Aplenca

Glasilo Občine Komenda

LETO 28 | SEPTEMBER 2019 | ŠTEVILKA 7

Odprto je novo
plezalno središče
Domen Štebal Komendčan, ki živi
v Avstraliji
Dobrodošli, prvošolčki!

Tadej Pogačar,
fant s Klanca,
ki osvaja
kolesarski svet

Aplenca | September 2019

06

Kako je uspeh Tadeja Pogačarja
doživel njegov prvi trener

08

Utrinki preteklega meseca

12

Domen Štebal, Komendčan,
ki živi v Avstraliji

14

S kolesarjenja
po Provansi

18

Obiskali smo
prvošolčke iz 1.C.

20

220 otrok na
20. oratoriju

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.

Izdajatelj: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik : Špela Šimenc
Kontakt uredništva: 051 200 762 / urednik.gok@komenda.si
Tisk: Tiskarna Oman, Kranj
Oblikovanje: Danaja Kostelec
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Glasilo izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno. Naslednja številka bo izšla v petek, 25. oktobra 2019.
Rok za posredovanje gradiv za objavo v septembrski številki je 9. oktober 2019.
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»Lepo je videti komendsko
zastavo sredi Madrida«
Načrtovana sredstva za kanalizacijo bo treba povečati. – Radar nekaj dni po postavitvi že deležen
vandalizma. – Šolska pot je mirna in varna. – V začetku oktobra sprejem Tadeja Pogačarja.
namestili, enega pri šoli v Komendi in drugega na državni cesti pri šoli v Mostah. Tisti
na Križu še čaka na postavitev.

K

aj bo zaznamovalo občinsko jesen?
Nadaljevanje gradnje kanalizacije, ki
je pogojena s spremembo Odloka o
proračunu. Ker so bile vse ponudbe višje od
načrtovanih sredstev, je treba le-ta povišati, da lahko podpišemo pogodbo z izvajalcem. Predvidevam, da bomo najprej zaključili Breg in potem Klanec. Zaradi sočasne
vgradnje novega povezovalnega vodovodnega omrežja Zalog – Vodice v delu naselja Nasovče, ki je sklop obnove Krvavškega
vodovodnega omrežja in poteka v delu od
centra naselja preko državne ceste na isti
trasi, bodo Nasovče v fazi gradnje spomladi
prihodnje leto. Ni pa to še zagotova informacija. Je pa zagotovo, da moramo glavnino kanalizacije v letošnjem letu končati. Kaj
večjega za letos pa ni predvideno: po načrtih tečejo komasacije v Nasovčah in na Drnovem, sredi oktobra bodo končno zaključena dela pri mrliških vežicah, dva radarja,
o katerih sem govoril nazadnje, smo pa že

Je res, da je bil eden že deležen vandalizma?
Res so bili zaznani znaki vandalizma, kajti pretekli vikend je bilo ohišje za radar pri
Osnovni šoli v Komendi prebarvano z rdečo barvo. Ponovno poudarjam, da je namen
postavitve stacionarnih radarjev zmanjševanje hitrosti v naših naseljih in povečanje
prometne varnosti.

Na spomladanski seji se je veliko
govorilo o (ne)varnosti šolske poti?
Kako je danes s tem?
Po spomladanski seji smo za nekaj časa imeli v času prihodov in odhodov v šolo varnostnika, ki je hodil po šolski poti od Komende
do Most. Kakšnih večjih incidentov ni bilo
opaziti, niti varnostnik ni izvedel nobenih
sankcij, je pa 'okregal' nekaj mladostnikov
zaradi kajenja in popivanja. Po mojih trenutnih informacijah je šolska pot mirna in varna, nobenih pritožb ne prejemamo.
Septembra je naš Tadej Pogačar
Slovenijo, tudi Komendo popeljal v svet.
Na zaključku španske Vuelte je sredi
Madrida plapolala komendska zastava.
Se za Tadeja pripravlja kakšen sprejem?
Tadej je prekosil vsa pričakovanja, verjetno tudi svoja. Lepo je bilo videti sredi
Madrida plapolati tudi komendsko zasta-

