se s končnimi kupci že pogovarjamo o prodaji in
nakupu. Zato pospešeno teče akcija vrnitve dela »žabjega rajona,« v
pozidljivi del in sicer bomo ob izpolnitvi določenih omilitvenih ukrepov,
ki jih izvajamo skupaj z Inštitutom za vodarstvo, Zavodom za gozdove,
občino in lokalnimi izvajalci, dobili okoljsko soglasje še za 25.000
kvadratnih metrov. S prodajo le-teh bomo dolg do komercialnih bank
zmanjšali na milijon evrov.
Ko smo pred meseci predstavili zadnje podjetje, smo zapisali, da je s
proizvodnjo v coni pričelo tudi mizarsko podjetje POHIŠTVO LIPAR
iz Lahovč, katerega načrte in dejavnost podrobneje predstavljamo v tej
številki Aplence.
Družinsko podjetje danes v Poslovni coni Komenda vodite Rolando Lipar. Zakaj ste svojo dejavnost preselili iz domačega okolja in
občine Cerklje v sosednjo Komendo?
Glavni vzrok za selitev je bila nezmožnost povečanja kapacitet na
stari lokaciji in pa nerazumevanje občinskih struktur za razvoj podjetništva v občini. Zato smo dejavnost selili v sosednjo občino in niti za trenutek nam ni bilo žal za to odločitev, saj so pogoji dela v poslovni coni
odlični, vsa potrebna infrastruktura pa na voljo.
Veseli smo vsakega podjetja v coni, še posebej velikih podjetij,
kot je vaše. Pa reciva še kaj o vašem programu, vaši dejavnosti in o
vaših »paradnih konjih.«
Predvsem serijsko izdelujemo kvalitetno pohištvo iz masivnega lesa. Naš
glavni program predstavljajo mladinske in otroške sobe ter spalnice. Ukvarjamo pa se tudi z opremljanjem objektov. Največ smo prisotni na nemškem
in avstrijskem trgu, kjer imamo velike tržne deleže v trgovskih verigah.

Pred nekaj dnevi ste dokupili še dodatna zemljišča v poslovni
coni. Boste svojo proizvodnjo še širili. Koliko pa imate zaposlenih v
podjetju? Ali načrtujete še nove zaposlitve?
Trenutno imamo zaposlenih sedemnajst delavcev, zagotovo pa bo
naša prisotnost na evropskih trgih kmalu narekovala širitev proizvodnje,
kar pa na dani lokaciji ne bo težko zagotoviti.
Prihodnosti se vam ni bati, saj sta v podjetju zaposlena oba vaša
sinova, ki bosta nadaljevala družinsko tradicijo. Zanimivo je, da je
starejši Jure za svojo diplomsko nalogo izdelal leseno cestno tekmovalno dirkalno kolo, ki je po mojem kratkem testiranju povsem
primerljivo s tekmovalnimi kolesi iz karbonskih vlaken. Jure, lahko
o tem kolesu poveste kaj več?
Kot nekdanji tekmovalni kolesar sem združil svoj hobi s poklicno dejavnostjo in se po nakupu ustreznega CMC stroja in programa za modeliranje odločil, da bo tema moje diplome Izdelava kvalitetnega lesenega
okvira, ki sem ga kasneje nadgradil s kolesarko opremo in po dokončanju
postavil na cesto. Naloga je uspela, kolo je poželo veliko zanimanje in še
danes, po nekaj letih, grem z njim rad na cesto.
In kako primerjaš svoje leseno kolo s tistim, ki si ga vozil kot tekmovalec? Ali les tudi izgubi prožnost, kot jo z leti izgubi karbon?
Lastnosti so zelo podobne, le da je les malenkost težji. Okvir je trd in tog,
les pa zaradi svoje prožnosti zelo dobro blaži cestne grbine in je zato vožnja
udobnejša. Les je naravni material, ki zaradi drobnih mikropor, v katerih je
zrak, ves čas »diha«, lesen okvir prožnosti z leti ne bi smel izgubiti.

Kako pa na slovenskem trgu?
Slovenski trg je zelo speciﬁčen, saj ozaveščenost o zdravem in naravnem
masivnem pohištvu še ne dosega ravni na nemško govorečih trgih. Kultura
bivanja pri nas še ne ceni dovolj izdelkov iz masivnega lesa. Se pa miselnost počasi spreminja in se tudi naše pohištvo vedno bolj uveljavlja.
Pri nas torej še vedno velja, da je za otroško sobo dovolj dobro
tudi pohištvo iz raznih cenenih plošč, iverala in drugih materialov?
Žal to kar drži. Zato večkrat izpostavljamo prednosti kvalitetnega
pohištva in z leti se bo spremenilo tudi razmišljanje »slovenskega kupca.« Zato vljudno vabimo vse zainteresirane kupce, da nas obiščejo v
Poslovni coni Pod bukvami 13 ali pa si ogledajo našo spletno stran
www.lipar.si. V našem podjetju si bodo lahko ogledali tudi razstavljene
vzorce otroških sob, mladinskih sob in spalnic, odgovorili pa bomo tudi
na vsa vprašanja, kar zadeva pohištva iz masivnega lesa.
Kje pa nabavljate les za izdelke?
Večino lesa kupujemo v Sloveniji, del pa tudi v sosednji Avstriji.
Primer je višinski bor cemprin (Zirbe), ki raste le v gorskih predelih

Sin Jure je naredil leseno kolo…

… in harpuno

Razmišljate tudi o serijski proizvodnji koles? Znanje očitno imate?
O tem smo že razmišljali. Seveda pa je glavni vidik varnost uporabnika in certiﬁciranje izdelka. Potrebne so razne raziskave in pridobitev
izjav o skladnosti, vendar je vse to povezano s precejšnjimi sredstvi, ki
pa jih v tem trenutku vlagamo v širitev naših glavnih programov. Zagotovo pa bo tudi ideja o izdelavi lesenih kolesarskih okvirjev za trg, ob
podjetnosti mojih sinov, še kdaj v ospredju, je še dodal oče Rolando.
Glede na to, da ste med podjetji, ki so v naši coni od nakupa pa do
vzpostavitve proizvodnje potrebovali najmanj časa, ne dvomim v
vašo uspešnost. Ko bodo leseni okvirji na trgu, bom tudi jaz enega
kupil. Uspešno še naprej vam želim.
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VABILO
Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda
vabi na jesenski termin programov.

TEČAJ
ANGLEŠKEGA JEZIKA
Tečaj angleškega jezika izvajamo sedmo leto.Namenjen je starejši populaciji. Izvaja se v
dveh skupinah in sicer vsak ponedeljek, od 17.00 do 18.30, v četrtkih, od 18.00 do 19.30,
v Kulturnem domu, nad Režijskim obratom, Zajčeva cesta 23, v Komendi. Pričnemo z drugim tednom v oktobru 2017, zaključimo pa zadnji teden v aprilu 2018.

TEČAJ
NEMŠKEGA JEZIKA
Tečaj nemškega jezika poteka peto leto in sicer vsak torek, od 16.30 do 18.00, v Kulturnem
domu, nad Režijskim obratom, Zajčeva cesta 23, v Komendi. Ravno tako je namenjen starejši populaciji in poteka od drugega tedna v oktobru, pa do zadnjega tedna v aprilu 2018
Za tiste, ki se nam boste pridružili prvič, tako pri nemščini kot pri angleščini,
bo informativni sestanek.
v četrtek, 5. oktobra 2017,
v Glavarjevi bolnici, Glavarjeva cesta 104, v Komendi
ob 16.00 za tečaj nemškega jezika,
ob 16.30 pa za tečaj angleškega jezika.
Tisti, ki pa ste tečaja obiskovali že prejšnje sezone in želite jeseni samo nadaljevati, pa to
sporočite ali učiteljicam:
● za angleščino, gospe Bireski Luzner - tel. 031 247 395
● za nemščino, gospe Dagmar Dolinar - tel. 031 612 829
●

JOGA ZA STAREJŠE

Vsak ponedeljek, od 9.00 do 10.15 v Glavarjevi bolnici, Glavarjeva cesta 104, v Komendi.
Vadba je primerna za vse, ki bi si radi izboljšali svoje zdravje in počutje.
● Mesečni vpis je 35 €.
● Vadbo vodi Urška Smolej (Surya joga center).

MEDGENERACIJSKE SKUPINE ZA
KAKOVOSTNO STARANJE
V medgeneracijskih skupinah si prizadevamo za dober pogovor, kar pomeni, da dobro poslušamo, čim bolj zanimivo pripovedujemo, ne segamo v besedo in govorimo predvsem o
pozitivnih vsebinah. Enkrat mesečno imamo bralno urico s pomočjo Knjižnice Franceta
Balantiča, dvakrat letno imamo skupna zabavna srečanja in pa enkrat letno izlet.
● skupina Sožitnice, vsak ponedeljek od 17.00 do 19.00; skupino vodita Mojca Šraj in
Viki Drolec
● skupina Odmev, vsak torek od 17.00 do 19.00; skupino vodita Vida Barle in Marija
Smolej
● skupina Rosa, vsako sredo, od 17.00, do 19.00; skupino vodita Marta Marin in Zora
Pibernik
● Vsa srečanja so v Glavarjevi bolnici, Glavarjeva cesta 104, v Komendi.
●

Spoštovane občanke in občani, toplo vabljeni na vse dejavnosti Medgeneracijskega društva za kakovostno starost; za dodatne informacije pokličete Viki Drolec 040 842 776.
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Znižujemo davke

Obrtniki in podjetniki v okviru Zahtev
slovenske obrti in podjetništva že vrsto
let pozivajo k spremembi obdobja, ko
delodajalec izplačuje bolniške iz lastnih sredstev. Nedavno smo poslanci
NSi v parlamentarno proceduro vložili
zakon, s katerim breme bolniške po 15
delovnih dnevih prevzame ZZZS. S
tem predlogom želimo izboljšati položaj podjetnikov. Hkrati pa smo vložili
tudi popravek zakona o dohodnini, ki
pomembno zmanjšuje davčno breme
Matej Tonin, poslanec
vsem državljanom. Naj gospodarsko
rast čutijo vsi državljani!
Delodajalec danes 30 dni izplačuje nadomestilo plače (bolniško) iz
lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom. Bolniško od 31. dne
dalje delavcu plačuje ZZZS. Predlagamo, da ZZZS prevzame stroške
bolniške že s 16. delovnim dnem. Za delavce tako ne bo sprememb,
bistveno pa se bodo razbremenili delodajalci, predvsem S.P., ko bo šlo
za dolgotrajnejše bolezni. Zdi se nam pravično, da se v primeru dolgotrajnih bolezni (več kot tri tedenske odsotnosti) vključi solidarnostni
princip. Ker je eno od najpomembnejših načel krščanskih demokratov
tudi načelo zmerne davčne obremenitve, smo v poslanski skupini NSi
vložili predlog spremembe Zakona o dohodnini. Predlog državljanom
prinaša znatno znižanje dohodninske davčne obremenitve, saj predlagamo uvedbo enotne splošne dohodninske olajšave v višini 7000
evrov. Za osebo, ki prejema povprečno mesečno plačo, bi to konkretno
pomenilo dobrih 81 evrov višjo mesečno neto plačo. Obenem pa z
dvigom splošne olajšave razrešimo tudi težavo delavcev migrantov, ki
morajo zaradi ugodnejše davčne obravnave v Avstriji dohodnino do-
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plačevati še v Sloveniji. Hkrati s spremembo tega zakona predlagamo
tudi ponovno uvedbo usklajevanja davčnih olajšav z rastjo inﬂacije.
Predvsem je to pomembno za ljudi, ki pri plačilu dohodnine uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane. V NSi želimo izboljšati davčni položaj družin.
Z omenjenimi spremembami zakonov zgolj zasledujemo načelo, da
je z nižjimi davki mogoče zbrati več davčnih prilivov, saj je ob nižji
davčni obremenitvi manj izogibanja obdavčitvi oziroma po domače
povedano manj vprašanj “z računom ali brez”. Predlogi, ki smo jih
septembra vložili v parlamentarno proceduro, so pravični, pomembno
lahko prispevajo k povečanju domače potrošnje, to pa še dodatno k gospodarski rasti.
MATEJ TONIN, poslanec

OBVESTILO
Občina Komenda obvešča, da so v Športni dvorani Komenda v šolskem letu 2017/2018, na voljo naslednji prosti termini:
dan

ura

površina dvorane

sreda
četrtek
petek

21.30–23.00
21.30–23.00
21.30–23.00

1/3
1/3
2/3

Zainteresirane vabimo, da se za najem dvorane dogovorijo z upravljavcem Športne dvorane Komenda Osnovno šolo Komenda Moste,
na tel. št. 01/7247-152.
Občina Komenda

NE, varčevanju na plečih upokojenih
in manj premožnih

Lanska gospodarska rast je po
avgusta objavljeni oceni SURS-a
dosegla 3,1 odstotka. Bruto domači proizvod je v tekočih cenah
leta 2016 dosegel 40,42 milijarde
evrov, in je bil od predlanskega
višji za 4,1 odstotka.
Kljub spodbudnim gospodarskim
kazalcem lahko spet ugotovimo, da
se je ustvarjeno blagostanje prelilo predvsem v žepe elit. Privatizacija in komercializacija zdravstva, šolstva, sociale in drugih
javnih storitev dodatno vplivata
na to, da se življenje običajnim ljuJulijana Bizjak Mlakar, poslanka
dem ni bistveno izboljšalo.
V zdravstvu se razmere hitro
poslabšujejo zaradi prevlade zasebnih interesov številnih deležnikov v
zdravstvu - zasebnih zavarovalnic, dobaviteljev zdravil, nekaterih izvajalcev zdravstvene dejavnosti,... Politične stranke dopuščajo in se nekatere celo odkrito zavzemajo za ohranitev nasprotij interesov v zdravstvu
in v škodo pacientov popuščajo zasebnim interesom. Tako politične
stranke niso sposobne ukiniti dopolnilnega zavarovanja in prepovedati
sedenja zdravnikov v javnem in zasebnem zdravstvu hkrati. Dopuščajo
zdravnike dvoživke, čeprav to povzroča erozijo javnega zdravstva in
povečuje korupcijska tveganja.
V stranki DeSUS se zavzemamo za vsem dostopno javno zdravstvo,

šolstvo in za dostopne druge za ljudi pomembne storitve ter za njihovo nepridobitno izvajanje.
Stranka DeSUS je izpolnila predvolilne obljube, ki jih je dala upokojenim glede ponovnega usklajevanja pokojnin in regresa. Letos so regres prejeli vsi upokojeni. V DeSUS-u ne bomo dovolili, da bi še naprej
veljali varčevalni ukrepi iz ZUJFa, ki se nanašajo na upokojene ali na
druge manj premožne skupine državljanov. Upokojeni in srednji sloj so
dovolj prispevali za rešitev ﬁnančne krize. Še naprej bomo vztrajali, da
koalicijski partnerici prisluhnita tudi potrebam upokojenih, starejših, zaposlenih, družin in mladih. Prizadevamo si tudi za demografski sklad, ki bo koristil sedanjim in bodočim generacijam.
DeSUS se zavzema za odločnejšo uveljavitev arbitražnega sporazuma. Hrvaški predsednik je pozval hrvaške ribiče k incidentom in
odkrito zavrača pogovor o uveljavitvi arbitraže. Slovenija bi morala za
uveljavitev arbitražnega sporazuma nemudoma sprožiti potrebne ukrepe, in sicer ne le zakonodajne, temveč si tudi pridobiti nadzor nad našo
mejo in proti Hrvaški na mednarodnih sodiščih sprožiti ustrezne tožbe.
Pred nami je referendum o zakonu o drugem tiru. V DeSUS-u
podpiramo izgradnjo drugega tira, ki ga je možno izgraditi tudi brez
spornega zakona. Ugotavljamo pa, da je še mnogo odprtih vprašanj
glede te investicije, na katera minister za infrastrukturo Peter Gašperšič
in predsednik vlade dr. Miro Cerar še nista odgovorila. Še danes npr. ni
znano, koliko bo ta investicija vredna, saj se po besedah predsednika
vlade in njegovega ministra giblje od 600 milijonov evrov do 1,4 milijarde evrov. Zato se v javnosti vsiljuje primerjava te investicije z investicijo v TEŠ 6.
Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka
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Jesenske novice iz
OO NSi Komenda
V občini Komenda se zaključuje eden večjih investicijskih projektov izgradnje kanalizacijskega omrežja, ki je delno soﬁnanciran iz evropskih
kohezijskih skladov. Kar nekaj del, ki jih ne pokriva kohezija (obnove
vodovodov in hidrantnega omrežja, ureditev meteornih kanalov, izgradnja
pločnikov, sanacija cest,..) pa bo ﬁnanciranih iz občinskega proračuna. Na
državnem nivoju pa se pri črpanju kohezijskih sredstev še vedno zapleta.
V naši občini pa se, upamo, odpira nov projekt, ki je v našem lokalnem prostoru že dolgo časa zaželen. Na 21. redni seji Občinskega sveta
smo tokrat odločali o predlogu Sklepa o nameri ustanovitve stavbne
pravice za namen izgradnje doma za starejše občane. Velik interes za
vstop na slovenski trg je izkazala družba Sene Cura, ki je del velike
evropske družbe Orpea, s sedežem v Parizu. V sosednji Avstriji je
družba Sene Cura najbolj znana in razvojno naravnana na področju
oskrbovanja in drugih socialnih storitev, prav tako tudi zdravstva, zlasti
rehabilitacije. Zadnjih deset let ta družba uspešno uvaja te ustanove na
Češkem in svoj model oskrbovanja starejših občanov želijo vzpostaviti
tudi v Sloveniji. Občina Komenda je ena izmed sedmih občin, ki jim je
bilo ponujeno sodelovanje v tem projektu. V OO NSi Komenda smo
podprli Sklep o nameri ustanovitve stavbne pravice za namen izgradnje
doma za starejše občane. Hkrati pa želimo, da je posel izpeljan transparentno, z natančnim razumevanjem poslovnega modela.
Svet NSi je soglasno potrdil kandidaturo predsednice stranke Ljudmile Novak za predsednico republike. V svojem govoru na svetu stranke je
poudarila svojo jasno vizijo in cilj. » Slovenija ima potenciale in naravne danosti, od nas pa je odvisno, ali jih bomo uspeli izkoristiti in obrniti sebi v prid. Želim Slovenijo, ki mladim ponudi več priložnosti, da
bodo delo in svojo prihodnost iskali v domovini. Ljudje si zaslužijo državo, v katero so nekoč verjeli in so danes žal nad njo razočarani. Naša
država ne sme biti država dvojnih meril. Poštenost je potrebno nagrajevati in spodbujati, da postane nekaj vsakdanjega, kriminalu in korupciji
pa je potrebno hitreje in bolj odločno stopiti na prste. Demokracijo lahko
gradimo le z zadostno mero medsebojnega spoštovanja in odprtosti. Kot
predsednica se želim zavzemati, da bo Slovenija pravična, uspešna in
boljša domovina.«
OO NSi Komenda, Martina Prezelj

Skupaj
Geslo je poznano. TRN ga je imel za povezovalno izhodišče že v kar nekaj mandatih; kar
od začetka. In bilo je uspešno. Potrjuje se tudi
sedaj. Kako naj bi sicer uresničevali roke za
velike projekte. Ob tem, ko bodo nekateri v kratkem pristali na uspešnem »minulem delu«, prihajajo jutrišnji, ko še ne vemo natanko, kaj in
koliko bo v občinski vreči
denarja. Nič zato, bi se lahko
obregnili, saj Skupaj je Formula za uravnoteženje možnosti, potreb, želja… Tudi
pri gradnji »na temeljnem
kamnu«, tudi pri starajočih
se, ko pristajajo »na pomoči za
brisanje zadnjic«.
Saj znamo, saj imamo izkušnje,
saj vemo, da ima vsaka medalja dve
strani, na kateri so tudi najboljše
med slabimi stvarmi in najslabše
med dobrimi. In ne nazadnje je bilo
Skupaj, učeno rečeno »Sinergija«,
tudi ko sta si dva člana tega današnjega Trna segla s Skupaj v roke ob srečanju z Abrahamom; eden na gospodarnem, drugi na v nesreči reševalnem
področju. In če je kaj lepo na tej kilometrini, je to: Skupaj.
Lista TRN
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Javni projekti
Drugi tir bomo gradili. Eni pravijo, da je dobro, da se
vsaj dela, čeravno bo preplačan. Drugi, da je pretirano
drag in da si bodo nekateri pri tem napolnili žepe.
Tako kot naša Občina, tudi naša Država nima narejenih strategij. Država ima sicer na nekaterih področjih veliko več napisanih in predpisanih, vendar nima potrebnega ekonomskega interesa, da bi lahko določala tudi način izvedbe investicije ter izvrševala razvoj. Tudi občina tega
nima. Naloga javne oblasti je namreč samo, da omogoči in določi pogoje delovanja investitorjev. Ne pa da je investitor.
Če bi bil drugi tir ekonomsko upravičen, torej gradnja dovolj poceni
glede na predvidene prihranke in torej rentabilen, bil obstajal investitor,
ki ne bi bil država. Sicer pa se ponavljajo zgodbe kot so TEŠ.
V Komendi smo na zadnji seji Občinskega sveta omogočili razpis za
gradnjo doma za starostnike. Razprava je bila daljša, kot sem pričakoval
in tudi izid je bil bolj nejasen, kot sem sprva pričakoval. Dobro je, da so
vsi člani Občinskega sveta dejavno sodelovali s pomisleki. In pomembno je, da so pogoji jasni in mogoči ter omogočijo investitorjem, da izvajajo svojo dejavnost.
Idealno bi seveda bilo, če bi Občina imela na področju investiranja v
javno infrastrukturo, torej tudi domove za starostnike, izdelane variante
investicij – to bi lahko zajela v strategijah razvoja posameznih področij.
V takšnem primeru iniciative podjetnikov ne bi priletele kot komet,
ampak bi bili nanje dobro pripravljeni.
Morda se bomo pri tem postopku kaj naučili in pripravili razvojne
strategije na drugih področjih.
Za dom starostnikov pa upam, da bo župan dobro vodil pogajanja in
bo Občina pridobila dobrega investitorja.
Izak Matej Ciraj, ListaVEZ.si
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Izlet za domoljube
Obetal se je lep poletni dan, ko je 29 Komendčanov,Vodičanov in Kamničanov v organizaciji KO ZB za vrednote NOB Komenda odpotovalo z avtobusom v kraje pod Pohorjem, kjer je pomembno okvirno zaznamovano medvojno obdobje 1941-1945. Takšne izlete KO ZB organizira
uspešno že nekaj let z namenom seznanjati ljudi na resničnih prizoriščih
o dogodkih iz NOB. Večina starejših ljudi te dogodke že pozna, zanimivo pa je, ko se seznanijo s podrobnostmi.
Najprej smo se ustavili v Stranicah pri Frankolovem, kjer se je med
NOB zgodil eden največjih zločinov okupatorja nad civilnim prebivalstvom. Zaradi enega ubitega okupatorjevega sodelavca, so na
drevesa ob cesti obesili 99 talcev, stotega ki so ga pozabili v Celjski
bolnici, pa naslednji dan ustrelili v okolici Štor. V spomin na te žrtve
je lepo urejen spominski park s tremi spomeniki na katerih so imenovane žrtve z imeni. V neposredni bližini pa je nov muzej s spominsko
sobo s slikami žrtev in njihovimi krvniki. Izpod stropa visi 99 vrvi, ki
spominjajo na obešanje talcev. To so dogodki, ki jih zavedni Slovenci
ne smemo nikoli pozabiti, saj je bila cena za svobodo previsoka za
tako majhen narod, ki se je pogumno uprl dominantnemu sovražniku.
Seveda pa je bil izlet pogojen tudi z drugimi turističnimi zanimivostmi v Vitanju in Žrečah. V Vitanju smo obiskali muzej Kulturno-gospodarsko središče evropske vesoljske tehnologije (KSEVT) in se ob
vodičevi razlagi seznanili z vesoljsko tehnologijo, za katero je temelje
v letih 1928-1929 postavil naš rojak inženir vesoljske tehnologije
Herman Potočnik Noordung. Njegova teorija je bila tudi osnova za
prve ruske in ameriške polete v vesolje. Muzej je zgrajen v Vitanju s
pomočjo evropskih nepovratnih sredstev v njegov spomin in spomin
njegove matere, ki se je rodila v neposredni bližini. Veliko zaslug za
ta muzej pa ima tudi Komendčan Dragan Živadinov, ki je eden od
dveh pobudnikov. Arhitektura muzeja je zasnovana po geostacionarni
vesoljski postaji, ki jo je načrtoval Herman Potočnik Noordung,
spominja pa na leteči krožnik. Zanimivost tega muzeja je tudi simu-

lator Mig 21, v katerem smo se nekateri tudi preizkusili.
V nadaljevanju izleta smo obiskali tudi tovarno UNIOR v Zrečah in
si ogledali njihovo proizvodnjo. Bili smo presenečeni, kaj vse zmorejo
v teh proizvodnih halah izdelati. Tako vrhunska tehnologija zahteva tudi
vrhunske strokovnjake v kovinski industriji. Tovarna UNIOR zaposluje
v Zrečah preko 2200 delavcev, proizvodnja pa je usmerjena predvsem v
izdelavo avtomobilskih delov 90%,ki oskrbuje avtomobilske tovarne po
Evropi. Proizvodnja orodja je samo 10%, kar nam je poznano že od prej.
Z vodenjem po proizvodnih halah nam je vodič res v živo prikazal utrip
tovarne. Izlet smo zaključili v Gorenju na Pohorju v gostišču Smogavc
s kosilom in prijetnim druženjem.
Filip Železnik

Aktivnost članstva
V poletnem času, ko skoraj vsi državljani dopustujejo, si člani krajevne organizacije za vrednote NOB Komenda vzamemo čas in počastimo kar precej spominskih slovesnosti v naši okolici. Slovesnosti
obravnavajo NOB in težko obdobje Slovencev, ki je za nekatere že
zdavnaj po krivici pozabljeno.
Bili smo na slovesnosti 2. julija na Menini planini. Namenjena je
bila padlim borcem v številnih bitkah z okupatorjem in legendarnemu
preboju v letu 1945 iz sovražnikovega obroča. Množico obiskovalcev
slovesnosti je pozdravil slavnostni govornik Marjan Šarec, župan občine
Kamnik.
Slovesnost 22. julija je bila v spomin na prva padla partizana v Kamniškem okraju pri Titanovi brvi, kjer je lepo urejen spomenik. Prireditev s kulturnim programom je pozdravil slavnostni govornik Igor
Žavbi, podžupan občine Kamnik.
Vas Hrastovec pri Žejah pod Sv. Trojico se s slovesnostjo 5. avgusta
spominja prve uspešno izvedene partizanske akcije, ki jo je izvedla
Kamniška četa 1941.leta. Slovesnost je bila v gozdu nad vasjo Hrastovec v organizaciji KO ZB in krajevne skupnosti ob krajevnem prazniku.
Bila je obiskana kulturna prireditev pozdravni nagovor pa je prispevala
predsednica krajevne skupnosti.
Gaberski senožeti na Šipku so bili prizorišče ustanovitve 6. narodno-osvobodilne udarne brigade Slavka Šlandra. Slovesnost ob 74.
obletnici je bila 6. avgusta z množico obiskovalcev in lepim kulturnim
programom v organizaciji občine Lukovica, s krajevnimi prebivalci
Gaberja in KO ZB. Slovesnost je popestril z izrednim govorom Marjan
Šarec, župan občine Kamnik. To slovesnost podpira kar 5 občin.
S slovesnostjo v Zlatem polju 12. avgusta se spominjamo krvavega
okupatorjevega maščevanja nad vaščani Korena. Vas so požgali, prebivalce pa pometali v goreče hiše. Samo teden pozneje so okupatorjevo
jezo spoznali tudi v Zlatem polju, ko so vas požgali, ljudi pa izselili.
Dobro obiskano slovesnost je organizirala KO ZB za vrednote NOB

Lukovica in občina Lukovica. Slavnostni govornik dr. Milan Brglez,
predsednik državnega zbora , se je dotaknil tudi današnjega časa, ko
nekateri hočejo spreminjati zgodovino in zaničevati NOB.
KO ZB za vrednote NOB Motnik-Špitalič, KS Motnik in KS Špitalič,
ki imata tudi krajevni praznik, so 19. avgusta organizirali lepo slovesnost na Slopeh pod Menino planino. Na tem prelazu so prehajale
partizanske enote iz Gorenjske na Štajersko, posledično pa so se vršile
številne bitke. Padlim partizanom je postavljen lep spomenik. Na Slopeh
je vsako leto v spomin na te dogodke organizirana slovesnost z bogato
kulturno prireditvijo. Slavnostni govornik je bil podžupan občine Kamnik Igor Žavbi.
Z obiskovanjem teh slovesnosti se zavedamo, da naše zgodovine,
ko je slovenski narod toliko žrtvoval, ne smemo pozabiti. Ta del
naše zgodovine je tudi temelj naši samostojnosti.
Filip Železnik
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Izlet Komenda - Lanšprež
Ustanova PETRA PAVLA GLAVARJA nadaljuje
Glavarjevo delo in skrbi za spomin na našega
velikega rojaka. Tako smo v nedeljo, 17. septembra, doživeli dvojen dan lepih doživetij. Izlet na
Dolenjsko, zvečer pa še nepopisen športni vrhunec z našimi košarkarji. Pa še ena prednost- Vsi Slovenci smo bili ta
večer združeni in gledali v isti cilj.
Komendčani smo se kljub deževnim napovedim zbrali pred šolo, napolnili veliki avtobus in se odpravili proti Dolenjski. Na izvozu Šmarje
Sap nas je čakal naš gostitelj Anton Koželj, velik občudovalec dela Petra
Pavla Glavarja, čebelar, lovec, poslovnež in človek odprtega srca.
Ko sem začela pripravljati ta izlet pred dobrima dvema mesecema
sem dobila njegov kontakt, mi je takoj obljubil vso pomoč pri izvedbi
izleta. Povabil nas je tudi na svoj dom, v svoj privatni muzej čebelarstva
in lovstva in pokušino čebeljih dobrot. Čeprav je dež kar neusmiljeno
padal, smo mi verjeli, da nas čaka še lep sončen dan. Tako je tudi bilo.
Pot smo nadaljevali po stari cesti Ljubljana-Zagreb in opazovali, kako
je potok Temenica pred Trebnjem poplavil velike travne površine. Tone
nam je med vožnjo govoril o velikem prispevku Petra Pavla Glavarja za
čebelarje. Ko se je Glavar leta 1766 preselil v Lanšprež je na novem
domu na Dolenjskem 18 let dobro gospodaril. Obnovil je razpadajoč
dvorec s kapelo in obnovil velik kozolec, ki stoji še danes.Začel razmišljati o razvoju teh krajev, kupil, prinesel in zasadil je v naše Dolenjske
kraje tudi s pomočjo Marije Terezije prvo vinsko trto. Napisal je celo da
trta, ki je preje tu rasla » ni vredna obiranja« . Postavil je prvi mlin,
postavil prvi mlatilni stroj, klet in kaščo, sadovnjak, pogozdoval je gozd
in v bližini sedanjih Dobskih zaporov postavil celo opekarno, ki žal
danes ne deluje več. Ja, Peter Pavel Glavar je bil, kot je sam o sebi rekel
»hudo gledam, a imam toplo srce«, dober dušni pastir, dober gospodarstvenik, vizionar in Velik človek. Tudi cesta ob potoku Lanšprežica, po
kateri smo se pripeljali v Lanšprež, se imenuje Cesta Petra Pavla Glavarja. Pred kapelo, kjer je PPG pokopan, pa nas je nasmejan že čakal
naš rojak, prošt Jože Lap, obdan s članicami in člani Čebelarskega društva Peter Pavel Glavar Trebnje. In že je posijalo sonce, ki nas je spremljalo vse do Domžal, ko smo se proti večeru vračali domov. Prijateljsko
srečanje z našim proštom, topli objemi sovaščanov, glasno poimensko
pozdravljanje udeležencev, nam bo ostalo v večnem svetlem spominu.
Poznobaročno Kapelo so na pobudo Šentruperskega čebelarja Maksa
Kurenta iz ruševin začeli obnavljati čebelarji po letu 1981. K prenovi je
pristopila tudi Čebelarska zveza Slovenije in Regijska čebelarska zveza.
Otvoritev je kapela doživela leta 2004 in za njo vzorno skrbi ČD Trebnje. Stavba je danes zaščitena kot kulturni spomenik občinskega pomena. Spomladi so na pročelje kapele tudi vzidali spominsko ploščo Petru
Pavlu Glavarju.
Prošt Jože Lap nam je pri maši tudi nazorno podajal misli, ki so vodile
Petra Pavla Glavarja, ki so bile smisel njegovega dela, in nas morajo voditi še danes, moramo jih nadaljevati in živeti v njegovem duhu danes,
vsak dan in jih prenašati na naše otroke. Prav na nedeljo, 17. septembra,
ko smo se izletniki z mašo spomnili dneva nove maše Petra Pavla Glavar-

ja pred 273. leti je bila Ustanova Petra Pavla Glavarja deležna prav posebnega odlikovanja. V Glavarjevi kapeli je iz rok našega gostitelja Antona
Koželja, predsednika Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja
prejela »ODLIKOVANJE PETRA PAVLA GLAVARJA I. stopnje«.
Odlikovanje je bilo podeljeno zaradi širjenja poznavanja Petra Pavla
Glavarja doma in širše, kakor tudi nadaljevanja njegovih vrednot. Priznanje je v resnici sad vstrajnosti in delavnosti preteklega vodstva Ustanove.
V imenu prostovoljcev, vseh štipendistov in dobrotnikov je odlikovanje
hvaležno sprejel sedanji predsednik Ustanove Štefan Petkovšek.
Domačini so nas bogato pogostili z izvrstnim pecivom in pijačo. Bilo
je res lepo in prijateljsko druženje. Pot smo nadaljevali v Šentrupert, se
seznanili z razvojno naprednimi dejanji župana te majhne občine, imeli
dobro kosilo v domači gostilni, si ogledali mogočno cerkev svetega
Ruperta in se še sprehodili do muzejske zbirke DEŽELA KOZOLCEV.
Kustosinja in vodička po edinem muzeju kozolcev na prostem na svetu,
nam je z vsem navdušenjem razkazala ta inovativni projekt Občine
Šentrupert, vsestransko in bogato Slovensko dediščino. Zakaj edino?
Zato, ker so kozolci naša Slovenska posebnost, naš izum in s tem dokaz
izven naših meja do kje vse smo živeli Slovenci v preteklosti. Projekt je
povezan s sodobnimi oblikami turizma in gospodarstva. Vanj so vključena vsa društva, gospodarstvo, izobraževalne in znanstvene ustanove,
kakor tudi številni posamezniki.
In potem še pot- češnja na torti – ogled Muzeja Krščanstva na Slovenskem v prostorih Opatije Stiškega samostana. Prebogato in prelepo, da
bi lahko opisala doživetje v dveh stavkih. Preprosto; to mora človek
videti in slišati predstavitev izvrstne kustosinje muzeja.
Ogledali in okušali smo še Cistercijansko čajnico- delavnico meniha
in zeliščarja Patra Simona Ašiča. V samostanu sedaj profesionalno nadaljujejo njegovo bogato zapuščino. Polni vtisov in novih znanj smo se
vračali domov, na Dolenjskem še sonce, doma pa že dež. Pa kaj zato, mi
smo s pozitivnim pričakovanjem čakali na košarko in dočakali naš slovenski Zlat večer.
Ustanova Petra Pavla Glavarja se zahvaljuje vsem udeležencem izleta
za prijetno druženje, ki kliče po ŠE.
Katja Tabernik
Glavar se je iz Komende preselil v Lanšprež v avgustu leta 1766. Na
gospostvu Lanšprež je nato 18 let dobro gospodaril - postavil je
mlatilni stroj, opekarno, mlin, klet, kaščo, vinograd, sadovnjak, pogozdoval, gradil ceste,... V Lanšprežu, še vedno stoji kozolec in kapela, ki ju je bil postavil Glavar. Kapela je po Glavarjevi smrti 1784
prehajala v roke različnih lastnikov, ki kapele niso vzdrževali in je
propadala. Na pobudo čebelarja Maksa Kurenta st. iz Šentruperta se
je 20. februarja 1981 oblikoval gradbeni odbor za obnovo kapele.
Denarna sredstva za obnovo so prispevali Čebelarska zveza Slovenije, Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja, Čebelarsko društvo Trebnje, predvsem pa Občina Trebnje. Slovesno so jo odprli
leta 2004. Kasneje so čebelarji dokupili še zvon. Kapela je zaščitena
kot kulturni spomenik občinskega pomena.
Štefan Petkovšek
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Kohezijsko omrežje bo kmalu zgrajeno
V Občini Komenda se
dela na projektu Odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju
Domžale-Kamnik, kanalizacijsko obrežje v
Občini Komenda izvajajo po terminskim
planu. Tako bo v občini
Komenda bo oktobra
zgrajeno kanalizacijsko omrežju, ki ga soﬁnancira Evropska unija v okviru Operativnega program za izvajanje
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Pri
tem pa s sredstvi sodelujeta tudi država Slovenija in občina Komenda.
V sklopu celotnega projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja v
občini Komenda, so se z novo kanalizacijo opremila naselja Žeje, Suhadole, Komenda, Moste, Gora in Gmajnica. Še vedno so dela na gradnji
kanalizacije v naseljih Podboršt in Mlaka. V naseljih Gora, Mlaka,
Gmajnica in Podboršt je morala občina Komenda z lastnimi sredstvi
obnoviti velik del dotrajanega salonitnega vodovoda in je s tem krajanom omogočila boljšo oskrbo s pitno vodo.
Izvajalec je bil med gradnjo kanalizacije še posebno pozoren, da ni
preveč posegal izven gradbenega območja, po izgradnji pa je celotno
območje saniral in ga vzpostavil v predhodno stanje. V začetku prihodnjega meseca je že predvidena pridobitev uporabnega dovoljenja.
Hkrati vodovod in kanalizacija
Maja se je pričela sočasna obnova vodovoda in gradnja kanalizacije
na Gori, Gmajnici, Mlaki in Podborštu. Čez poletje je tako potekala
gradnja fekalne kanalizacije in obnove vodovoda predvsem v naselju
Gmajnica, Podboršt in Mlaka. Izgradnja fekalne kanalizacije in predvidena obnova vodovoda sta že končani, razen enega kraka vodovoda na

Gori, ki poteka po travnati površini.
Precej težav je ob sami
gradnji na omenjenih območjih povzročala sedanja meteorna kanalizacija,
ki je bila po večini na
trasi fekalne kanalizacije.
Zato je bilo potrebno rušenje in ponovno urejanje
odvodnjavanja meteornih
vod.
Na Mlaki in Podborštu
je bilo pregledano optično omrežje in omrežje JR zaradi poškodb, sesedanja terena in podobno. Pred asfaltiranjem na Podborštu in Mlaki se
gradi tudi optika.
A. Ž.