Le nekaj dni po postavitvi je bil radar pri šoli v
Komendi žrtev vandalov. Župan poudarja, da je
namen postavitve stacionarnih radarjev zmanjševanje hitrosti v naših naseljih in povečanje
prometne varnosti.
vo. Lahko smo (in moramo biti) ponosni
na Tadeja s Klanca, jaz sem. Glede sprejema pa smo zaradi svetovnega kolesarskega prvenstva prisluhnili priporočilom, da
mu omogočimo čim boljšo regeneracijo,
prepotrebni oddih in ustrezno pripravo na
še eno veliko tekmovanje. Večji sprejem
zato pripravljamo 8. oktobra ob 17.00 na
hipodromu. Vabljeni!
Špela Šimenc

S prve jesenske seje Občinskega sveta
7. redna seja Občinskega sveta Občine Komenda je z 11 točkami dnevnega reda minila mirno in precej enotno.
Obravnavali so naslednje točke: 1.
Predstavitev osnutka Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
osnutka Predinvesticijske zasnove za
suhi zadrževalnik Tunjščica; 2. Informacija o predvideni spremembi občinske meje zaradi komasacije Drnovo; 3.

Predstavitev projekta izgradnje doma
starostnikov v Komendi; 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč na območju lokacijskega načrta O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka
dela – II. faza – druga obravnava; 5.

Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki; 6. Predlog Sklepa o spremembi sklepa
o razporeditvi presežka prihodkov nad
odhodki Vrtca Mehurčki na dan 21. 12.
2018; 7. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra za zemljišče parc. št. 548/8, k.
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o. Kaplja vas; 8. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o podelitvi
koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v občini Komenda – prva (in
druga) obravnava; 9. Predlog Odloka o
rebalansu proračuna Občine Komenda
za leto 2019 – skrajšani postopek; 10.
Seznanitev s Poročilom o izvrševanju
proračuna Občine Komenda v obdobju
od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.; 11. Pobude in
vprašanja svetnic in svetnikov.
Dr. Primož Banovec z Inštituta za vodarstvo je predstavil zasnove za suhi
zadrževalnik Tunjščica. Kot je dejal, je
poplavna nevarnost v naši občini močno
prisotna, pri tem izstopata naselji Moste
in Suhadole, ki sta bili v poplavah leta
2007 že hudo prizadeti. Suhi vodni zadrževalnik Tunjščica je eden izmed učinkovitih ukrepov za izboljšanje poplavne

varnosti, saj naj bi njegovo delovanje v
celoti zadržalo pritoke iz Tunjščice v
Pšato. Sledila je predstavitev projekta
izgradnje doma starostnikov (Vera Klepej Turnšek iz podjetja Arvitae d.o.o., ki
je izdelovalec projekta). Svetniki so izpostavili, da je načrtovanih 25 parkirnih
mest premalo, Turnškova odgovarja, da
ne vedo več, kam naj jih narišejo. Prav
tako so Turnškovo opozorili, da mora
šolska pot ostati v stanju, kot je sedaj,
torej asfaltirana.
Nadalje so na seji Vrtcu Mehurčki potrdili
zvišanje cen s 1. oktobrom za dobrih 5 %.
Kot je poudaril ravnatelj vrtca Blaž Kölner,
so se iz istih razlogov (višje plače in regres,
sprememba v sistematizaciji delovnih
mest …) podražili tudi ostali vrtci.
V 9. točki je Občinski odbor sprejel Odlok
o (drugem) rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2019. Glavni raz-

NSi je sredina.
Tudi lokalno.

log za drugi rebalans je v tem, da mora
Občina zagotoviti zadostna sredstva za
izgradnjo sekundarne kanalizacije. V
sprejetem rebalansu proračuna za leto
2019 so skupni izdatki ocenjeni v višini
7.634.255 evrov in so za 73.008 evrov
oziroma 1 % višji kot v sprejetem proračunu za leto 2019.
Seja se je zaključila s pobudami svetnic
in svetnikov, med drugim se je govorilo
o ekoloških otokih, ki so očiten problem
v občini. Rešitev pa je, kot je poudarila
mag. Majda Ravnikar, v osveščenosti.
Prezljeva je kot možno rešitev predlagala ukinitev ekoloških otokov. »Ali bomo
imeli svinjarijo doma ali pa jo bomo odpeljali v jamo,« je dejala. In ni bil župan
edini, ki se je s tem morebitnim ukrepom strinjal.
Špela Šimenc

Spoštovanje!