Zanimive kasaške dirke
Tokrat zapišimo le to,več prostora bomo namreč imeli v oktobrski
Aplenci, da so gledalci, ki imajo radi kasaške prireditve v Komendi, in
kar nekaj jih je bilo, prišli na svoj račun, čeprav vstopnine ni bilo.
Stave pa so bile, kot se spodobi na kasaških tekmah. In tokrat so prišli
na svoj račun tisti, ki so stavili na tekmovalce iz komendskega Konjeniškega kluba. Bili so kar uspešni na tekmah. Ob spominskih dirkah pa je
bil še posebno atraktiven Maraton na 3200 metrov s sponzorjem Konjeniškim klubom Komenda. Pa tudi poniji za najmlajše in kmečke dvovprege so popestrili nedeljsko popoldne (24.9.), ko je celo nebo uživalo
tako rekoč brez dežja.
A. Ž.

Srečanje gorenjskih
upokojencev
Na prireditvenem prostoru Konjeniškega kluba v Žirovnici je bilo 31.
avgusta 26. srečanje upokojencev Gorenjske, na katerem se je zbralo
okrog dva tisoč udeležencev z Gorenjske, med katerimi smo bili tudi
upokojenci iz Komende. Veseli smo bili tudi, da se je srečanja udeležil
naš župan Stanislav Poglajen.
Organizatorja srečanja sta bila Društvo upokojencev Žirovnica in
Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske. Za kulturni program
so poskrbeli v Kulturnem društvu dr. Franceta Prešerna Žirovnica - Breznica, ob hrani in pijači pa nas je družil tudi zabavno-glasbeni program
z živo glasbo.
Slavnostni govornik je bil predsednik Zveze društev upokojencev
Slovenije Janez Sušnik, ki se je zahvalil vsem 48 gorenjskim društvom
upokojencev, ki združujejo trideset tisoč članov in skrbijo za športno in
kulturno udejstvovanje upokojencev, ponosni pa so tudi na prostovoljce,
ki delujejo v okviru programa Starejši za starejše.
Upokojenci Komende smo si dan popestrili še z jutranjim obiskom
Brezij in popoldansko kavico v Preddvoru.
DU Komenda
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Z Regijsko garancijsko shemo hitreje do kredita
Odprte so nove možnosti za še hitrejše in lažje pridobivanje kreditov
namenjenih za pokritje stroškov materialnih investicij (nakup strojev in
opreme, nakup zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega
opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta), stroškov
nematerialnih investicij (prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc,
blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja), prav
tako pa tudi stroškov najema poslovnih prostorov in opreme, promocijskih aktivnosti, priprave in izdelave razvojnih, investicijskih in drugih
dokumentacij ter študij, pridobivanja intelektualnih pravic, …
Kredit lahko podjetniki pridobijo s pomočjo Regijske garancijske
sheme v Osrednjeslovenski regiji, v okviru katere je moč pridobiti garancije za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem,
upravičeni prijavitelji pa so tudi socialna podjetja, ki delujejo in vlagajo
na območju občin statistične regije Osrednja Slovenija. Statistična regija obsega naslednje občine: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova

Volitve predsednika RS
Slovenije 2017
V okviru programske vsebine Aplence - glasila Občine Komenda in
Volitev predsednika Republike Slovenije 2017 je Uredniški odbor glasila na dopisni seji 1. septembra 2017 sprejel pravila za predstavitev
kandidatov in kandidatk volivkam in volivcem v glasilu Občine Komenda Aplenca. Sprejeta pravila za objavo predsedniških kandidatov
so objavljena na spletni strani Občine Komenda.
Iz sprejetih pravil povzemamo, da bo Glasilo občine Komenda
APLENCA izšlo v petek, 20. oktobra 2017. V skladu z Zakonom o
volilni kampanji pripada (na redni politični strani Aplence) vsem organizatorjem volilne kampanje za Volitve predsednika RS 2017 brezplačno ¼ črno-bele strani. (Brezplačno objavo ima tudi politična
stranka izven občine, če ima svojega kandidata v občini Komenda).
Na razpolago bo tudi tako imenovani odkup dodatnega prostora na barvnih straneh. Zadnji rok za oddajo potrebnih je poštni
žig ali datum elektronske pošte torek, 17. oktober 2017, do vključno 12. ure ob prehodni napovedi do ponedeljka, 16. oktobra, na
tel.: 031 638 699.
Uredniški odbor Glasila občine Komenda

Zakon za drugi tir
Na nedeljskem referendumu o odločanju o drugem tiru se je večina
volilcev odločila za zakon o drugem tiru, ki bo začel veljati 15. dan po
objavi v Uradnem listu. Udeležba na referendumu je bila dobrih 20%,
kar je najmanj do sedaj v državi Sloveniji. Medtem ko je zakon potrdilo
53.46% udeležencev (185.548), so na treh voliščih v občini Komenda
glasovali takole: Križ od 407 vpisanih v volilnem imeniku jih je glasovalo
118 (28,99%). Na volišču v šoli Komenda-Moste je od 1675 vpisanih
glasovalo 379 (22,63%) in na volišču Glavarjeva cesta 104 v Komendi
je od 2424 vpisanih vo volilni imenik oddalo glasovnice 570 (23,51%)
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- Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig,
Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Logatec, Log – Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Mestna občina Ljubljana, Moravče, Škoﬂjica,
Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.
Iz garancijskega sklada v katerem je 562.500 evrov, bo Regionalna
razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) izdajala garancije v višini 50 do 80 % vrednosti kredita, preostalo vrednost kredita pa
bo zavarovala banka po svojih pogojih. Najnižji znesek kredita je 8.000
EUR, najvišji pa 500.000 EUR za investicije in 200.000 EUR za obratna
sredstva.
Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS št.
40/2017 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 15. 5. 2018.
Vloge (obrazci in priloge) je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno oddati na naslov RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000
Ljubljana.
Javni razpis je objavljen na: http://www.rralur.si/sl/projekti/2-javnirazpis-garancij-za-bancne-kredite
V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na
RRA LUR, tel: 01 306 1902 oziroma na e-naslov: roman.medved@ljubljana.si.

Aplenca

SEJEM
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Promet med sejmom v Komendi
Konjeniški klub Komenda organizira od 6. do 8. oktobra 2017 Jesenski kmetijsko obrtni sejem. Pričakujemo, da bo sejem obiskalo
več tisoč obiskovalcev. Da se zagotovi varnost obiskovalcev sejma in
prebivalcev občine Komenda, bo v soboto, 7. in v nedeljo, 8. oktobra
2017, v skladu z dovoljenjem občine Komenda občasno spremenjena prometna ureditev v Komendi in sicer:

Zaradi velikega števila vozil na območju Most in Komende bodo
lahko občasne večje zgostitve prometa in krajši zastoji. Obiskovalcem priporočamo, da za parkiranje vozil uporabijo urejeno parkirišče v Poslovni coni v Žejah. Iz parkirnega prostora do sejma in
obratno je za obiskovalce organiziran BREZPLAČNI AVTOBUSNI
PREVOZ.

1. Popolna zapora javne ceste št. 039120 (Moste–Zalog) na odseku od
objekta Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37, do objekta
občinske stavbe na Zajčevi 23.
2. Enosmerna zapora javne ceste št. 039120 (Moste–Zalog) na odseku
od objekta Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37 do križišča pri Kralju v Mostah.
3. Popolna zapora javne ceste št. 162020 (Kranjska pot) v celotni
dolžini od državne ceste G104 Mengeš–Kranj, do občinske stavbe na
Zajčevi cesti 23 v Komendi.
4. Enosmerna zapora javne ceste št. 162041 (Križ–Gmajnica) od občinske stavbe na Zajčevi cesti 23 v Komendi do križišča s Šolsko
ulico na Gmajnici.

Na vseh cestnih zaporah bo zagotovljen dovoz in dostop za prebivalce
naselja Komenda, redne avtobusne linije in za intervencijska vozila.
Postavljena bo ustrezna cestna signalizacija z označenimi obvozi, postavljene ustrezne obvestilne table in zagotovljeno ustrezno število rediteljev.

VESELI OKTOBER
V KOMENDI 2017
Program tri dni povezuje ALJAŽ OBERKRAINER
Petek, 6. oktober 2017, od 20. ure
Za najbolj nori petkov žur bodo od 20. ure naprej poskrbeli člani
skupine POP DESIGN in SKUPINA TEQILA

Organizator je zagotovil dovolj parkirnih prostorov na travnikih pri
osnovni šoli Komenda. Prosimo razstavljavce in obiskovalce sejma, da
svoja vozila parkirajo na za to predvidenih mestih. Pozivamo jih, da
upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in se ravnajo v skladu z
obvestili rediteljev oz. z obvestili na obvestilnih tablah. S tem se bodo
izognili morebitnem plačilu globe zaradi parkiranja na krajih, kjer to ni
dovoljeno ( dvorišča stanovanjskih hiš, pločniki, dovozne in intervencijske poti ipd..).
Lastnike zemljišč v neposredni okolici prireditvenega prostora prosimo,
da morebitno škodo, ki bi nastala na zemljiščih zaradi sejma, sporočijo
članu organizacijskega odbora g. Jelenku MILIČU na tel. 041-471-690
ali na sedež KK Komenda na Glavarjevi ulici v Komendi.
Prosimo za potrpežljivost in razumevanje !
KK KOMENDA

***
Sobota, 7. oktober 2017
Ob 13. uri
Učenci diatonične harmonike Robija Stoparja v sprehodu po sejmu
Od 20. ure naprej
Za najbolj nori sobotni žur bodo od 20. ure naprej poskrbeli
SKUPINA CALYPSO in SKUPINA SKATER

***
Nedelja, 8. oktober 2017
HARMONIKARSKI ORKESTER MENGEŠ
ANSAMBEL VESELA DOLINA
MARK TIVADAR
ANSAMBEL MEH EXPRESS
ANSAMBEL VIŽARJI
VESELI BEGUNJČANI
VETERANI MENGEŠKE GODBE pod vodstvom
JANEZA PERA
ANSAMBEL ODZIV

10.00–11.00
11.00–12.00
12.00–13.00
13.00–14.00
14.00–15.00
15.00–16.30
16.30–17.30
17.30–19.00
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Počitnice tudi za mladince
Končno so za pionirji, ki so letovali v Savudriji, dočakali počitnice tudi mladinci PGD Komenda.

V ponedeljek, 14. avgusta, se je 19 otrok z mentorji Maticem Smrekarjem, Slavkom in Mihaelo Poglajen odpravilo na letovanje na Rogli.
Nastanjeni so bili v petih apartmajih, odlično hrano pa so jim kuhali v
hotelu Planja. Po programu so se vsak dan kopali v hotelskem bazenu,
en cel dan pa so preživeli na bazenih v Zrečah. Udeležili so se šole
plezanja, kjer so prav vsi preskusili svoje moči. Odpravili so se na pohod
po Škratovi poti in nabirali žige, med potjo pa so se povzpeli tudi na
razgledni stolp. En večer so preživeli v disku, prav vsak dan pa so se
tudi sankali na sankališču Zlodejevo. Letos jim je bilo naklonjeno tudi
vreme; bilo je sončno in prijetno toplo. Največ zabave je bilo ponoči, ko
so drug drugemu pripravljali presenečenja; nekatera prijetna, druga
malo manj (za vsa pa se niti - in morda tudi bolje, da se ne ve. - op. p.).
Veliko prehitro je minil teden in napis, ki je v soboto zjutraj čakal
mentorje na balkonu HVALA ZA POČITNICE pove vse.
Mihaela Poglajen

Tekmovanje gasilske mladine
Na športnem igrišču v Mekinjah je bilo v soboto, 23. septembra,
tekmovanje gasilske mladine Regije Ljubljana III. Tekmovalo je 19
ekip pionirjev, 10 ekip pionirk in 21 ekip mladincev in mladink
Rezultati - pionirji: 1. Rova, 2. Loka pri Mengšu, 3. Srednja
vas; pionirke: 1. Rova, 2. Špitalič, 3. Srednja vas; mladinci: 1.
Šmarca, 2. Jablanica, 3. Križ.
Prve tri ekipe iz vsake kategorije so se uvrstile na državno gasilsko tekmovanje, ki bo prihodnje leto.
Iz Gasilske zveze Komenda sta pri pionirjih tekmovali ekipi
PGD Križ in PGD Komenda, ki sta se uvrstili na 13. in 15. mesto.
Pri pionirkah je bila ekipa PGD Križ 3.
A. Lukan

Srečanje veteranov
Dogajanj gasilcev v Gasilski zvezi Komenda
pred začetkom Meseca
oktobra pa s tem še ni
bilo konec. Da so neuničljivi s častitljivo tradicijo v skrbi za varnost
kraja in krajanov, gasilci
dokazujejo tudi z druženji. Med poznanimi tekmovanji so namreč tudi
tekmovanja starejših gasilk in gasilcev. In takšno tekmovanje in sreča-

nje, je bilo že 8. leto v petek, 15. septembra, v GD Križ. Na tekmovanju,
podelitvi priznanj in druženju so se zbrali najstarejše gasilke in gasilci v
Gasilski zvezi Komenda. Kar 18 tričlanskih ekip se je merilo v tekmovalnih disciplinah

Komendski gasilci zmagali
Na 30. tekmovanju voznikov gasilskih vozil za pokal Preddvora so
tekmovali s tremi ekipami tudi člani PGD Komenda. V kategoriji GVC
16/25, GVC 24/50 in večja vozila smo prvič tudi zmagali. V zmagovalni ekipi smo bili voznik Matjaž Mencigar, napadalec 1 Stanislav Poglajen in napadalec 2 Aleš Mencigar.
Druga ekipa, v postavi
Boštjan Dacar - voznik, Jernej Dacar - napadalec 1 in Izi
Mencigar - napadalec 2, je
osvojila 4. mesto.
Tretja ekipa, ki so jo sestavljali Miha Vode - voznik,
Ales Lončar - napadalec 1in
Matic Smrekar - napadalec 2,
je ob svojem prvem nastopu
zasedla šesto mesto. Čestitke
vsem.
Poveljnik Slavko
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DRUŠTVA

TRIPL teniški turnir

Teniški klub Komenda je imel v soboto, 2. septembra, klubski turnir
Tripl, ki pomeni, da ima turnir tri sponzorje - člane Teniškega kluba
Komenda. To so Igor Štebe in Tesarstvo Štebe, Tomaž Hrovat in Picerija Hram Gorjan ter Marko Korbar in Kmetijska mehanizacija Miler.
Tradicionalnega turnirja se vsako leto udeleži 64 tekmovalcev. Letos
je prirediteljem ponagajalo vreme, vendar je bilo vseeno 48 tekmovalcev. Igralci so bili razporejeni v skupine s po 4 pari, igrali pa so vsak z
vsakim. Najboljši iz skupin so se uvrstili v četrtﬁnale in se nato prebijali do velikega ﬁnala.
Tekmovanje z vmesnimi žrebanji nagrad, ki sojih prispevali glavni
sponzorji, je trajalo cel dan.

Glasilo občine Komenda 8–9/2017
Zmagovalca turnirja sta postala par
Fingušt - Alen, ki sta v ﬁnalu premagala
par Potočnik - Žiri. Tretje mesto sta osvojila Džeri - Rutar, ki sta v tekmi za 3. mesto
premagala par Gorjan - Gorjan. Turnirja
so se udeležili tudi 4 igralci iz prijateljskega teniškega kluba Koceljevo iz Srbije,
kamor konec meseca odhajajo tudi tenisači Teniškega kluba Komenda.
Tekmovanje z vmesnimi žrebanji nagrad, ki so jih prispevali glavni
sponzorji, je trajalo cel dan. Nagrade za vse tekmovalce pa je dal Branko
Hafner iz podjetja Venera Kozmetika. -až

Policijski teniški turnir

Na igriščih Teniškega kluba Komenda je bilo v četrtek, 24. avgusta, 6.
državno teniško prvenstvo posameznikov Policije Slovenije. Začelo se
je ob 9. uri s pozdravom župana Stanislava Poglajna, direktorja PU
Ljubljana mag. Stanislava Vrečarja ter predsednika ŠD Policist in TK
Komenda Draga Kolarja. Na turnirju, ki je trajal do poznega popoldneva, je sodelovalo 52 tekmovalcev in tekmovalk v dveh starostnih skupinah; do 45 let in nad 45 let.
V kategoriji do 45 let je bil najboljši Matej Sironič, 2. Tomaž Kellner
3. pa Luka Sancin in Božidar Južnik; na 45 let: 1. Robert Jankovič, 2.
Igor Vučko, 3. Danijel Lorbek in Martin Aljančič. Pri ženskah je bila
najboljša Tina Vavpetič. Pokale iz tolažilne uvrstitve pa so prejeli Stjepan Kovačevič, Jure Požek, Iztok Jelen in Aleksander Kolar.

Pokale sta podelila župan občine Komenda Stanislav Poglajen in komandir Policijske postaje Kamnik Andrej Perklič.

Izjemen uspeh mladih košarkaric
V juniju so se košarkarice ŽKK Domžale z ekipama v kategoriji starejših deklic (U14) in mladink (U19) udeležile United World Games v
Celovcu ter na igrah dosegle izjemen uspeh.
United World Games, je velika športna prireditev za mlade, ki se je
vsako leto udeleži skoraj 10.000 mladih iz skoraj 40 držav sveta, tekmujejo pa v dvanajstih različnih športnih panogah. Dekleta so se družila s
športniki iz različnih koncev sveta, kar so zagotovo neprecenljive izkušnje,
še posebej pa so bile ponosne, ko so na slovesnosti ob odprtju iger s ponosom vkorakale na stadion ob slovenski himni s slovensko zastavo v roki.
V ekipi U14 so nastopile tudi Komendčanke Lucija Lipužič, Sara
Lipovšek, Brina Kravanja in Lana Grkman. Ekipa je ostala neporažena
vse do ﬁnala. Še najbolj smo bili na trnih v tekmi proti ekipi Luksemburga, ko smo v odlični kulisi odprtega igrišča sredi Celovca spremljali
infarktno končnico in se na koncu veselili zmage s točko prednosti. V
ﬁnalu so se dekleta pomerila z reprezentanco Ukrajine, ki so na turnirju
najbolj blestele, naša dekleta so se izredno borila, kljub porazu pa smo
se izredno veselili 2. mesta.
Ekipa U19 je že v začetku prve tekme ostala brez pomembne igralke
zaradi poškodbe, a je ekipa vseeno ostala zbrana in strnila vrste ter odigrala lepo košarko. Borila so se ves turnir in v tekmi za tretjo mesto
premagala reprezentanco Avstrijske Koroške ter se veselile 3. mesta.
Tudi med mladikami je nastopila Komendčanka Leja Lipovšek.