Skoraj ves avgust in september je bila ena glavnih tem na
političnem prizorišču pozicija NSi. Predsednik Matej Tonin
je jasno sporočil: NSi je krščanskodemokratska sredinska
stranka. K sodelovanju toplo vabimo vse, ki jim ni vseeno za
Slovenijo in ki si želijo razvojnega preboja naše domovine. V
jasnih ciljih in sodelovanju je ključ do uspeha.
Po stranki in predsedniku je takoj začelo »padati« z leve in z
desne. Seveda, saj sredinska pozicija že naravno zavrača vse
ekstremizme, leve in desne. Evropska krščanska demokracija
je trdno zasidrana v sredini in stoji na temeljnih vrednotah,
kot so: svoboda, pravičnost, solidarnost in odgovornost.
Tudi na lokalnem nivoju se kaže, da NSi misli resno. V vroči
razpravi na zadnji seji Občinskega sveta sta naši dve svetnici
izrazili nestrinjanje z idejno zasnovo investicijskega projekta Občine Komenda – Prenova območja osrednje ploščadi in
gradnja kolumbarija na pokopališču Komenda. Ob upoštevanju dejstva, da obstoječe proste kapacitete pokopališča
zadoščajo za približno 3 leta (razpoložljivih je 19 klasičnih
grobov in 3 žarni grobovi), bi bilo smiselno razmišljati o pridobitvi prostora za žarne grobove – v nasprotnem primeru
nam ostane za žarni pokop le žarna niša oz. kolumbarij, ki bi
moral biti ponujen kot možnost izbire, ne pa gotovo dejstvo. Z
umestitvijo žarnih niš v prostor pa se bo obstoječa poslovilna
ploščad še zmanjšala. Sam projekt je bolj kot ne izhod v sili, s
svojimi pogoji gradnje pa velik izdatek za občinski proračun.
Čim prej je potrebno pristopiti k razgovorom o novem delu
pokopališča, ki ga Komenda potrebuje.

Spoštovanje do sebe, okolice, narave. Velikokrat smo že slišali, brali, videli ekološke otoke v naši občini, ki so prenatrpani s smetmi, okolica pa razmetana. Če prideš še bliže, vidiš, da v namenskih kontejnerjih ni prava vsebina, ampak vse
povprek – samo, da se znebimo smeti. Greš po poljski poti,
šolski poti, skozi center Komende, center Most in vidiš smeti
ob cesti, na pločniku, na travniku.
Imeli smo predloge, kako bi na ekoloških otokih stvari obvladali in izboljšali, da bi bili lepši, da vizualno ne bi bili prenatrpani, smeti lepo urejene po namenskih kontejnerjih. Organizirane so čistilne akcije, da se ob sprehajalnih in poljskih
poteh pobirajo smeti, ki se kopičijo.
Spoštovanje. Najprej bo potrebno spoštovati sebe, okolico,
naravo, preden bomo lahko govorili o lepši in čistejši prihodnosti. Največkrat smeti odvažamo starejši in smo s tem
vzgled mlajšim, kako se sme ali ne sme delati. Ko bomo naredili »klik« v glavi, da pravzaprav sami sebi smetimo in s
tem učimo najmlajše, šele takrat bomo lahko govorili o čistejši prihodnosti v Komendi. S spoštovanjem in zgledom
bomo lahko skupaj rasli in zrasli v družbo, ki bo znala živeti s
sočlovekom, z naravo.
Le tako bomo lahko živeli složno, enotno in bomo družba, ki
bo tudi svojim naslednikom predala dostojanstvo do vsega
omenjenega. Ne obstaja šole za vrednote, ker moramo vsak
pri sebi spoznati in se navaditi spoštovanja, predvsem bontona in odnosa do narave. Poznate znani rek: 'Kar seješ, to
žanješ!'? Naj bo naša setev skrbna, da bomo v prihodnje želi
odlično žetev! Dosegljivi smo na: trnlista@gmail.com