Obe ekipi so ves čas spremljali tudi glasni navijači iz Domžal, Trzina
in Komende. Odlično pa sta se odrezala tudi trenerja Franci in Luka, ki
sta poskrbela za dekleta in jih dobro vodila na tekmah.
Zahvaljujemo se Uradu vlade za komuniciranje, ki nam je zagotovil
promocijski material I feel Slovenia za našo predstavitev. Zahvala tudi
družini Žibert – BackWerk, Bavarski dvor, za malico, ki so nam jo pripravili za na pot.
Mi smo ves čas aktivni »EnaEkipaEnoSrce«!
Dekleta košarka je zakon, vabljena v ŽKK Domžale; http://zkkdomzale.si

Balinarska sekcija DU Komenda

Finalno tekmovanje

Ponedeljkovo popoldne, 25. avgusta, je bilo tako vroče, da so ﬁnalisti
začeli tekmovanje dve uri kasneje. Sicer pa se je prvenstvo začelo že
junija in trajalo skoraj do konca
avgusta. Vse članice in člani
sekcije so igrali vsak z vsakim.
Na koncu je ostalo osem četrtﬁnalistov. Oblikovali sta se dve
skupini s po štirimi tekmovalci.
Vsak je igral z vsakim in na
koncu so ostali štirje ﬁnalisti.
Na stezi 4 sta se pomerila Drago
in Ivan, na 2. stezi pa Tone in
Tomaž. Igrali so za zmago do
Najboljši balinarji leta 2017

13 točk. Pravijo, ko prideš do 12, je najtežje, saj to še ne pomeni zmage.
Tako je bilo na obeh stezah, ko so odločali zadnji meti. Zmagovalca
obeh polj sta se v ﬁnalu pomerila za prvi dve mesti, poraženca pa za 3.
in 4. A imenovanje poraženca ni prav, saj so bili vsi ﬁnalisti res dobri. V
drugem krogu je šlo hitreje. Drago je z zbijanjem želel preprečiti velike
prednosti nasprotnika, a ni šlo.
Najboljši leta 2017 so prejeli pokale, ki jih je podelil predsednik
sekcije Drago Oblak. Najboljša sta bila Tone Zarnik in Draga Oblak, za
njima pa Tomaž Hacin in Ivan Hafner. Po tekmovanju je bilo še nekaj
čas veselo, ko je tekmovalec Mitja Misja zaigral tudi na harmoniko.
Balinarji bodo balinali še naprej vsak dan, saj bo letos še kar nekaj
tekmovanj.
Katja Tabernik
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Rezultat, največ pa mladi
Na zadnji nogometni tekmi v Komendi, ko so fantje Aleša Marinka igrali z
NK Sava in je bil rezultat 2 : 2, je pršel
na tekmo tudi eden najbolj prepoznavnih sponzorjev NK Komenda
Peter Burger, ﬁrma Bugox iz Most.
Zadovoljna sta bila v izjavah oba,
Aleš in Peter. Slednji je predvsem
poudaril, da je za sponzorja še kako
pomembno, da se povezanost kaže v vsebini, vzgoji podmladka in namenu delovanja. To pa je v
NK Komenda prednost. Zadnjo nedeljo (24.9.) pa so
bili nasprotniki komendskemu moštvu NK Ivančna gorica, ki so zmagali s 3:2.
Naj ostajata Pravilo in
cilj:Uspešno naprej.
A. Ž.

ČEBELA IN OSAT
September 2017

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2017 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo 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.

Aplenca se smeje
V Avstraliji…
Koala na drevesu kadi hašiš. Do nje prileze martinček:
»Imaš malo hašiša še zame?«
»Ja, izvoli!«
In oba na drevesu kadita vsak svoj joint. Čez minuto martinček:
»Joj, kako sem žejen!«
»Spodaj teče reka - pojdi in se odžejaj!«
Martinček zleze z drevesa, omamljen od hašiša pade v vodo in utapljajočega komaj reši aligator.
»Kaj pa je s tabo, martinček?! Saj znaš plavati!«
»Znam, znam, ampak na drevesu sva s koalo kadila hašiš in sem
malo omamljen/.«
»Hašiš? Misliš, da ga ima koala tudi zame?«
»Ne vem - splezaj do nje in jo vprašaj!«
Aligator se počasi spravi na drevo, prileze do koale in jo vpraša:
»Imaš morda še malo trave?«
Koala pa z izbuljenimi očmi:
»O, mater, martinček – koliko vode si pa popil?!«
Pri zdravniku…
Janez zdravniku potoži, da ima težave pri spolnosti.
Zdravnik gleda v njegovo kartoteko in ga vpraša:
»Kdaj sta se z ženo nazadnje ljubila?«
»Kaj pa vem, že kar dolgo je tega.«
»Pokličite jo in jo vprašajte, prosim.«
Janez res kliče svojo Micko: »Živjo, pri
zdravniku sem in ga zanima, kdaj sva se nazadnje ljubila…«
»Kdo pa kliče?«
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ČEBELA - Dober poznavalec
Komende se bo morda strinjal,
novodobni prišleki med občani
pa bodo slej ko prej tudi spoznali, da je občina Komenda lepa in
bogata. Bogastvo pa je v vsakdanjem pomenu sicer lahko tudi
vprašljiv pojem. V mislih imam
tisto bogastvo, ki se lahko primerja z dejavnimi skupinami,
društvi, z njihovo prepoznavnostjo doma in izven, z uspehi… ČEBELA za september 2017
Ja, in po tem je občina Komenda bogata. Najlepše bogastvo pa je, da
vse našteto ni nevarno uspavalo. Ne, v Komendi je obratno - spodbuda! In takšna spodbuda, ki jo nagrajuje septembrska ČEBELA, je
bila minuli teden odprta Prva šolska učna pot do starih častitljivih
dreves, ki so v Komendi preživela nekdanje kmetije in domačije.
OSAT- Nikar ne mislite,
da se izživljamo pri podeljevanju osatov. Verjemite,
da bi bilo zelo lepo, če bi
v eni prihodnjih Aplenc
lahko zapisali: Osata pa
ni . Naj bo tako še naprej.
A življenje piše zgodbe;
različne vsakomur in OSAT za september 2017
vsem. In prav v teh zgodbah se skrivajo osati. Saj vemo, kaj so čistilne akcije. Vsako leto so;
skrb za lepo, urejeno okolje. Tudi na ekoloških otokih. A bi bil dovolj
le telefonski klic do »komunalnih čistilcev«, da se ne bi zgodilo, kot
se je za nekaj dni, na primer na Bregu pri Komendi. Takle OSAT me
spominja na tisti izrek: Ko pospravljam, imam najhitreje lepo; če
vržem k sosedu.
ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih
področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor. Naj bo zato
leto 2017 čim bolj bogato s ČEBELAMI.

KARATE, JUDO

Aplenca
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Karate klub Komenda
Pridruži se karateistom Sankukai karate kluba Komenda
Počitniški dnevi so se iztekli, za šolarje pa se je
že začelo novo šolsko leto. S septembrom so
vstopili skozi šolska vrata, se zopet srečali s
svojimi sošolci in odšli novim spoznanjem
naproti. Svoja vrata pa smo odprli v septembra
tudi v Karate klubu Komenda. Naši otroci so
nestrpno pričakovali začetek treningov, veselimo pa se tudi vseh novih članov, ki se bodo z

nami razgibali, igrali in se učili karatejskih
tehnik. Zato vse, ki si želite bolje spoznati
veščino karateja, prijazno vabimo, da nas
obiščete na treningu naših predšolskih in
osnovnošolskih članov v OŠ Moste v torek ali četrtek od 17.00 do 18.00. Takrat si
boste lahko ogledali trening naše borilne veščine in se v njej tudi preizkusili.
Urniki treningov
Treningi za dečke in deklice
Začetniki, 8. - 6. Kyu - torek: 17.00 - 17.45,
četrtek: 17.45 - 18.30
5. kyu - 3. Kyu - torek: 17.00 - 18.00, četrtek: 17.45 - 18.45
Mala šola karateja (5-7 let)
Vsi pasovi - četrtek: 17.00 -17.45
Lepo vabljeni k vpisu. Karatejski pozdrav!
Saša Voler
Karate klub Komenda
OŠ Komenda - Moste, Moste 40, 1218 Komenda

JUDO KLUB KOMENDA

Na mednarodnih pripravah v Evropi

Komendčani so se od 17. do 22. avgusta 2017 pridružili 500 judoistom
iz celega sveta, ki so trenirali na mednarodnih judo pripravah v Crikvenici. Vodil jih je glavni trener beloruskih korenin Ruslan Yankovskyy.
Judoisti so prišli iz 18 držav; vse od Kanade, ZDA, Francije, balkanskih
držav do Rusije. Priprave so ene izmed največjih v Evropi, saj nikjer
drugje ne gostijo toliko različnih reprezentanc naenkrat.
Judo klub Komenda je tja odpeljal svoje tekmovalce iz sekcij U10,
U12, U14, U16 in U21. Borilni prostori so bili postavljeni pod velikim
šotorom, le nekaj korakov od morja. Po kvalitetnih in napornih treningih
na svežem zraku smo se lahko osvežili v morju. Že zjutraj smo dan za-

čeli z jutranjim tekom in razteznimi vajami. Dvakrat dnevno smo imeli
judo trening, ki so ga vodili trenerji tujih držav. Borili smo se z judoisti
iz celega sveta in z njimi navezali stike. Ne glede na vrsto treningov je
še vedno ostalo dovolj časa za plavanje v morju, večerne sprehode v
mesto, nogometne turnirje proti domačinom in drugim klubom, za druženje in zabavo na vodnih igralih. Priprave bi se morale končati s tekmovanjem, na katerega smo se dobro pripravili, a je bilo zaradi močne
burje žal odpovedano. Vsekakor bodo judoisti v novo sezono zakorakali pripravljeni in z željo po novih zmagah.
Katarina Kumer

Judo klub Komenda
Hervis in Qlandija poskrbela za otroško zadovoljstvo
V soboto, 9. septembra 2017, so judoisti, člani Judo kluba Komenda v sodelovanju s Hervisom v kamniški
Qlandiji vzbudili pozornost in zanimanje mimoidočih. Na judo blazinah
(tatamiju) so tekmovalci od najmlajših judoistov do članov prikazali
atraktivne gimnastične akrobacije,
judo padce in prevale, dih jemajoče
mete in tekmovalne borbe.
Vsi otroci so lahko starše med nakupovanjem počakali na blazinah in
sodelovali v raznih borilnih igrah, se
pognali po poligonu, igrali z žogo in
si s sodelovanjem prislužili lepe na-

grade. Najmlajšim je najbolj ostala v spominu puhasta maskota Judo
Panda, ki je delila balone in pozdravljala otroke. Ob 13. uri se je na tatamiju pričel klasičen judo trening, ki so ga vsi z zanimanjem opazovali.
S tem so sodelujoči širili prepoznavnost in množičnost juda, ki se v
Sloveniji vedno bolj razvija. Med drugim bo Maribor med 15. in 17.
septembrom gostil mladinsko evropsko prvenstvo v judu.
Ker je judo eden najprimernejših športov za mladino, ki pripomore k enakomernemu in celostnemu razvoju telesa, se zanj odloči vedno več otrok.
Katarina Kumer
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PLANINARJENJE

Pohod na kočo Corsi

Planinci PD Komenda smo se v soboto, 15. julija, skupaj s planinci PD
Ljubljana Polje odpravili na pohod na kočo Corsi v Italiji. Koča je v
predelu zahodnih Julijskih Alp in spada v Viševo skupino. Pohoda se je
udeležilo 23 planincev.
Iz Komende smo se v zgodnjih jutranjih urah odpeljali z avtobusom
in po dobri uri in pol prispeli do izhodišča Jezerska dolina (980 m), kjer
smo pričeli pohod. Od izhodišča smo krenili navzgor po poti v dolini
belega potoka, mimo bivše koče Brunner ter naprej do bivaka Gorizia
(1.950 m). Od tam dalje pa smo pot nadaljevali v dveh različnih smereh.
Ena skupina se je odpravila po poti čez Trbiško škrbino, k i velja za
lahko označeno pot, druga skupina pa po »Poti Stoletnice«, ki velja za
zelo zahtevno označeno pot.
Pot čez Trbiško škrbino je vodila po razbitem terenu in melišču navzgor
do Krniške škrbine, druga pot »Pot stoletnice« pa strmo navzgor po grušču
do zgornje škrbine belega potoka (2.139 m). Tam smo si nadeli plezalne
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pasove in čelade in nato nadaljevali pot po razgibani zavarovani plezalni poti na greben
Male bele špice (2.217 m) in
naprej do predora v Rabeljski
Krniški špici. Za pot skozi
predor smo potrebovali svetilke. Pot je naprej vodila navzdol na polico in po njej na
Krniško škrbino. Ta del poti je
bil kar zahteven in mestoma
izpostavljen, z vmesnimi navpičnimi vzponi in spusti, vendar za ljubitelje ferat zelo zanimiv.
S Krniške škrbine (2.186 m) smo se potem spet vsi po isti poti spustili po melišču navzdol do koče Corsi (1.950 m). V koči smo se malo
okrepčali in odpočili, nato pa je sledil sestop do Viške planine in naprej
po strmi cesti navzdol v Jezersko dolino, kjer nas je že čakal avtobus. V
Komendo smo se vrnili v poznih popoldanskih urah.
Ob hoji smo uživali ob razgledih na mogočne vrhove Zahodnih Julijcev. Smo pa za pot skozi Trbiško škrbino skupno potrebovali približno
6 ur hoje, za »Pot Stoletnice« pa 7 ur.
Prvo skupino pohodnikov, ki se je odpravila po poti čez Trbiško škrbino, je vodil Marko Primar (PD Ljubljana Polje), drugo skupino, ki se
je odpravila po »Poti stoletnice« pa sta vodila Tomaž Stražar (PD Ljubljana Polje) in Brane Osolnik (PD Komenda).
Udeleženci smo bili nad pohodom navdušeni. Vodnikom se zahvaljujemo za dobro organizacijo in izvedbo ture. Še naprej si želimo še veliko
takšnih tur.
Martina Barle

Celovška špica
Manjša skupina planincev se je v nedeljo, 30. julija 12017, pod vodstvom Milana Šinkovca odpravila na Celovško špico (2.103 m). Celovška špica se nahaja v Karavankah, na meji z Avstrijo in velja za zahtevno brezpotje.
Vremenske razmere zjutraj niso bile najbolj obetavne, vendar jim je
kljub temu uspelo turo do konca izpeljati.
Zgodaj zjutraj so se z Ljubelja povzpeli na Zelenico, od tam naprej pa
pot nadaljevali proti Vrtači in nato na odcepu zavili levo v smeri proti
Stolu. Od tam naprej so eno uro hodili še po markirani poti, nato zavili
desno na brezpotje in prispeli do sedla pod Celovško špico. Tam so si
nadeli čelade in se povzpeli proti vrhu. Pot je proti vrhu zelo izpostavljena, zato je bila potrebna velika zbranost in previdnost. Za pot do
vrha so potrebovali dobre štiri ure. Zaradi grozečih oblakov, so se kar

hitro odločili za sestop
in vrnitev nazaj po isti
poti proti Zelenici. Za
pot nazaj do Zelenice so
potrebovali 3 ure in pol,
nato pa si v miru privoščili zaslužen počitek v
Domu na Zelenici. Sledil je še sestop z Zelenice do Ljubelja in nato
povratek proti Komendi.
Martina
Barle

Družinski plezalni tabor
Tudi letos je ŠPO Komenda organiziral družinski plezalni tabor. Tako
nas je med 11. in 15. avgustom 2017 kar 30 članov in pridruženih družinskih članov prihajalo in odhajalo na tabor v Trenti.
Bili smo si različni, kolikor se je le dalo. Od 8-mesečnice, ki se je
dobro znala naložiti na desno nogo in z oprimkom okoli ramenskega
obroča odraslega potegniti višje, do 43- letnika, ki je prvič plezal v
skali. Nekateri so med plezanjem prisegali na kapo, drugi na čelado,
tretji pa na golo glavo. Pot do Trente se je za večino vlekla v avtih, natrpanih z opremo, nekaj uživačev pa je prišlo preko Vršiča v tabor s
kolesi. Za družbo otrok
je skrbel tudi en kosmatinec na štirih nogah, en
bodoči član ali članica
pa se je celo ves čas
nosil(a) v trebuščku, bodoča mama pa odlično
vadila mazanje palačink
z raznimi namazi.
In tudi plezali smo zelo različno. Včasih na
vrvi, včasih brez. Neka-
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teri na top, drugi seveda izključno naprej, kot se za pravega plezalca
spodobi. Osvojili smo ocene od trojk do 7b. Vse to sta nam omogočali
krasni plezališči Pri Plajerju in Pri Pavru. Prvo se je izkazalo kot idealni prostor za preživljanje sončnih dni, kjer se je lahko na travi pod steno
poležavalo, dremuckalo, igralo karte, piknikiralo, sončilo in senčilo.
Seveda se je tudi plezalo in to vse do osvojitve smeri z oceno 7b in s
pravim imenom: Hči planin. Čeprav smo se k Pri Pavru podali le enkrat,
in še to “samo za tri urce, saj tam nimamo kaj delat cel dan”, smo plezanje zaključili šele po slabih sedmih urah ter bolj ali manj vsi z velikimi
nasmeški, saj je plezališče vsakemu dalo nekaj.
Ko smo se proti večeru vračali v tabor, so bile naše misli že pri hrani
in druženju. Kuharji in organizator prehrane so se več kot izkazali s
svojimi idejami, raznoliko ponudbo in brezhibnim vodenjem kuhinje.
Tako so bili trebuščki polni, telesa zadovoljna in pripravljena na nov
delovni dan v skali.
Za piko na i se je zadnje jutro nekje našla ogromna lubenica, ki smo
jo z užitkom pojedli na poti domov, ko smo se ustavili ob Jasni, kjer smo
šele zares preizkusili naš pogum. Voda je bila namreč mrrrrz...odlična.
Hvala vsem, ki ste skrbeli za organizacijo in nadvse prijetno družbo!
Ali z besedami načelnika: “Tabor nam je res dobro uspel. Z ali brez, na
top-a ali naprej, važn’ da se pleza.”
Polona Oblak

ORIENTACIJA

Aplenca
SEEOC 2017
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Velik uspeh v Črni Gori

Konec avgusta se je
skupina mladincev Žan, Polona, Ana Pia,
Katja in Patricija - našega kluba v spremstvu mentorice Barbare odpravila na dolgo,
kar 11- urno vožnjo
proti eni najlepših poEkipa OK Komenda
krajin Črne gore –
Durmitorju. V Durmitorju je bilo od 23. do 27. avgusta 2017 prvenstvo
Jugovzhodne Evrope v orientacijskem teku - SEEOC. Pot se je začela že
v zgodnjih jutranjih urah. Ura še ni odbila 6 zjutraj, ko smo že sedeli v
kombiju in se peljali proti Ljubljani, kjer smo se pridružili preostalim
članom slovenske reprezentance. Med potjo smo uživali v slikoviti hrvaški obali. Letošnje poletje smo lahko brali o več požarih v Dalmaciji;
tudi mi smo bili priča gašenju enega, ki je v nas vzbudil kar nekaj nelagodja. Pozno popoldne smo uzrli naš cilj - čudovito travniško pokrajino.
Vsi smo se razveselili prihoda po naporni poti, se hitro razpakirali in
skočili v postelje. Naslednji dan nas je čakal uradni trening, na katerem
smo se spoznali s terenom. Gozd mi je bil zelo všeč, saj je odprt in hiter.
V četrtek, prvi tekmovalni dan je bila na sporedu najhitrejša disciplina
– sprint. Najbolje od Komendčanov se je odrezal Žan Ravnikar, ki je
zasedel odlično drugo mesto v kategoriji moških do 18 let. Odlično je
šlo tudi ostalim slovenskim reprezentantom; Mark si je z odličnim tekom priboril najžlahtnejšo kolajno v kategoriji moških do 20 let. Cel
dan smo nestrpno čakali na podelitev. Ko je Žan zaslišal: ,,Second place
goes to Žan Ravnikar, National Team Slovenia!˝ se je šele zavedal, da je
zares osvojil srebrno odličje. To je res velik uspeh in vsi smo bili veseli
skupaj z Žanom, ki mu nasmeh kar ni izginil iz obraza. Dolge ure treninga so se izplačale!
Šprintu je sledila tekma na srednji razdalji. Te discipline smo se vsi
veselili, saj nam je v splošnem ljubša od šprinta in nekateri so jo tudi
odlično odtekli. Komendska ekipa si je prislužila dve četrti mesti, Žan
Ravnikar v M18 in Polona Jezeršek v Ž18.
V soboto, 26. avgusta, smo se preizkusili še na zadnji posamični in
hkrati najdaljši razdalji. Long je za mnoge slovenske orientaciste najbolj
priljubljena razdalja in kljub že prisotni rahli utrujenosti smo se ga veselili in ga nestrpno pričakovali. Samozavest ni skopnela niti, ko smo
izvedeli, da bo v istem gozdu, ob istem času potekala še ena tekma. To
je seveda pomenilo ogromno oranžno belih zastavic, ki pa niso nujno
bile tudi prave. Ker pa orientacisti ne iščemo zastavic, ampak objekte na
katerih zastavice oz. kontrolne točke so, smo le zamahnili z roko in se s