Janez Cigler Kralj, OO NSi Komenda

Lista TRN

AKTUALNO

Aplenca | September 2019

OBVESTILO
Občina Komenda obvešča, da sta od dne 16. 9. 2019 do dne 16. 10. 2019 na spletni
strani www.komenda.si objavljena naslednja javna razpisa:
1. Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Komenda za leto 2019, za naslednje ukrepe:
- pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva,
- pospeševanje zaposlovanja,
- spodbujanje razvoja socialnega podjetništva,
- pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah.
2. Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Komenda.
Stanislav Poglajen, l. r., župan Občine Komenda

Na podlagi 112. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZUreP-2, Uradni list RS
št. 61/17), v povezavi s 119. in 123. členom istega zakona, objavljamo naznanilo

O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA
ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA O2/1 – POSLOVNO PROIZVODNE CONE KOMENDA – OZKA
DELA – II. FAZA (spremembe št. 2)

I.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja O2/1 – Poslovno proizvodne cone Komenda –
Ozka dela – II. faza (spremembe št. 2), ki ga je pod št. 08/2019 septembra 2019
izdelalo podjetje RRD, Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, bo od vključno 30. 09.
2019 do vključno 29. 10. 2019. Gradivo bo razgrnjeno v prostorih Občine Komenda,
Zajčeva 23, 1218 Komenda. Ogled gradiva bo možen v času uradnih ur, gradivo bo
dostopno tudi na občinskih spletnih straneh.

II.

Javna obravnava bo v sredo, 02. 10. 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi na Glavarjevi cesti
104, Komenda.

III.

Pripombe v zvezi z razgrnjenim dokumentom se lahko podajo na javni obravnavi,
v času razgrnitve pa se lahko vpisujejo v knjigo pripomb in predlogov na sedežu
Občine. Pisne pripombe in predlogi se v tem roku lahko posredujejo tudi po pošti
na Občino Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda, na elektronski naslov obcina@
komenda.si ali na telefaks št. 01 834 13 23.

IV

.
To naznanilo se objavi v občinskem glasilu, na spletnih straneh Občine Komenda
in na občinski oglasni deski.
Številka: 3500-0002/2019
Datum: 12. 09. 2019

Stanislav Poglajen, l. r., župan Občine Komenda
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OBVESTILO
LASTNIKOM
NEPREMIČNIN
Obveščamo Vas, da je Geodetska
uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: GURS) pripravila poskusni
izračun modelov vrednotenja nepremičnin in prosila občine za pomoč
pri predstavitvi gradiva. Gradivo bo
predvidoma od 01. 10. 2019 do 30. 10.
2019 dostopno na spletnem naslovu
http//www.mvn.e-prostor.gov.si, v
prostorih Občine Komenda na Zajčevi cesti 23 pa bo tudi javno razgrnjeno in bo med uradnimi urami na
vpogled vsem zainteresiranim.
Na gradivo boste lahko na posebnih
obrazcih, ki jih bo pripravil GURS (na
voljo bodo tudi na občini), do 14. 11.
2019 podajali morebitne pripombe.
GURS bo za občane, ki to želijo, na
večjih območnih enotah pripravil
podrobnejše predstavitve gradiva:
lastniki nepremičnin v naši občini
lahko dodatne informacije dobite
17. 10. 2019 v Kranju, Slovenski trg 1
(Mestna občina Kranj) ali 18. 10. 2019
v Ljubljani, Maistrova ulica 10 (Ministrstvo za kulturo), obakrat med
10.00 in 13.00 uro.
GURS bo na vsa morebitna vprašanja odgovarjal po telefonu 080 2009,
lahko pa jih boste poslali tudi na poseben e-naslov vrednotenje@gov.si
ali po navadni pošti na »GURS vrednotenje, p. p. 35, 1000 Ljubljana«.
Marjan Potočnik, Občina Komenda
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Neverjetni Tadej Pogačar
Tri tedne nas je Tadej Pogačar navduševal s svojimi vožnjami na tritedenski etapni dirki po Španiji, La Vuelta. S tremi etapnimi zmagami in končnim 3. mestom je bil eden najbolj dominantnih
kolesarjev na dirki. Ni bil pa Tadej edini Komendčan na tej dirki, saj je v barvah Bahrain Meride
nastopal tudi Luka Pibernik.
15 kilometrov pred ciljem. Ko je z neverjetno lahkotnostjo prišel mimo nas,
sem vedel, da mu etapna zmaga ne uide
več. Do cilja je bilo nato še 6 kilometrov
klanca, kjer pa je Tadej ohranjal svojo
prednost. V ozadju so tako ekipe Astane in Movistarja na vso močjo skušale