POLETJE ORIENTACISTOV

tem nismo preveč obremenjevali. Seveda je
bil podatek, da so zastavice naših točk
»okrašene« z napisom
in da so številke načeloma nižje od sto, koristen in skrbi tako skorajda ni bilo več. Po Štafeta mladink pri prihodu v cilj
tekmi smo ugotovili, da
je bil to še najmanjši problem. Po mnenju mnogih je bila karta ponekod
pomanjkljiva in napake so se vrstile ena za drugo. Klub temu pa smo
dosegli nekaj izvrstnih rezultatov. V W18 se je Poloni Jezeršek po dveh
četrtih mestih tokrat uspelo dvigniti na tretjo stopničko, v W16 je Ana
Pia Pogačar osvojila šesto mesto, Katja Babič je bila deseta. Eni zadovoljni z dosežki, drugi spet malo manj, prav vsi smo dan sklenili na
podelitvi, kjer smo s spoštovanjem zaploskali vsem, ki so se v gozdu
znašli bolje od nas in si prislužili mesto na podiumu.
Že na podelitvi pa smo bili z mislimi že pri naslednjem dnevu, ko so
nas čakale štafete, verjetno najbolj stresna disciplina. Tu ni vse odvisno od
enega tekmovalca. Za dober rezultat morajo progo uspešno premagati vsi
trije tekmovalci oziroma tekmovalke in prav nihče noče ekipe pustiti na
cedilu, zato je živčnost vedno prisotna. Slovenska ekipa je imela močno
ekipo v W18 in M20. Dekleta v postavi Polona Jezeršek, Nika Poljanšek
in Ana Pia Pogačar so se odrezale po najboljših močeh, a na koncu so
morale premoč priznati Srbkinjam, Romunkam in Bolgarkam, ki so se
najbolje spopadale z utrujenostjo in zanesljivo pritekle do zmage.
Izčrpani in polni vtisov smo se podali na dolgo pot domov, na kateri
smo bili deležni enih najlepših razgledov. Na poti smo se ustavili v Sarajevu, kjer smo prespali, seveda pa mesta nismo mogli zapustiti, ne da
bi si privoščili »čevape« v eni zloglasnih »čevabdžinic« in se sprehodili
po centru. V ponedeljek se je vendarle bilo treba vrniti in naše domače
zasuti z zgodbami in vtisi,
ki pa jih je bilo za en večer
preprosto preveč. Slovenska reprezentanca se je na
tekmovanju odrezala odlično. Drugo leto prvenstvo
SEEOC gosti Slovenija,
zato bomo še posebej pridno trenirali.
Žan Ravnikar in Ana Pia
Pogačar Komendski orientacisti na stopničkah

Nazadnje še tabor v Bohinju

Tudi letošnje poletje je bilo
za orientaciste zelo pestro.
Po dogodivščinah na Kolpi
smo največjo mednarodno
tekmovanje na slovenskih
tleh (OOCup) v juliju odtekmovali v gozdovih v
okolici Iške vasi, na Rakitni
ter ob Podpeškem jezeru. V
avgustu smo se nekateri udeležili tekem na otoku Cresu, spet drugi smo
spoznavali lepote madžarskih gozdov v okolici Pecza. V zadnji polovici
avgusta so se tekmovalno izkušenejši mladinci odpeljali na prvenstvo
jugovzhodne Evrope (SEEOC) v Črno goro, kjer so dosegli tudi lepe
uspehe. Mlajši mladinci pa so se pod strokovnim vodstvom petih mentorjev in ob soudeležbi vrstnikov iz še dveh slovenskih klubov udeležili
tradicionalnega orientacijsko-pustolovskega tabora v Bohinju.
Pustolovščina se je pravzaprav začela že v Škofji Loki, kjer smo se
zbrali in po predstavitvi ter ob spoznavanju osnovnih orientacijskih ve-

ščin raziskali staro mestno jedro. Z vlakom smo se odpeljali do Bohinjske Bistrice, od tam pa peš do Bohinjskega jezera. Tam so nas čakali
kanuji, s katerim smo priveslali do Gozdne šole. Njihovi šotori so postali naš dom za naslednje štiri dni.
Ob dopoldnevih so potekale orientacijsko obarvane dejavnosti, v popoldanskem času pa je bila na vrsti zabava s plavanjem, čolnarjenjem na
jezeru, z različnimi štafetnimi igrami. Posebej zanimiv je bil šprint štafet
na orientacijski karti Gozdne šole. Otroci so navijali na ves glas in se
zelo zabavali. Izkazalo se je, da poleg hitrega teka pomembno vlogo
igra natančnost pri branju karte. Kontrolne točke so bile namreč postavljene zelo blizu ena drugi in le najbolj natančni so našli prave.
Dneve smo že prijetno utrujeni zaključevali ob tabornem ognju s
prepevanjem pesmi, peko hrenovk ali pa z najpriljubljenejšo igro tabora
– »upihovanjem sveče«.
Zadnji dan smo sklenili s prikazom naučenih orientacijskih veščin na
trening tekmi, kjer smo prav vsi, samostojno, le ob pomoči kompasa in
orientacijske karte, opravili s kontrolnimi točkami na progi v gozdu.
Mentorji OK Komenda
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Zastaranje odškodninske terjatve
Lansko leto sem bil huje poškodovan v
prometni nesreči. Zdravljenje bom
predvidoma zaključil konec leta. Zanima me, ali obstaja kakšen rok, v katerem lahko zahtevam odškodnino?
Hvala za odgovor.
Po splošnih pravilih civilnega prava
velja, da kdor drugemu povzroči škodo,
jo je dolžan povrniti. Odškodninski zahtevek boste tako lahko naperili neposredno proti povzročitelju nezgode. Če ima
povzročitelj svojo odgovornost zavarovano, lahko tožbo vložite neposredno
proti zavarovalnici, pri kateri ima skle-

Irena Hacin Kölner

njeno zavarovanje.
Vendar pa je čas, ko se odškodninski zahtevek lahko vloži časovno
omejen. Govorimo o zastaranju. Z zastaranjem preneha pravica zahtevati izpolnitev obveznosti. Zastaranje nastopi, ko preteče z zakonom
določen čas, v katerem bi bil upnik lahko zahteval izpolnitev obveznosti.
Ta čas se razlikuje glede na vrsto obveznosti. V Sloveniji je splošni zastaralni rok 5 let. To pomeni, da če za določeno vrsto obveznosti zakon
določa daljši ali krajši zastaralni rok, velja ta, sicer je zastaralni rok 5 let.
Terjatve iz gospodarskih pogodb kot tudi terjatve za povrnitev izdatkov,
nastalih v zvezi s temi pogodbami, zastarajo v treh letih. Odškodninska
terjatev za povzročeno škodo zastara v treh letih, odkar je oškodova-

POD DROBNOGLEDOM

holesterola v krvi ter zniževanje tveganja za spontan splav in predčasni
porod.
Zaradi enolične in puste prehrane lahko v telesu pride do njegovega
pomanjkanja, na kar se telo odzove s črpanjem magnezija iz njegovih
zalog v kosteh ter zaviranja njegovega izločanja skozi ledvice. Zmanjšanje količin magnezija v kosteh vpliva na manjšo kostno gostoto in s
tem tudi manjšo trdnost kosti. Kosti tako postanejo bolj krhke in občutljive na obremenitve ter tako lahko lažje pride do zloma. Pomanjkanje
magnezija pogosto spremljajo utrujenost, mišični krči, glavobol, vrtoglavica, zmedenost in izguba apetita.
Da preprečimo pomanjkanje magnezija, je potrebno zaužiti dovolj živil,
ki so z njim bogate. Mednje sodijo zlasti temno zelena listnata zelenjava,
polnovredne žitarice, semena in oreščki. Veliko ga je denimo v bučnih,
sezamovih in sončničnih semenih, špinači, blitvi, ﬁgah in bananah.
Poraba magnezija je večja pri športnikih, nosečnicah in osebah s
sladkorno boleznijo tipa 2. Slednji morajo biti tako na zadostno količino
magnezija, ki ga lahko
vnesemo tudi s pre- INŠTRUKCIJE MAT, FIZ in KEM
hranskimi dopolnili, še IZOBRAŽEVNJE PREM, Blaž Filipič, s.p.
toliko bolj pozorni.
Gmajnica 21, 1218 Komenda
Blaž Filipič
031 361 305, www.prem.si

Očistimo si dušo

Telo si umivamo z vodo. Zunanjo telesno
nego štejemo kot nekaj samoumevnega,
kar opravljamo vsak dan. Večina gospodinjstev ima danes tekočo toplo vodo, zato
ni več tako velik problem, kot je bil včasih.
Zunanjo telesno nego pomagajo opravljati
starejšim in nemočnim večinoma svojci.
Toda za telo moramo poskrbeti tudi znotraj.
Nekateri redno obiskujejo maše in se izpovejo in olajšajo dušo pri spovedi. Druge, ki
več ne zmorejo tega opravka mesečno,
obiskuje župnik na domu.
Pri svojem delu srečujem, vidim in sliOlga Hace
šim marsikaj. Največji mir pri hiši je tam,
kjer je na dosegu roke starostnika ali bolnika rožni venec. Cela generacija ljudi starih sedemdeset let in več je bila vzgojena in odraščala v
krščanskem duhu. Na zrela leta pa se vsak obrača k svojim koreninam,
čeprav je nekatere življenje obrnilo na drugačno pot. Čeprav se mlajša
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nec zvedel za škodo in za tistega, ki jo je povzročil (t.i. subjektivni
zastaralni rok). V vsakem primeru pa odškodninska terjatev zastara
v petih letih, odkar je škoda nastala (t.i. objektivni zastaralni rok).
Odškodninska terjatev za škodo, ki je nastala s prekršitvijo pogodbene
obveznosti, zastara v času določenem za zastaranje te obveznosti. Kadar
se odškodninska terjatev uveljavlja za škodo, povzročeno z dejanjem
spolne zlorabe mladoletne osebe, zastara v 15 letih po polnoletnosti
oškodovanca. Krajše enoletne zastaralne roke poznamo pri terjatvah za
dobavljeno električno energijo, plin, dimnikarske storitve, če je bila dobava oziroma storitev izvršena za potrebe gospodinjstva. Enak zastaralni
rok velja za terjatve iz naslova telekomunikacijskih storitev.
Če je bila škoda povzročena s kaznivim dejanjem, za kazenski pregon
pa je predpisan daljši zastaralni rok, odškodninski zahtevek zastara, ko izteče čas, ki je določen za zastaranje kazenskega pregona. Pretrganje zastaranja kazenskega pregona, do katerega pride z vložitvijo kazenske ovadbe,
ima za posledico tudi pretrganje zastaranja odškodninskega zahtevka.
V vašem primeru odškodninsko terjatev lahko uveljavite v roku 3 let
odkar je zdravljene končano, vendar je to potrebno nujno storiti znotraj
5 let od nastanka škode, pa čeprav zdravljenje še ne bi bilo končano.
Pomembno je še vedeti, da se sodišče ne sme ozirati na zastaranje, če se
dolžnik nanj ne sklicuje.
Odvetnica mag. Irena Hacin Kölner
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.kolner-odvetnik.si

Magnezij

Kemijsko magnezij uvrščamo med zemljoalkalijske kovine, v periodnem sistemu pa ga najdemo pod oznako Mg. Je dokaj
trdna srebrno-bela lahka kovina, ki na
zraku rahlo potemni. Magnezijeve spojine,
kot je denimo magnezijev oksid, se uporablja v posebnih pečeh – plavžih, kjer pridobivajo železo in jeklo. Magnezijeve zlitine pogosto gradijo sestavne dele
avtomobilov. Ker je magnezij precej trden
in lahek, je tudi nepogrešljiv pri konstrukciji letal in izstrelkov. Magnezijev karbonat
(MgCO3) pa v prašni obliki uporabljajo
Blaž Filipič
športniki, da si z njim izboljšajo oprijem.
Magneziji je zelo pomemben mineral
za ohranjanje zdravja in dobrega počutja. V našem telesu sodeluje pri
številnih kemijskih procesih povezanimi zlasti s sproščanjem energije.
Posledično prispeva k zmanjšanju utrujenosti ter izčrpanosti, ravnotežju
elektrolitov in dobremu delovanju živčevja ter mišic. Ključen je magnezij tudi pri vzdrževanju in gradnji kosti ter zob; sodeluje pa tudi pri
uravnavanju ritma srca. Pripisujejo mu zniževanje ravni škodljivega

OLGIN KOTIČEK
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generacija večkrat posmehuje, kadar starejši med prsti obračajo jagode
na rožnem vencu, sama osebno ne vidim nič slabega in svojce na to
opozorim.
Starejši ne zmorejo več veliko ﬁzičnega dela, zato so dnevi dolgi in
ker niso telesno utrujeni so noči še daljše in brez spanja. Bolje je, da
molijo, kot da premišljujejo, kaj je treba še narediti, zakaj še poskrbeti,
… . Če bodo misli usmerjene drugam, bo v hiši večji mir.
Bolezni pogosto izbruhnejo zaradi tako imenovane zapacane duše.
Očistimo si jo lahko brez večjega napora, samo vztrajati moramo.
Prvič: zjutraj si posvetimo deset minut, smo sami s sabo v tišini.
Lahko preberemo časopis ali poslušamo radio. Poslušamo in ne premišljujemo o ničemer drugem.
Drugič: izogibamo se sladkorju, saj nas vodi v tesnobna stanja.
Tretjič: bodimo sočutni do drugih. Iz misli načrtno črtamo sovražnost
do drugih in sebe. Zadihajmo v miru. Samo v zdravem telesu je mirna
duša. In če zboli duša, zboli tudi telo. In obratno! Bodimo hvaležni - za
to kar imamo, saj bi nas življenje lahko še bolj teplo.
Očistimo si dušo, verjemite, življenje nam bo lažje!
Olga Hace
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Kamenkost »rudaril« v dolini Podljubelj

Sicer le osem km dolga dolina, ki poteka od severovzhodnega dela Tržiča do Ljubelja, se je včasih imenovala po cerkvi sv. Ane v kraju Lajb
- Šentanska dolina. Gotovo v Sloveniji ne obstaja še katera dolina, ki
bi imela kar pet rudnikov z različnimi rudami. Pri Cimpru v Šentanski
dolini so namreč kopali železovo rudo, nad Počivalnikom je bilo orudenje bakra, pod Korošico so kopali sfalerit in galenit. Na Begunjščici pa
so kopali manganovo rudo, ki je bila zelo pomemben dodatek jeseniškemu jeklu. Največji rudnik pa je bil rudnik živega srebra ki se je imenoval
kar Šentanski rudnik.
Ker smo bili z našim geološkim krožkom na ogledu tega zanimivega
rudnika že pred dvaindvajsetimi leti, smo ugotovili, da je že čas, da ga
ponovno obiščemo, kajti v tem času se je zamenjalo že kar nekaj generacij.
Na razstavi MINFOS smo zbrali nekaj prostovoljnih prispevkov, zato
smo se odločili, da jih koristno porabimo tako, da si z njimi plačamo
ekskurzijo v rudnik živega srebra v Podljubelju oziroma v Šentanski
dolini. Za datum, vstopnino in vodnika se je mentor dogovoril z organizacijo TPIC Tržič, ki skrbi za ta rudnik.
Pred opuščenim hotelom se nas je zbralo kar preko dvajset starih,
mladih in najmlajših »rudarjev«. Počakali smo vodiča Bojana in ko nam
je razdelil svetilke in nas zaščitil s čeladami, nam je povedal še nekaj
uvodnih besed o zgodovini rudnika. Najprej smo izvedeli, da ima rudnik
na sedmih obzorjih 5 km rovov. Najnižji Julijev je na 700 m nadmorske
višine in je služil predvsem za odvodnjavanje, sledijo še Avgustov rov,
Friderikov, Jakobov, Antonov (819m n.v.), Jurijev in najvišje Alojzijev
(864m n.v.). Z razlago pa je nadaljeval naprej ob poti, kajti do samega
rudnika smo se še kar nekajkrat ustavili.
Ob vseh teh postankih smo od njega izvedeli, da ima ta rudnik zelo
zanimivo in pestro zgodovino. Bil je, poleg tistega v Idriji, edini v Sloveniji, kjer
so kopali cinabarit. Povedal nam je, da so
cinabaritno rudo v tej dolini pridobivali
že leta 1557. Ker je niso znali sami obdelovati so jim na začetku na pomoč priskočili izkušeni rudarji iz Idrije, potem pa so
zgradili svojo topilnico in druge rudniške
objekte. Leta 1875 je na Lajbu zraslo rudarsko naselje z vsemi potrebnimi zgradbami. Med leti 1875 do 1902, ko so rudnik
dokončno zaprli, so iz cinabarita v tej
dolini pridelali 180 ton živega srebra. Ta
dva rudnika sta bila tudi prva elektriﬁcirana rudnika v Sloveniji. Na splošno je
bil ta rudnik za tisti čas moderno opremljen in je v njem delovalo 40 rudarjev.
V tistem času so živo srebro uporabljali
za čiščenje zlata in srebra, v zdravilstvu,
fotograﬁji, v vojni industriji. Rudnik je v
svoji zgodovini zamenjalo več lastnikov,
zadnji je bil Friderik Born. Po drugi
svetovni vojni so okolico rudnika še razi-

skovali geologi, če bi bilo morda smiselno rudnik oživiti, a so ugotovili,
da ni »ekonomske računice«. Sedaj je živo srebro prepovedano uporabljati na vseh področjih razen v laboratorijih, zato ga nikjer več ne pridobivajo.
Vse to smo od vodiča Bojana izvedeli med samo potjo do vhoda v
Antonov rov, ki je edini od vseh dostopen, oziroma urejen za obiskovalce. Sam rov je izredno zanimiv, čeprav smo lahko videli le en majhen
vzorček cinabarita, saj je izkopan v živo skalo brez opornikov, ali kakih
drugih rudniških pripomočkov. V njem smo lahko opazovali različno
obarvane sige in kapnike. Videli pa smo tudi nekaj jamskih živalic in
netopirje, ki preko dneva preživijo v rovu.
Zadovoljni oziroma zelo zadovoljni s tem, kar smo videli in slišali,
smo se vrnili na parkirni prostor, kjer smo naše zadovoljstvo pokazali z
aplavzom za vodiča Bojana Rozmana. Po pogovoru s sodelavko iz
TPIC Tržič pa smo izvedeli, da je bil tudi vodič z nami (zelo) zadovoljen. V veliko zadovoljstvo je tudi bilo, da si je to ekskurzijo nekaj družinic vzelo kot družinski izlet.
In še za konec; ker je vodič povedal, da so ljudje, ki so delali v tem
rudniku in topilnici živeli povprečno le okoli 40 let zaradi strupenega
prahu in hlapov, je nastal problem. Pri povratku je eden mlajših udeležencev nenadoma postal zelo zaskrbljen. Na vprašanje, zakaj je nenadoma postal žalosten, je dejal: »Zato, ker bom sedaj le 40 let živel, ker sem
bil v tem rudniku?!!« Ko smo mu razložili, da so ti ljudje tam delali po
12 ur in več vsak dan in je bilo polno strupenega prahu, se je potolažil.
No, in res čisto za konec bi se pa radi zahvalili vsem šoferjem za varen
prevoz (in še kaj) v Šentansko dolino in nazaj.
Edo Grmšek
Fotografije: Marko Poglajen in Jakob Kralj
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Oratorij – Dotik nebes

Šolsko leto se je že začelo, ampak spomini na poletje ostajajo, mar ne?
Kot vsako leto smo tudi letos animatorji za komendske otroke organizirali Oratorij. Bil je že kar 18. po vrsti. Okoli 65 animatorjev je pripravilo nepozaben počitniški teden za okoli 230 otrok. Letos smo spoznavali
življenje naše skupne mame Marije in se poskušali po njenem zgledu
dotakniti nebes, k čemur nas je spodbujalo tudi letošnje geslo DOTIK
NEBES.
Vsak dan smo se animatorji dobili že ob osmih, da smo uskladili še
zadnje podrobnosti glede poteka dneva in se tudi duhovno pripravili na
dan z molitvijo in katehezo. Otroci so okoli 8.30 začeli prihajati pred
cerkev, kjer se je potem ob 9.00 z dvigom zastave tudi uradno začel dan.
Sledila je skupna molitev v cerkvi, ki jo je letos za nas pripravil g.
župnik. Ko smo prišli nazaj v šotor, so nam animatorji odigrali prizor iz
Marijinega življenja, o katerem smo kasneje razmišljali pri skupni kate-

hezi, ki jo je vodil Peter, in nato tudi po skupinah. Sledile so težko
pričakovane delavnice, ki so bile kot vsako leto zelo raznolike in se je
za vsakega kaj našlo. Imeli smo pot preživetja za tiste, ki so si želeli
adrenalinskega doživetja, delavnico z imenom »Po poteh Petra Pavla
Glavarja«, kjer so otroci na zanimiv način spoznavali njegovo delovanje, ustvarjalne delavnice, kjer so otroci ustvarjali, risali, šivali, delavnico
s kemijskimi poskusi, športne delavnice … Vsak dan popoldne smo
imeli tudi velike igre. Učili smo se slediti Marijinemu zgledu, reševali
smo sveto družino, osvajali rimska ozemlja in pomagali branjevkam, ki
so jim rimski vojaki zaprli tržnico.
Seveda ne smemo pozabiti na izlet. Letos je bil prav poseben. Odpravili smo se v Marijino deželo. Tam smo srečali veliko ljudi. Naša naloga
je bila, da pomagamo čim več različnim ljudem. Tako smo zbirali dobra
dela (jagode za rožni venec), ki so nam jih kasneje zviti trgovci hoteli
vzeti. Ponujali so nam čokolado v zameno za dobra dela, pa se nismo
dali. Na cilju smo imeli še sv. mašo, po kateri smo se odpravili nazaj
domov.
Mislim, da se bodo z menoj strinjali prav vsi, ki so bili prisotni, da
nam ni manjkalo smeha, igre, spoznavanja Marijinega življenja, učenja
novih veščin, dobre družbe in pa – kar je najpomembnejše – Božjega
varstva, pogovorov o Njem ter z Njim.
Magdalena Rode, animatorka

Vse kar delaš, delaj z ljubeznijo
(1Kor, 16 - Let all that you do be done in love)

Že skoraj mesec dni sem doma in še vedno ne morem verjeti, da je res.
Da sem preživela 43 dni na Madagaskarju, otoku med Mozambiškim
prelivom in Indijskim oceanom, kjer ljudje živijo povsem drugačno življenje od našega. Čas merijo v dnevih in ne v urah, kaj šele v minutah,
50 ali še več kilometrov dolgo pot opravijo peš in nemalokrat tovor nesejo s seboj na glavi. Otroci ne poznajo telefonov in računalnikov, ampak
se igrajo s tistim, kar jim pride pod roke in neizmerno veliko jim pomeni stisk wazzajeve roke (wazza po malgaško pomeni belec).
Bilo je januarja, ko sem izvedela, da se skupaj s sestro Katjo in še
devetimi prostovoljci poleti odpravljamo na mednarodno prostovoljno
delo na Madagaskar. Dnevi, tedni in meseci do odhoda so hitro minevali, mi pa smo se zavzeto pripravljali na našo odpravo. Zbirali smo kemične svinčnike, šolske potrebščine, volno, zdravila in ﬁnančna sredstva
za slovenske misijonarje.
Na rdeči otok smo odpotovali na začetku julija.
Prve dni smo preživeli na obrobju glavnega mesta v Akamasoi, v vasi,
ki jo je zgradil Pedro Opeka, njeno ime pa v prevodu pomeni Dobri
prijatelj. Ni trajalo dolgo, ko smo že začutili malgaški način življenja.
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Kombi, ki nas je peljal na jugovzhod otoka, je namreč namesto ob sedmih zjutraj prišel s štiriurno zamudo. Nič nenavadnega, saj je tisti za
nazaj zamujal osem ur. Prvi vtis o malgaških cestah: »Super, imajo asfalt!« Takoj drugi pa: »Asfalt je poln lukenj!« Za pot dolgo 750 kilometrov smo potrebovali več kot 22 ur, če seveda odštejem čakanje na karavano avtomobilov pred rdečo cono, kjer je ponoči vožnja zaradi roparjev
in razbojnikov zelo nevarna in bi bilo le eno posamezno vozilo precej
lahek plen za napad nepridipravov. V Vangaindranu smo naš »sprinter«
(avto, ki nas je pripeljal iz glavnega mesta) zamenjali za super misijonarsko Miva vozilo s »kasonom«, na katerem smo se skupaj s prtljago
prevažali tudi mi. Začeli smo zares spoznavati pravi obraz Madagaskarja in njegovega podeželja. Mislili smo, da bo nekaj več kot sto kilometrov dolga vožnja končana v nekaj urah, a smo se pošteno zmotili. Po
cesti, ki ji v Sloveniji nikoli ne bi rekli cesta, saj je bila polna skal, lukenj
in ogromnih količin blata, smo se vozili od štirih zjutraj pa do desetih
zvečer. Povprečna hitrost, če temu lahko tako rečemo, je bila nekaj več
kot 7 km/h. Da pa nam vožnja ne bi bila preveč dolgočasna, smo kar
nekajkrat obstali zakopani v blatu, za nameček pa se je pri avtu pokvaril
še sprednji pogon. Na srečo je še deloval zadnji, ki nas (k sreči) ni pustil
na cedilu. Polni novih (norih) dogodivščin smo prispeli v Befutako, pa
še sploh nismo zares začeli z našim delom.
nadaljevanje v naslednji številki
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Dom Komenda (3)
Prihodnje leto bo osemdeseta obletnica Doma v Komendi. Pričevanja zbira Stane Zarnik.
Darko Hacin iz Mlake, rojen 1956,
je vodenje Prosvetnega društva
Janez Čebulj leta 1978 prevzel od
Tomaža Drolca. Drolec je bil najprej predsednik mladinskega aktiva, zatem pa prosvetnega društva.
Z režiserjem Valterjem Horvatom
so pripravljali novo igro. Predsednik KS Janez Kimovec je sklical
sestanek prosvete, na katerem so
izbirali predsednika. Sestanka so
se poleg imenovanih (Hacin,
Horvat) udeležile tudi nadvse aktivne članice Milena Sršen, Mojca
Lah in Danica Zmrzlikar. Predsednik sveta KS se je razveselil njihovega prihoda in ko ga je zagledal
Darko Hacin
med prisotnimi, ga je predlagal za
predsednika kulturnega društva.
Na to seveda ni bil pripravljen, po prigovarjanju in danih obljubah o
vsestranski pomoči, je v vodenje društva privolil. Nenazadnje je tudi
režiser Horvat, ki je vsako leto na oder postavil dramsko delo, obljubil,
da bo ostal, če postane predsednik. V veliko pomoč sta mu bili tajnica
društva Danica Zmrzlikar in blagajničarka Mojca Lah. Najprej so naredili red v dvorani, pospravili in pregledali kulise.
Naslednje leto je ponovno oživel kino. Nujno potrebno je bilo obnoviti zastor in zavese. Poznal je Miha Tabernika, ki mu je obljubil, da jih
bodo v njegovem podjetju sešili zastonj, vendar mora sam nabaviti
ustrezne tkanine. Na kulturni skupnosti (Muzej Kamnik) je delala Mirina Zupančič (mati hokejista in trenerja Nika Zupančiča), ki se je ravno
preselila iz Ljubljane na Gmajnico. Ker je bil program skupnosti že
potrjen, mu je predlagala, da pridobi pri sekretarju vseh samoupravnih
interesnih skupnosti v Kamniku naročilnico. Adolf Prašnikar, sekretar
skupnosti, mu je naročil, da mu prinese ponudbo, predračun za blago. V
nekaj dneh jo je pridobil, podatke mu je pripravil Miha Tabernik. Sekretarju se je zdela metraža precej velika, vendar jo je po temeljiti preverbi
potrdil in izdal naročilnico. Karnise so plačali iz prihodkov prosvete,
blago je plačala Kulturna skupnost Kamnik, delo pa je zastonj opravila
(s svojimi zaposlenimi) Katja Tabernik. Manjkalo je še ﬁlmsko platno,
ki je bilo staro in zgubano, neprimerno za predvajanje ﬁlmov. Dogovorili so se z direktorjem Kino podjetja Kranj Trilarjem, da je nabavil novo
platno, odplačevali pa so ga z vstopnino, nekaj sredstev je dodala krajevna skupnost.
V letu 1980 so obnovili kulise, pri delu sta jim pomagala slikopleskar
Maks Žurbi (bil je tudi predsednik prosvete in igralec) in Marjan Žnidar,

amaterski slikar iz Klanca. Mizarska dela na kulisah je opravil nadvse
prizadevni stanovalec Doma France Grošelj. Zboru so kupili harmonij,
denar je prispevala kulturna skupnost, pevci so dobili nove srajce in
kravate. Za novo opravo so denar pridobili iz kulturne skupnosti, kar je
zahtevalo vrsto pregovarjanj s Kamničani, z Liraši, ki so vodili pristojni
odbor za pevske zbore pri kulturni skupnosti Kamnik. Z veliko truda
uspeh ni izostal in zbor je imel vsaj enotni videz zgornjega dela telesa.
Razmejani stoli, odgrnjeni tlaki so že dolgo klicali k preureditvi. Leta
1981 so odmontirali stole in lakirali tlake, belili prostore za vaje, klubske
prostore (za odrom), kjer so bili med drugim tudi sestanki mladinskega
aktiva, krajevne skupnosti. Obnovljenih tal je bilo škoda za plese in od
takrat dalje se v dvorani ni več plesalo. Plesalo pa se je še vedno, po
občnih zborih, na odru. Leta 1982 so začeli resne priprave za nakup in
montažo novih stolov. Na začetku so v krajevni skupnosti nudili vso
moralno podporo, ko pa je šlo zares, ko so spoznali da je namera nadvse
resna, je ostal sam, sam z najzvestejšimi člani prosvete in z veliko podporo Mirine Zupančič s kulturne skupnosti Kamnik. Večkrat je obiskal
Stol, kjer je delal njegov oče, režiser Horvat, igralec in bivši predsednik
kulturnega društva Andrej Lukanc iz Gmajnice, pa seveda številni Komendčani. Načrt je bil da Dan žena (8. marec) praznujejo ženske na
novih stolih v Domu. V stolarni so mu obljubili 10 % popusta, prav tako
v tapicirnici, v upravi pa celo 15 %. Dela so se nameravali v Stolu lotiti
takoj, ko bi predložil avans za resnost naročila. Dupličan Štebe (tudi
režiser) ga je napotil k direktorju Borisu Zakrajšku, saj so v Stolu vsako
leto igrali za 8. marec igro Mati. Zakrajška je poznal, tudi on je njega
prepoznal in tako je lahko šel mimo tajnice v pisarno direktorja. Direktor
Zakrajšek mu je obljubil dodaten popust in mu želel uspešno izvedbo.
Avans je bil kar visok, tako da zbranega denarja od krajevne skupnosti, od prosvetnega društva, od kulturne skupnosti ni bilo dovolj. Sam je
dodal (založil) plačo in pol in tako zbral potreben denar. Montažo so tik
pred praznikom Dneva žena izvedli delavci Stola pod vodstvom domačinov Cveta Hafnerja iz Podboršta in Staneta Kuharja iz Gmajnice, pomagali odvijačiti so številni komendski mladinci (preko 25) in člani
prosvete. Ker dopoldne niso vsega postorili, so morali zaradi odhoda na
delo, na popoldansko izmeno, delavci Stola končati delo ob 13. uri.
Rekli so mu, da naj grem do direktorja Zakrajška in se dogovorim drugače, za nadaljevanje dela v popoldanskem času. Zakrajšek je v nadaljevanje dela Stolovih delavcev privolil in tako dal za požrtvovalno delo v
društvo pomembno darilo, montažo stolov. Bili smo zares veseli takšne
dobrovoljnosti in takšne pozornosti. Direktor Zakrajšek mi je tudi svetoval naj grem na kamniško davčno upravo in se z Borisem Bavčarjem,
vodjem davčne uprave, dogovorim za oprostitev plačila davka. Direktor
davčne uprave jim je prisluhnil in takoj so napisali potrebno potrdilo o
oprostitvi plačila davka. Stoli so bili montirani, prireditev za Dan žena
je bila uspešno izvedena v prenovljeni dvorani Doma.
nadaljevanje v naslednji številki
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Za varno pot v šolo!
1. september je čas, ko se otroci in šolniki vračajo
v šolske klopi. Po običajni sproščenost je vključitev v ustaljene šolske ritme vedno izziv za vse.
Pomen varne in prijazne vključitve v to obdobje
je pomemben tudi za nas policiste. Ob pomoči
ostalih deležnikov si na Policijski postaji Kamnik
prizadevamo in želimo, da je prehod v šolski čas
našim najranlijvejšim skupinam udeležencev v
prometu čim bolj varen in prijazen.

Namenimo jim vso potrebno pozornost, pomoč, skrb in razumevanje ter bodi jim za
vzor in zgled pri spoštovanju cestno prometnih predpisov.
V luči boljše varnosti bomo policisti med 1.
9. 2017 in 10. 9. 2017 na izpostavljenih mestih
okrepili našo prisotnost in izvajali tako prometno preventivno akcijo ob »začetku šolskega
leta«, kot tudi represivne ukrepe zoper, kršitelje prometnih predpisov. Kot rečeno, bomo
nadaljevali z dobro prakso zadnjih let in povezane aktivnosti v občini Kamnik in Komenda
izvajali v sodelovanju s šolami, lokalno skupnostjo, prostovoljci, združenjem šoferjev in
avtomehanikov, AMD, društvi upokojencev,
zavarovalnic, zainteresiranimi podjetji ter ne
nazadnje s starši otrok.
»KOT VSAKO LETO DO SEDAJ, TUDI
LETOS VOZNIKE OPOZARJAMO NA
PRISOTNOST OTROK V PROMETU
TER NA NEVARNOSTI, KOT SO PREČKANJE CESTE NA NEVARNEJŠIH ODSEKIH, HOJO OTROK PO PLOČNIKIH
IN OB VOZIŠČU. ŠE POSEBEJ PA OPOZARJAMO NA HITROST VOŽNJE,
ZLASTI V BLIŽINI ŠOL OZIROMA
MEST, KJER OTROCI PREČKAJO VOZIŠČE, HODIJO OB CESTI. PROSIMO,
DA VOZNIKI UPOŠTEVAJO CESTNOPROMETNE PREDPISE TER NAVODILA
PROSTOVOLJCEV«.

Staršem in ostalim skrbnikom otrok priporočamo, da čim več časa namenite prometno varnostni vzgoji. Preverite, kaj v prometu vaši
otroci znajo in zmorejo. Poučite in opozorite jih
na nevarnosti. Predvsem na to, kaj je prav in kaj
ne. Slednje naj ne bo samo na šolski poti, ampak
tudi v prostem času. Pri prevozu otrok v vozilih
dosledno uporabljajte za to namenjene pripomočke in varnostne pasove. Vozite jih v ustreznih sedežih, predvsem
pa jih ne vozite na
prednjih sedežih, razen
če to dopušča zakonodaja. Tudi sami se v
vozilu vedno pripnite!
Ne pozabite: NAJBOLJŠA VZGOJA JE
VEDNO VAŠ ZGLED!
Prav tako voznikom
priporočamo, da ste v
prometu bolj pozorni
na otroke in njihovo

nepredvidljivosti in temu prilagodite način
svoje vožnje. Še posebej je treba biti pozoren
v bližini vrtcev in šol ter tam, kjer se morebiti igrajo otroci – ulice, parkirišča…
Vsem udeležencem v prometu želimo
srečno in varno pot v šolo.
Vodstvo PP Kamnik,
Aleksander Perklič, komandir policijske postaje

Povzetek za prvošolčke
RUMENO RUTICO morajo šolarji na poti v šolo in iz šole nositi v prvem in drugem
razredu.
Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg
odsevnika iz prejšnjega odstavka tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu. (87. člen 3.
odstavek ZPrCP )
SPREMSTVO OTROK V ŠOLO v spremstvu staršev, druge polnoletne osebe. Spremljevalci pa so lahko tudi otroci starejši od deset let in mladoletniki, če to dovolijo otrokovi starši in
sicer s pisno privolitvijo.
Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo
polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če
to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred
osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v
šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki. (87.člen 7.odstavek ZPrCP)
VOŽNJA OTROK V VOZILU manjši od 150 centimetrov morajo biti zavarovani z zadrževalnim sistemom, ki je primeren njegovi masi. Otroci se vozijo le na zadnjih sedežih v zato
primernih stolčkih in pripeti z varnostnim pasom.
Med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom mora biti otrok,
manjši od 150 cm, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni
masi. V motornem vozilu, ki ni opremljen z zadrževalnim sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših od treh let, otroci starejši od treh let in manjši od 150 cm pa se smejo
prevažati le na sedežih, ki niso prednji sedeži. Otrok ni dovoljeno prevažati v nazaj obrnjenem zadrževalnem sistemu v sedežu za potnike, zaščitenem s prednjo zračno blazino,
razen če je zračna blazina deaktivirana mehanično. (88.člen 14. odstavek ZPrCP)
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Spuščeni psi brez nadzora
Iz Policijske postaje Kamnik smo v Uredništvo prejeli Opozorilo, da je na območju občine Komenda
vse več spuščenih psov, ki so brez nadzora. Zato so nam za objavo poslali opozorila z določil iz
Zakona o zaščiti živali.
»V tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo:
9. nevaren pes je poleg psa, ki izpolnjuje
pogoje za nevarno žival, tudi pes, ki je ugriznil
človeka oziroma žival.
Za nevarne pse se štejejo:
- službeni policijski ali vojaški psi, katerih
ugriz je posledica izvajanja službene dolžnosti;
- psi, katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe v objekt ali na ograjeno zemljišče, ki je na vhodu označeno z opozorilnim
znakom;
– službeni policijski ali vojaški psi, katerih ugriz je posledica izvajanja službene
dolžnosti;
– psi, katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe v objekt ali na ograjeno zemljišče, ki je na vhodu označeno z opozorilnim
znakom;
– psi, katerih ugriz je posledica ravnanja z
njimi med veterinarskimi posegi;
– psi, ki še niso dopolnili devet mesecev

starosti in so v tem obdobju ugriznili enkrat,
datum skotitve psa pa je bil vnesen v centralni
register psov že pred ugrizom;
10. nevarne živali so živali, ki ogrožajo
okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziroma kažejo napadalno vedenje do človeka;
11. člen
Skrbnik hišne živali, mora z osamitvijo,
kontracepcijo, sterilizacijo ali kastracijo živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali
oziroma tistih živali, katerim ne more ali
noče zagotoviti oskrbe po tem zakonu.
Skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo in
šolanjem oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti,
da žival ni nevarna okolici.
Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti ﬁzično varstvo psa tako, da je pes na povodcu.
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za:

– pse na javnih mestih, ki so s predpisom
lokalne skupnosti ali s privolitvijo lastnika
javnega mesta namenjena sprehajanju in druženju psov ter so ustrezno označena in ograjena
tako, da je psom onemogočen pobeg;
– lovske pse v času lova v skladu z zakonom,
ki ureja lovstvo.
12. člen
Skrbniki živali in prevozniki živali morajo zagotoviti ﬁzično varstvo nevarnih živali.
Skrbniki nevarnih psov morajo zagotoviti
ﬁzično varstvo psov na enega izmed naslednjih načinov:
– da so psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom,
– da so zaprti v pesjaku ali objektu,
– da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označen z
opozorilnim znakom.
Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki so mlajše od 16 let.«

Pogrebne in pokopališke dejavnosti
Zaradi spremembe področnega zakona (v letu
2016), ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in z novim zakonom opredeljuje drugačno
opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti,
je postal dosedanji zakon iz leta 1984 neustrezen
in zastarel. Novi zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti občinam v 4. in 63. členu nalaga
sprejem pokopališkega reda in bolj podrobno
določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, kar je treba uskladiti najkasneje v enem
letu od uveljavitve novega zakona.