S svojo mladostjo,
sproščenostjo in
simpatičnostjo se je
vsidral tudi v srca
Špancev.

T

ako se je ime Občine Komenda poneslo po celem svetu. Luka sicer ni
bil v ospredju v etapah, je bil pa pomočnik v svoji ekipi in je ogromno pripomogel k uspehom svojih klubskih kolegov.
Z velikim veseljem lahko napišem, da sem
skupaj s svojo družino, Tadejevima staršema in Tejo Hauptman (ženo slovenskega
selektorja Andreja Hauptmana) zadnje tri
dni Tadeja podpiral ob progi. Iz prve vrste
lahko rečem, da je Tadej postal prava svetovna zvezda! S svojo mladostjo, sproščenostjo in simpatičnostjo se je vsidral tudi
v srca Špancev, saj so nas španski navijači
ves čas oblegali in se želeli slikati z nami.

Še posebno sobotna, 20. etapa, nam bo za
vedno ostala v spominu, saj je Tadej kljub
že zaostanku v skupnem vrstnem redu
za 3. mestom uprizoril pravi epski napad.
Navijači smo ga prvič bodrili na približno
stotem kilometru (etapa je bila dolga 190
km), kjer nas je z navdušenjem pozdravil
in že takrat sem dobil občutek, da nam nekaj pripravlja ... Na predzadnjem vzponu,
kar 45 kilometrov pred ciljem, je napadel
tekmece in si hitro privozil več kot minuto prednosti. Lahko si predstavljate, kako
smo bili živčni, ko smo po telefonih spremljali, kaj se dogaja.
Zopet smo ga bodrili na krajšem vzponu

zmanjševati zaostanek, a jim vse do cilja
ni uspelo. Potem pa zmaga! Dovolj je bilo
tudi za skupno 3. mesto in osvojitev bele
majice. Kakšno veselje in navdušenje nas
je navdajalo, pa si lahko predstavljate ...
V nedeljo, pred zadnjo etapo po ulicah
Madrida, kjer skupnega seštevka ni moglo nič več spremeniti, so se tudi kolesarji
zelo sprostili.
Potem pa zgodovinski trenutek, ne samo
slovenskega kolesarstva, ampak tudi celotnega slovenskega športa. Primož Roglič
je postal skupni zmagovalec etapne dirke
po Španiji, Tadej Pogačar pa je bil tretji. Na
podelitvi, ki je potekala na trgu Cibeles v
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Komenda ima novo plezalno središče

Foto: David Sakelšek

»Danes sem ponosen, da sem načelnik športnoplezalnega odseka in član Planinskega društva Komenda. Uspelo nam je zgraditi enega najlepših plezalnih
središč v bližnji okolici,« je v svojem govoru ob otvoritvi novega Plezalnega
središča Komenda povedal Marko Pogačar.