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnost
določa Pokopališko dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč (kar izvaja Režijski obrat Občine Komenda) in Pogrebno
dejavnost, ki obsega prevoz pokojnika, ki ga
ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo
pokojnika, pripravo in izvedbo pogreba.
Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju občine Komenda je bil od 18. avgusta do
17. septembra 2017v javni razpravi, predlogov
in pobud za spremembo pa ni bilo. Občinski svet

ga je sprejel v tako imenovanem prvem branju.
- až

Odšli so…
Milan Habjan, Suhadole 62 D, star 74 let
Ljudmila Kališnik, Podboršt pri Komendi
22, stara 95 let
Florijan Špruk, Komenda, Glavarjeva cesta
32, star 89 let
Ivana Osolnik, Suhadole 61 D, stara 81 let

Vlomi, tatvine, javni red in …, kar živahno poletje
VLOMI
Kaže, da so bili vlomilski nemarneži na delu
predvsem od 5. do 8. julija 2017. Prvi vlom se
je zgodil 5. julija med 7. in 13.30 v hišo v Komendi. Drugo najbrž med dopustom od 7. do
11. julija, ko ni bilo nikogar v hiši v Komendi.
8. julija pa sta bila vlomilca na delu zvečer na
Gmajnici ob 19.20, drugi pa med 11.30 do 22.
ure v Mostah. S cigareti in energijsko pijačo pa
se je vlomilec oskrbel 23. avgusta na bencinskem servisu OMV Potok.

DOGODKI
V Poslovni coni Žeje sta bili 7.8. dopoldne
in 13. avgusta zjutraj nesreči pri delu
JAVNI RED IN MIR
4. julija je nekdo zvečer plačal kazen na
Bregu zaradi spuščenega psa. Drugi pa je plačal globo 2. avgusta ob 2.47 na Podborštu, ker
ni znal utišati glasbe.

PROMETNE NESREČE
Kaže, da se prometni »kravali« še posebno
pogosto dogajajo na cesti Moste - Mengeš.
Nesreča je bila 9. julija ob 11. uri, 20. julija ob
21.23 (nesreča treh vozil v bližini Vrtnega centra, 31. julija med 16.10 in 16.55 na parkirišču
Vrtnega centra Gašperlin, ko je junak pobegnil.
18. avgusta pa so razbijali pločevino ob 21.10
na odcepu za Drnovo. 22. julija ob 15.10 je bila
nesreča na cesti Moste - Vodice blizu Petrola.

TATVINE
Denar iz reže bankomata, ker ga je oškodovanec pozabil vzeti, ga je 26. julija ob 9.
uri vzel iz reže bankomata tat. 22. julija ob
22.04 pa je bil rop na bencinskem servisu
OMV Potok. Med 13 in 5.50 (s 23. na 24.
avgust) pa je na Glavarjevi cesti nekdo ukradel obe registrski tablici, 27. avgusta med 17.
in 20. uro pa pri hipodromu zadnjo registrsko
tablico.
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Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu.
(T. Pavček)

Glasilo občine Komenda 8–9/2017
Zdaj se spočij, izmučeno srce,
zdaj se spočijte zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči,
le moja drobna lučka še brli.
(S. Makarovič)

ZAH VALA

ZAHVALA

V prelepi julijski soboti je
v 75. letu za vedno zaspal
dragi mož, ati, ata in stric

Z žalostjo v srcu smo se poslovili od naše drage mame,
babice, prababice

MILAN HABJAN

MARIJE PETRIČ

upokojeni orodjar iz Suhadol

z Brega pri Komendi 3

Iz srca hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem,
znancem in odboru RK Moste za izrečena ustna in pisna sožalja,
darovano cvetje in sveče, ponujeno pomoč v težkih trenutkih in
spremstvo na njegovi zadnji poti.
Posebej se zahvaljujemo osebju Doma počitka Mengeš, kjer je
preživel zadnjih deset mesecev.
Hvala pevcem in pogrebni službi za opravljen obred.
Ati, opazi nas kdaj pa kdaj tam iz nočnega neba, kot zvezdni utrinek se dotakni našega srca…
Vsi njegovi

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, nam v težkih trenutkih stali
ob strani in nam izrekli sožalje. Posebna zahvala župnikoma Zdravku Žagarju ter Ivanu Jagodicu za lep pogrebni obred. Hvala pogrebni službi Pogrebnik iz Dvorij, pevcem kvarteta Grm ter trobentaču.
Zahvaljujemo se nosačem žare ter cvetja. Hvala cvetličarki Mateji
za lepo okrasitev v mrliški vežici. Zahvaljujemo se tudi zdravnici
ZD Komenda dr. Poloni Rudolf ter medicinski sestri Miji Vacik ter
osebju doma starejših Hrastnik, kjer ja mama bivala zadnjih nekaj
tednov.
Hvala tudi vsem neimenovanim ter vsem, ki ste darovali za sv.
maše ter cerkev. Ohranimo jo v lepem spominu.
Vsi njeni
Komenda, 4. avgust 2017

Življenje sploh ni tisto, kar se zdi.
Je le korak na poti do večnosti.

ZAH VALA

Ločitev.
Kako si težka…

V 55. letu nas je zapustil naš
dragi sin, brat, stric in svak
V SPOMIN

TOMAŽ VRTNIK
iz Most
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in svete maše. Hvala g.
župniku Zdravku Žagarju za lepo opravljen pogrebni obred. Prav
tako se zahvaljujemo Pogrebni službi Jerič, pevcem, nosačem in
trobentaču.
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in ga pospremili na
njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

JOŽICI URŠIČ
1. 11. 1957–31. 8. 2016
Z žalostjo v srcih se spominjamo, da je že minilo 1 leto, ko te ni več
med nami.
Hvala vsem, ki se je spominjate, ko postojite ob grobu…
Vsi njeni.

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
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S kolesom po Andaluziji - 2

Zbudili smo se v nedeljsko jutro. Ob poti smo se sladkali s pomarančami, poleg pa še popravljali kolesa, s katerimi smo imeli ta dan kar nekaj
težav, saj nam je kar trikrat počila zračnica. Poleg vsega pa je pihal še
močan veter, ki nam je pobiral moči. Ker se na končnem cilju dneva
nismo najbolje znašli po zemljevidu, smo za pot do prenočišča vprašali
kar tamkajšnje policaje. Ne da so nam povedali za pot, ponudili so se,
da nas do hostla kar pospremijo. Seveda smo ponudbo sprejeli in se v
policijskem spremstvu odpeljali do hostla. Naslednji dan je bilo pred
nami dobrih 40 km, cilj pa je bilo mesto Sevilja, največje mesto pokrajine Andaluzija. Ob poti smo opazili veliko pobiralcev špargljev, tamkajšnja cena za kilogram pa je bila samo 1 €. Namestili smo se v kampu
in se z avtobusom odpravili na ogled mesta. Ravno ta dan so praznovali
praznik pomladi. Ženske in dekleta so bile oblečene v narodna oblačila,
po cestah so vozile velike raznobarvne kočije, vprežene v dva ali pa
celo tri pare konj, ki so bili okrašeni z rožami in kraguljčki, kočijaži pa

so bili oblečeni v znamenite frake. Naslednji dan smo iz mesta krenili
po makadamski poti, edini v teh dneh, do mesta El Bosque. Kamp se je
nahajal nad mestom in bile so prave majske temperature, tako da je bilo
postavljanje šotora pravi užitek. Poleg naših malih šotorčkov pa je bil
parkiran avtodom z nizozemskimi registrskimi tablicami. Na veliko
presenečenje je v njem bivala Slovenka, rojena v Argentini, sedaj pa z
možem živi na Nizozemskem.
Jutranja glasba ptičev in petelinov ter skovikanja sov nas je prebudila
v čudovit dan. Ta dan smo se odpravili proti Gibraltarju, na naš prvi
pravi gorski prelaz. Šofer Roman nam je večkrat poudaril, da moramo
pri gostilni zaviti desno, ampak Peter, Edo in jaz smo zavili levo in po
20 kilometrih smo se le zavedali, da smo zgrešili pot. Kljub zmoti je
bila vožnja pravi užitek. Ob poti so nas spremljala drevesa plutovca, ki
so bila v višino do dveh metrov obeljena, saj iz plutovine izdelujejo vrhunske zamaške za steklenice. Po čudovitem spustu smo prispeli do
mesta Los Angeles, kjer nas je preostala skupina že čakala. Pred prihodom v mesto Gibraltar nas je že od daleč pozdravila njegova znamenitost
– velika skala. Iz tukajšnje obale se ob lepem vremenu vidi vse do
Afrike, saj je oddaljena le dobrih 32 km. Četrtek je bil prosti dan in namenjen ogledu mesta. Mesto ima okrog 30 tisoč ljudi, spada pa pod
Anglijo, zato je tukajšnja denarna enota angleški funt. V gozdovih nad

mestom so pred 200 leti naselili opice, ki so tudi simbol mesta. Opice so
zelo domače, prepovedano jih je hraniti, so pa izredno urne pri krajah,
saj so že veliko ljudem odtujile hrano, fotoaparate ali torbice.
Petkova tura nas je vodila do srednjeveške Romije. Ta dan nam res ni
bil namenjen. Najprej mi je počila zračnica, proti prvemu prelazu nas je
prav pošteno močilo, po prelazu pa je pot potekala samo še navzgor. Ob
poti so se po bregovih in dolinah nahajale čudovite bele vasi in čudili
smo se, kje vse živijo ljudje. Ta dan smo prekolesarili dobrih 110 km in
naredili 1800 višinskih metrov. Naslednji dan smo se spustili v mesto,
kjer smo prečkali zelo star kamniti most, pod njim pa levo in desno
globok kanjon obarvan v čudovite jutranje barve. Čakal nas je še zadnji
prelaz, pokrajina pa je bila kot iz starih kavbojskih ﬁlmov. Serpentinasta
cesta nas je pripeljala do zadnjega večjega mesta na naši poti – Gaucin.
Do našega cilja smo bili oddaljeni samo še slabih 50 km. Cesta je postajala vedno širša, zopet smo v daljavi opazili morje in vedno bližje smo
bili Malagi; kraju, kjer smo začeli. Ko smo prispeli na končni cilj, smo,
kot se spodobi, nazdravili s penino in si izmenjali čestitke.
Prekolesarili smo dobrih 950 km in naredili 11800 višincev. Brez
nezgod, le nekaj defektov in strgana veriga. Kombi z vso našo prtljago
se je že odpravil proti Sloveniji, mi pa smo še na hitro skočili do mestne
plaže, zvečer pa na letalo, ki nas je odpeljalo proti domu.
Še ena avantura se je končala, lepa in nepozabna Andaluzija. Ob dobri
kondiciji in volji, pa se že veselim naslednjih popotovanj in kolesarskih
dogodivščin. V mesecu novembru pa vas vabim na potopisno predavanje na Koželjevo domačijo.
Marko Grilc
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VTISI Z LETNE ŠOLE V NARAVI

Vsem učenkam, učencem in staršem
želimo prijetno in uspešno šolsko leto
2017/2018!

Prvošolci so povedali, kaj jim je bilo prve
dni pouka najbolj všeč.
Ko smo delali vaje. - Žan
Angleščina. - Jakob
Ko smo prvič prišli v razred. - Vesna
Ko smo risali sebe. - Jošt
Glasbena šola. - Luna
Guganje na veliki gugalnici. - Ana
Učenje barv z voščenkami. - Tisa
Ko sem na mizi prvi šolski dan našla sovico s
svojim imenom.- Lana
Da smo se igrali s Šviga zajčkom in kockami.
- Niko
Ko smo jedli frutabelo in pili sok.- Nal
Ko so otroci plesali. - Filip
Ko smo spoznali svoje sošolce. - Tian
Ko smo pogledali razred in ko smo doma pogledali v vrečo. - Janette
Ko smo prišli v razred in dobili priboljšek. Maj
Telovadba. - Tijan
Da se učimo. - Lovro

skal in pomolov. Zelo rada sem hodila po skalah ob morju. Igrala sem tudi minigolf. Imela
sem se lepo, ko sem se vozila s supom in s
čolnom. Vreme je bilo lepo in sončno, kdaj pa
tudi deževno. Počasi sem se že veselila, da
gremo domov.
Ajda Drnovšek, 3. c

Večino počitnic sem preživela na morju. Bili
smo v prikolici babice in dedka. Zabavala sem
se s prijatelji, zato mi je čas hitro minil. Potapljali smo se in iskali školjke. Skakali smo s
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Pred devetošolci je zadnje
osnovnošolsko leto.
O čem razmišljajo v teh dneh?

Športni dan 2. razredov
Ula: Na plavanju so mi bile všeč igre. Skakanje v mrzlo vodo pa mi ni bilo všeč.
Erik, Neli, Jaka: Všeč nam je bilo skakanje
v vodo in igre.
Tian: Najboljše je bilo plavanje pod vodo.
Juš: Naučil sem se gledati pod vodo.

Strah me je, da ne bom uspela priti na želeno
šolo. Veselim se valete, izdelovanja vabil, plesnih vaj. In prepričana sem, da bom letos
osvojila bralno značko.
Po eni strani se veselim srednje šole, po drugi
strani pa komaj čakam šolske
plese, zaključni izlet, valeto …
Veselim se nerodnih trenutkov,
ko bodo morali fantje dekleta
povabiti na ples. Mislim, da bo
to šolsko leto še prekratko.
Za trenutek pomislim, da smo
najstarejši, najpametnejši, največji, a v resnici se ne počutim
nič drugače. Mislim, da bo to
čisto navadno leto.

Moje počitnice
Med počitnicami smo se z avtobusom odpravili na izlet. Odšli smo v Graz. Ogledali
smo si tovarno Jolly. Pokazali so nam celoten
postopek izdelave barvic. Bilo je zelo zanimivo. Za spomin smo dobili kapo, barvice in
vrečko za športno opremo. Potem smo se odpravili v tovarno Zotter. Lahko smo poizkusili
veliko različnih okusov čokolade. Izlet je bi
zelo zanimiv.
Petra Juvan, 3. b

Z avtobusom smo se odpeljali v Pineto.
Ustavili smo se v Postojnski jami. Ogledali
smo si njene lepote in vivarij. Očarala nas je
prebivalka jame, ki ima podobno ime kot mi in
smo jo nekateri videli prvič, človeška ribica.
V Pineti nas je že čakalo kosilo. Razvrstili
smo se v sobe in se preizkusili v plavanju.
Imamo lepo vreme, zato veliko plavamo,
imamo jutranjo telovadbo in raziskujemo okolico našega trenutnega domovanja. Pouk imamo v naravi, med borovci in tudi v morju, kjer
opazujemo svet pod vodo, še posebej klobučnjake, ki so sluzasti, a prijazni do nas.
Ustvarjamo nove prijateljske vezi, srečujemo se z učenci drugih šol. Tudi na učitelje ne
smemo pozabiti, saj so prijazni in se z njimi
lahko o vsem pogovorimo.
Lepo nam je in upamo, da bo tako tudi, ko se
vrnemo nazaj v šolske klopi.
Petošolci

ČETRTOŠOLCI SO POUK ZAČELI
V NOVIH PROSTORIH V KOMENDI. Kakšni so njihovi prvi vtisi?
Novi prostori so lepi in urejeni. Všeč nam je
e-tabla.
Všeč so nam, ker so prostori še čisti in
zgledajo »kraljevsko«.
Učilnice so zelo lepe. Omarice za garderobe
so super.
Zvonec tako dobro zazvoni, da takoj veš,
kdaj je odmor.
Večji prostori so kot v Mostah in vse je
boljše in lepše.
Po e-tabli lahko delamo z roko, saj dela na
dotik.
Šola v Komendi je kot velikanski labirint.
Učiteljice so zelo prijazne.
Telovadnica je blizu in velika je.
Vsak ima svojo omarico. To je dobro.
Ni nam pa všeč, da imamo daleč od omaric
do učilnice.

Strah me je, da bom sredi leta »zaspal« in se
bom nehal učiti. Zbrati moram namreč dovolj
točk za vpis v srednjo šolo.
Vem, da bodo zaradi NPZ, testov, spraševanj
in valete najbolj stresni meseci april, maj in
junij.
Malo mi je žal, da smo že v devetem razredu.
Kmalu bom moral v gimnazijo, kjer ne bom
nikogar poznal, učitelji bodo od nas veliko
zahtevali, polega tega pa se bom moral vsak
dan voziti z avtobusom.
Najbolj nenavadno je, da smo najstarejši na
šoli in s tem zgled mlajšim. To je naša velika
odgovornost.
Želim si odlične ocene, osvojena priznanja in
spoštljiv odnos do učiteljev in delavcev šole.
Devetošolci
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VOLČIČI IN VOLKULJICE, Krdelo glasnih šap

NOVICIAT, Prvič, zadnjič
in nikoli več: butae!

Krdelo glasnih šap se je letošnje
poletje podalo v pravljično deželo
Nije. Družili smo se s Petrom Panom, Zvončico, Indijanko, Wendy, Johnom in Michelom. Med
nočno igro smo premagali Kapitana Kljuko, skoraj vsak dan smo

Naš noviciat Prvič, zadnjič in
nikoli več: butae! se je letos poleti
odpravil na tabor s kolesom, in sicer na Hrvaško. V devetih dneh
smo prekolesarili približno 335 ki-

se kopali v Zalivu morskih
deklic in se predvsem ves
čas zelo zabavali. Zadnji
večer smo se poslovili od
volčičev, ki so letos zapustili džunglo, in se naslednjega dne polni lepih
spominov vrnili domov.

lometrov in naredili
4350 m višinske razlike
(samo gor!). Z vlakom
smo šli od Ljubljane do
Rijeke, potem pa naprej
čez most na Krk, s trajektom na Cres, vmes
na visoko vasico Lubenice in nazadnje do
Malega Lošinja.
Zagotovo si bomo vsi zapomnili iskanje prenočišč, debate ob kavi,
tattoo-janje s kano, plavanje, kuhanje na plaži, tečaj CPP-ja na Trsatu,
nevihto na Lubenicah, naporne klance in pa nepozabnih 9 dni z najbolj
norimi ljudmi.
Doroteja Petek, Skrbna čebela

POPOTNIKI IN POPOTNICE, Futrgavnarji

IZVIDNIKI IN VODNICE, Četa korajžnih 5
Kvajdej 2017! To je bil tabor, po katerem lahko rečeš samo: »Noro je
blo!«
No, norost se je za nas začela že pred Kvajdejem, na železniški postaji v Kranju, od koder smo se nato odpravili na Bled. Noro je bilo celodnevno kopanje v jezeru, noro je bilo z »ruzaki« hoditi naprej do Begunj,
noro je bilo izvajati acrobalance, spati na travi in biti pokrit s plahtami,
noro je bilo zamuditi na Kvajdej. :)
Noro se je bilo vsakič na novo zbuditi
na Kvajdeju in vedeti, da bo ta dan še
bolj nor kot je bil prejšnji. Noro je bilo
vsak dan v kvadratu še s štiristosedemdesetimi ljudmi stati in mukoma držati
roko v pozdravu med petjem vseh treh
himn. Nori so bili zabavni večeri, nora
pot preživetja, nori novi ljudje in nora
hrana, ki je morda razlog, da sem že
prevečkrat napisala »nor« …
Nor je bil tudi zadnji večer in nor koncert s še bolj norim bendom in noro zadnje
razdrtje kvadrata z norim bansom.Za našo
noro četo pa so bili nori tudi odhodi.
Žalostni, a nori – na parkirišču pred železniško postajo, v naglici in solzah.
Vse je bilo noro. No, skoraj vse. Ker GORA NI NORA!
Sara Maleš, Andeseb gazela

Letos smo se Futrgavnarji odpravili na potovalni tabor v Posočje.
Našo pot smo začeli v Kranju, od koder smo se z avtobusom preko Vršiča odpeljali do Bovca. Tam se je tabor začel zares. Na dan smo prehodili od 10 do 16 km, vsega skupaj smo prehodili okrog 75 kilometrov.
Na poti smo spoznavali prigode Asterixa in Obelixa in se od njiju naučili mnogo koristnega, na primer kako
lahko na ognju spečeš merjasca (mi smo
se raje odločili za piščance). Po njunem
zgledu smo si vsako
jutro privoščili poseben čarobni napoj, ki
nam je dal svežih
moči za premagovanje novih izzivov. Ker nas je celo pot spremljala bolj ali manj bistra
Soča, smo se vsak dan po prehojeni poti osvežili v njej in vedno znova
ugotavljali, kako ledeno mrzla je. Ker je bilo vreme ponoči po navadi
precej nestanovitno, so nam streho nad glavo večkrat ponudili prijazni
domačini, nekajkrat pa smo prespali kar pod milim nebom in občudovali zvezdnato nebo. Enkrat smo imeli celo čast spoznati lokalnega redarja, ki nas je obiskal zgodaj zjutraj. Po vseh prigodah in prehojenih kilometrih smo prispeli do našega cilja v Solkanu in z vlakom odšli domov.
Čeprav smo tabor zaključili z lepim številom žuljev (rekord je 12 žuljev
na eno stopalo) nam bo za vedno ostal v lepem spominu.
Dominik Maleš, Zagreti volk in Polona Zotler, Prisrčna čebela

Višek celega skavtskega leta so poletni tabori. Na večdnevne izhode,
med katerimi se imamo vedno ﬁno, se odpravimo po vejah. Letos
smo se skavti iz Komende 1 tako odpravili na štiri različne tabore.
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Šahovske
novice
EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH V igralk in igralcev Jan Gantar osvojil 42. mePOSPEŠENEM ŠAHU je bilo v Budvi v
Črni gori v torek, 20.6.2017. Jan Šubelj je v
skupini dečkov do 14 let osvojil 1. mesto z 8
točkami. Vesna Mihelič je v skupini deklic do
12 let osvojila 2. mesto s 6 točkami.
CZECH OPEN 2017 v Pardubicah od 21.
7. 2017 do 29. 7. 2017. Na turnirju »EVROPA
RESTAURANT OPEN« je v konkurenci 150

sto.
EVROPSKO EKIPNO PRVENSTVO
MLADIH 2017 je potekalo v Rymanow-Zdroj
na Poljskem od 17. do 23. 2017. Za reprezentanco Slovenije je na četrti deski igral Jan Šubelj. Osvojil je 5 točk iz sedmih partij. Reprezentanca je osvojila 15. mesto.
Portorož open 2017-Jan Marn
konkurenci 61 igralk in igralcev je Klara Vidmar osvojila 30. mesto
I. MLADINSKA LIGA 2017 v Murski Soboti od 26. do 30. 8. 2017. Pomlajena, mlada
ekipa v postavi Nejc Kralj, Klara Vidmar, Jernej Zidar je osvojila 8. mesto.

Budva 2017 - Jan Šubelj

Jan Šubelj, evropski prvah v pospešenem šahu 2016-4

Evropsko ekipno prvenstvo - ekipa Slovenije
3. POKAL MLADOSTI IN PRIJATELJSTVA 2017 v Portorožu od 16. do 21. 7.
2017. V konkurenci U9 je Filip Omladič
Klanjšček osvojil 8. mesto, v konkurenci U18
je Klara Vidmar osvojila 11. mesto.
11. MEDNARODNI TURNIR PORTOROŽ OPEN 2017 v Portorožu od 22. do 29.
7. 2017. V konkurenci 113 igralk in igralcev so
naši člani osvojili: 14. mesto Blaž Debevec,
27. mesto Jan Marn, 37. mesto Jan Šubelj, 72.
mesto Vesna Mihelič, 89. mesto Janez Paternoster, 92. mesto Jaka Klanjšček, 113. mesto Filip
Omladič Klanjšček.
VI. MEDNARODNI TURNIR OPEN
TOPUSKO 2017 v Topuskem od 12. do 19.
8. 2017. V konkurenci 157 igralk in igralcev je
Jan Marn osvojil 31. mesto.
VII. MEDNARODNI TURNIR SPLIT
OPEN 2017 v Splitu od 20. do 27. 8. 2017. V

Budva 2017-Jan Šubelj

Budva 2017 - Vesna Mihelič 2. mesto

Budva 2017- Jan Šubelj 1. Mesto

September v Vrtcu Mehurčki
Poletje in čas počitnic sta hitro minila. Prišel je
september in z njim novo vrtčevsko leto. Nekaj
otrok je odšlo v šolo. Želimo jim, da se tam
dobro počutijo, se z veseljem učijo in še kdaj
prestopijo prag vrtca, da poklepetjo z nami.
Vrtec Mehurčki pa se je letošnje šolsko leto
povečal za oddelek in tako lahko sprejel sto
malčkov. Veseli nas, saj to pomeni, da živimo
v kraju z veliko mladimi družinami. Vsem novo sprejetim otrokom in njihovim staršem želimo, da bo ločitev od varnega domačega doma
in uvajanje v novo okolje čim manj stresno.
Zaposleni se dobro zavedamo, kako velika
sprememba je to za otroke. S svojo prijaznostjo, strokovnostjo in postopnostjo se bomo
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trudili, da bo uvajanje čim bolj naklonjeno upoštevanju individualnim potrebam
otrok in tudi staršev.
Vsekakor pa bo letošnje vrtčevsko leto
poleg pestrega programa v znamenju gibanja, bivanja v naravi in spoznavanju
kulturne dediščine kraja. Zaposleni bomo
skrbeli, da bo vrtec prostor, kjer se bodo
vsi otroci dobro počutili in preko igre,
lastne aktivnosti širili svoja obzorja.
Predvsem si želimo veliko srečnih in
zdravih otrok, ki bodo z veseljem prihajali v vrtec, in staršev, ki nam bodo zaupali svoje malčke.
Maja Spruk

I. mladinska liga 2017 - ekipa ŠK Komenda Kralj, Vidmar, Zidar
ŠAHOVSKI TURNIR CIKLUS KRANJA
2017 v Kranju 15.8.2017. Zmagal je Boris
Skok.
Septembra mladi igralci nastopajo na evropskem in svetovnem prvenstvu. Pričenjajo se klubske lige in Osrednja slovenska šahovska liga.
Franc POGLAJEN

Budva 2017 - udeleženci ŠK Komenda Šubelj,
Marn, Maček, Mihelič
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Mravljišče - Mladinski center Komenda

Mravljišče - Mladinski center Komenda je
projekt, ki že uspešno deluje 10. leto in ga vodijo člani Društva za mladinsko dejavnost
Mravljišče, ki je bilo ustanovljeno maja 2007
prav z namenom, da uresniči dolgoletno željo
komendske mladine po raznovrstnem prostočasnem druženju v prostoru, ki bi bil namenjen
samo njim.
Idejni program za delovanje Mravljišča Mladinskega centra Komenda je zastavljen tako, da mladim omogoča, da se odločijo za
ustvarjalno druženje in preživljanje prostega
časa v prostorih centra in seveda tudi izven
njega. Velik poudarek je na vzgojno izobraževalnem področju, saj želimo, da se s ponudbo
programa razvijajo dejavnosti, kjer mladi lahko
usmerijo svojo mladostno energijo v kvaliteten
način življenja. Mladim je odprta pot, da skupaj rešujejo naloge, se medsebojno dogovarjajo, vodijo projekte, skrbijo za dobre medsebojne odnose in razvijajo pozitiven odnos do

sveta, do drugačnosti.
Mravljišče – Mladinski center Komenda
je torej prostor z različnimi kotički, kjer se
od oktobra dalje družimo in ustvarjamo ter
svojo energijo usmerjamo v različna področja,
ki nas zanimajo in jih lahko razvijamo in uresničujemo tudi vse zanimive, odštekane, odbite
ali pribite ideje, ki se porajajo v naših pametnih
glavah. Pri tem pa negujemo vrednote kot so
prijateljstvo in pripadnost, sodelovanje in odgovornost, odprtost in prilagodljivost, strpnost
in enakopravnost, aktivnost in vztrajnost,
ustvarjalnost in izvirnost, znanje in konstruktivna komunikacija. Zato vas vse, katere zanima sodelovanje, ne glede na spol ali starost
vabimo v našo družbo, da se nam pridružite
kot pomočnik, mentor ali celo idejni vodja kakšnega projekta. Več informacij na 031/379
891 ali mravljisce@gmail.com
»NAJ BO MLADOST ZDRAVA NOROST«!
Dejavnosti v Mravljišču
UČNA POMOČ
Za osnovnošolce od 12 let naprej, ki potrebujejo pomoč pri domači nalogi, pri ponovitvi
snovi, pri pisanju seminarske naloge. Učna
pomoč je brezplačna in se izvaja po dogovoru.
ČIRE ČARE za najmlajše
so vsako soboto dopoldne med 10. do 12.
uro. Skupaj z najmlajšimi mravljicami (4 do
10 let) prebiramo zanimive zgodbice, poslušamo glasbo, kaj zapojemo, se igramo, zabavamo
in tudi likovno ustvarjamo.

PETKOVE KUHARIJE
Kuharska delavnica za otroke od 8 do 15 let
je vsak petek med 18. in 20.uro. Prispevek za
delavnice 10 obiskov (material in pripomočki):
znaša 40 EUR za enega otroka in ga poravnate
na prvem srečanju, (možnost plačila v dveh
obrokih).
Število udeležencev je omejeno, prijave
možne do zapolnitve mest. Več informacij
prejmete oz. prijavo pošljite na mravljisce@
gmail.com
ČRNA KUHNA na You Tube
Naš mentor Matevž nam s svojimi prispevki
na spletnem omrežju YOU TUBE v »Črni
kuhni« prikazuje zanimive in preproste kulinarične umetnije, vredne ogleda.
Sobotno večerno druženje
Starejša mladina oz. študentje si bodo sobotne večere krajšali na kreativen način, na različnih delavnicah, ki bodo po dogovoru 2 krat
mesec in bodo objavljene na spletni strani
www.mravljisce.com in FB strani Mravljišča.
TEMATSKE ZABAVE ZA MLADE 12+
Mesečni dogodki za mlade 12+ bodo ob sobotah med 19. in 22. uro v prostorih Mravljišča.
Teme bodo različne glede na trend, ki nas
spremlja skozi mesece. Tematske zabave pa
bodo objavljene na plakatih v šoli, spletni
strani www.mravljisce.com in FB.
PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE
Za predšolske otroke in osnovnošolce z animacijo, glasbo, plesom, igrami in ustvarjanjem.
Mladi od 12 let naprej pa sami izberejo glasbo,
ki jo radi poslušajo in ob njej tudi zaplešejo, se
sami odločijo, kaj zanimivega bi radi počeli!
Torek, četrtek ali sobota popoldne. Informacije
prejmete na telefon: 031/379 891.
TEMATSKA PREDAVANJA ZA ODRASLE
V Mravljišču organiziramo tudi različna tematska predavanja za odrasle. Predavanja običajno potekajo med tednom v popoldanskih
urah in so objavljena na naši spletni strani
www.mravljisce.com ali FB strani.
LOKOSTRELSTVO v športni dvorani
Komenda
Vabljeni na redne treninge tudi v šolskem
letu 2017/18 vsak četrtek od 5. oktobra dalje:
* od 17.00 do 18.30 za otroke in mladino
* od 18.30 do 20.00 za odrasle
(Informacije o tekočem dogajanju v Mravljišču
so objavljene na spletni strani www.mravljisce.
com in FB)
Jelka Smrekar, predsednica DMD Mravljišče
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NAPOVEDNIK
dogajanj oktobra 2017

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
MEŠANI PEVSKI ZBOR DU KOMENDA - Nastop v Veliki dvorni
Odprtega odra v Cankarjevem domu v Ljubljani 27. septembra
2017 ob 9. uri v okviru Festivala za drugo življenjsko obdobje bo
zbor s predsednikom Mihom Ferjucem nastopil pod vodstvom
Ignaca Gorjanca.

Glasilo občine Komenda 8–9/2017
Vsak petek, od 18.00 do 20.00, otroci od 8 do 12 let v Mravljišču
ustvarjajo v kuharski delavnici. Obvezne so predhodne prijave do
zapolnitve mest na mravljisce@gmail.com, dodatne informacije na
031 379 891.
LOKOSTRELSTVO – za otroke, mladino in odrasle, vsak četrtek v
športni dvorani. Prvo srečanje bo 5. 10. 2017 ob 17.00 v športni dvorani
Komenda.
Otroci od 17.00 do 18.30
Odrasli od 18.30 do 20.00
Več informacij o dogajanju v Mravljišču je na spletni strani www.mravljisce.com, lahko pa pišete na mravljisce@gmail.com.

IZLETNIŠKA SEKCIJA
AVTOBUSNI IZLET V MEDŽIMURJE - 4. oktobra v Martin na
Muri in Razkrižje. Pripravlja se tudi dvodnevno Martinovanje 9. in 10.
novembra.
Prijave pri poverjenikih in vodji izleta Mariji Špehonja
tel.: 031 405 303.
BALINARSKA SEKCIJA
MEMORIALNI TURNIR bo oktobra v spomin pokojnih balinarjev.
POHODNIŠKA SEKCIJA
STARA FUŽINA - 14. oktobra 2017 - Stara Fužina in ob Koritih
Mostnice do Voj (zelo lepa pot). Odhod ob 7.30 izpred trgovine TUŠ
MLINČKI - 21. oktobra 2017 k Mlinčkom v Suhadolah in Kostanjev
piknik. Odhod izpred suhadolske cerkve ob 8.30.
BREZNICA - 28. oktobra 2017 pohod Breznica–Lubnik. Odhod s
parkirišča TUŠ ob 8.00.
KOLESARSKA SEKCIJAKAMNIK - 5. oktobra 2017 po progi Kamnik–Komenda–Cerklje–Vodice–Kamnik. Start ob 7.30 pri Škorpiu.
KOSTANJEV PIKNIK - 21. oktobra 2017 iz Suhadol na Kostanjev
piknik
ŠAHOVSKA SEKCIJA
EKIPNO PRVENSTVO OSREDNJE SLOVENSKE LIGE -1. liga
- 14. septembra do 24. novembra; kot običajno ob ponedeljkih popoldne na Glavarjevi cesti 104
FOLKLORNA SKUPINA DU KOMENDA
15-LETNICA - Prireditev ob 15-letnici Folklorne skupine bo v soboto, 21. oktobra, ob 18. uri dvorani Kulturnega doma v Komendi.
Vstopnine ni.
DRUŠTVO NARODNIH NOŠ na KOMENDSKEM
PIKNIK za vse člane v petek, 29. septembra 2017, popoldne pri Planinskem domu na Podborštu.
DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
ČIRE ČARE za najmlajše – Vsako soboto, od 10.00 do 12.00, so v
Mravljišču različne ustvarjalne delavnice za otroke od 4 do 10 let.
14. 10. 2017 SIRENE TULIJO, pogovarjali se bomo o mesecu o požarni varnosti in nato skupaj obiskali PGD Komenda.
21. 10. 2017 JABOLKA dišijo, mamljiva jabolka lahko pripravimo na
100 in en način.
28. 10. 2017 NOČ ČAROVNIC JE PRED VRATI, prebirali bomo
zgodbice, izdelali okraske za noč čarovnic in se nato zabavali do 12.00
PETKOVE KUHARIJE za osnovnošolce – prvo srečanje bo 6.10. 2017
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TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
ČAROBNO NEBO - Razstava likovnic in avtoric Agice in Metke
v Koželjevi domačiji na Gori pri Komendi bo 29. septembra ob
19. uri.
Oj hoj… za čarno -sladke iluzije in poezije bo poskrbljeno… jesnesuih tratah pa bomo sanjarili skupaj.
Toplo vabljeni.

Aplenca

Glasilo občine Komenda 8–9/2017

Vulkanizerstvo
Grgič S.P.
Zajčeva cesta 5
1218 Komenda
031 785 706
ponedeljek–petek
8.00–18.00;
sobota
8.00–13.00
PRODAJA • MONTAŽA • CENTRIRANJE • OPTIČNA
NASTAVITEV PODVOZJA • POLIRANJE VOZIL •
GLOBINSKO ČIŠČENJE VOZIL • SERVIS VOZIL
www-avto-grgic.si - www.vulco.si
Nagrade
1. nagrada - Servis osebnega vozila
2: nagrada - Zunanje in notranje čiščenje osebnega vozila
3: nagrada - Premontaža in centriranje gum

Rešeno križanko
(lahko napišete tudi
samo REŠITEV
GESLA) pošljite
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda (tudi po
mejlu: urednistvo.
gok@komenda.si)
DO VKLJUČNO 10. oktobra 2017.
Na kuverto ali po mejlu napišite ime, priimek, naslov in Nagradna križanka.
Seznam nagrajencev Nagradne križanke ISAM elektronika d.o.o. v
Aplenci Glasilu občine Komenda, številka 7/2017:
1. nagrada – GSM Brezžični alarm - VESNA AVBELJ DOVŽAN,
Gmajnica 239, 1218 Komenda
2. nagrada - Led senzorska svetilka - IVANKA ŽULIČ, Mlaka 37 B,
1218 Komenda
3. nagrada – Ura z digitalnim termometrom - JUSTI URBANEC,
Slamnikarska 14, 1234 Mengeš
Čestitamo! Nagrajenci lahko nagrade na podlagi, tega potrdila in osebnega dokumenta in predhodnega dogovora prevzamejo na sedežu podjetja, Gora pri Komendi 23 D, Komenda. Več informacij na telefon 041
612 631 ali e-naslov info@isam.si
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Lepota iz preteklosti

Lipar d.o.o.
PC Komenda
Pod Bukvami 13
1218 Komenda
Slovenija
Tel.: 04 252 90 80
Fax : 04 252 90 84
E-mail.: info@lipar.si
www.lipar.si