V ponedeljek malo pred 12. uro – le dan po tem,
ko smo ponosno spremljali zaključno dejanje
španske Vuelte in uspeh naših dveh kolesarskih
legend Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja – so
Tadeja na brniškem letališču na manjšem sprejemu pričakali sorodniki, sošolci in prijatelji.

centru Madrida pred več tisoč glavo množico, je Primož oblekel rdečo majico vodilnega, Tadej pa belo za najboljšega mladega
kolesarja. Res neverjetni občutki in nepopisno veselje.
Tadej in Primož sta po podelitvi imela še ogromno obveznosti in novinarskih
nastopov, a na koncu sta si vseeno vzela
čas tudi za nas, navijače.
Kot Tadejev prvi trener v zadnjih dneh dobivam ogromno vprašanj, če smo kaj takega pričakovali … Nikakor! Seveda je Tadej
letos že dosegel nekaj odličnih rezultatov,
vendar na svojem prvem Grand touru in
pri 20 letih nihče ni pričakoval kaj tako
izjemnega. V ekipi UAE, za katero Tadej
nastopa v letošnjem letu, res lepo skrbijo
zanj. Še posebej pa mu je v pomoč Andrej
Hauptman, ki je v tej ekipi športni direktor.
Kaj na koncu lahko rečem? Tadej je ime
Komende in Slovenije ponesel po celem
svetu in upam, da se Komendčani zavedamo, kakšno čast imamo, da je Tadej
naš sovaščan!
Miha Koncilija

Marko Pogačar, načelnik športnoplezalnega
odseka, ki deluje pod okriljem Planinskega
društva Komenda.

Prek 2000 delovnih ur so prostovoljci vložili
v ta projekt.

Ob tem se je v prvi vrsti zahvalil prostovoljcem (prek 40 jih je bilo), ki so z entuziazmom in veliko dobre volje v projekt
vložili več kot 2000 delovnih ur.
Zgodba novega plezalnega središče se je
pričela precej kmalu potem, ko je zaživela prva 'stenca' na podstrešju planinskega
doma. Navdušenje nad plezalnimi vadbami
je bilo (pre)veliko, plezalna stena pa (pre)
majhna. Poleg tega na sedaj že 'stari' plezalni steni (ki jo bodo letos preuredili in v
celoti namenili najmlajšim) zaradi nizke
višine niso mogli izvajati plezanja z vrvjo,
to pa je potrebno za tečaj plezanja v skali, ki ga komendski športnoplezalni odsek
tudi izvaja. Želja po širitvi je tlela in prvi

žarek je posijal pomladi 2016, ko je eden
izmed članov odseka, Boris Hafner, na
Mlaki pokazal svoje nove, še neizkoriščene
prostore, za katere je menil, da bi lahko bili
potencialni za novo steno.
In res so bili. Prav tukaj se danes nahaja
205 m² velika plezalna stena, do katere pa
pot ni bila lahka. Upravni odbor Planinskega društva Komenda je športnoplezalnemu
odseku obljubil finančno pomoč, če dobijo
razpis fundacije za šport, na katerem so
kandidirali. Žal neuspešno, toda to jih ni
zatrlo in tudi Planinsko društvo (posebno
so se zahvalili predsedniku Zoranu Sodniku) jim ni odreklo pomoči. Kot tudi ne donatorji in sponzorji, zaradi katerih so, kot
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je povedal Marko Pogačar, zopet začeli verjeti, da jim lahko uspe.
V soboto, 21. septembra, dve leti od prvih del, je plezalna stena
doživela uradno otvoritev, ki jo je uvodoma blagoslovil župnik
Zdravko Žagar. Po plezalsko niso slavnostno rezali traku, pač pa
sta vozel odvezala Marko Pogačar in Zoran Sodnik. Že čez nekaj
sekund je bilo na steni živahno in polno malih, pa tudi velikih plezalcev. Prav zanimanje slednjih je vedno večje, pravijo v športnoplezalnem odseku. Trenutno jih sicer na vodenih vadbah na obeh
stenah pleza okoli 140, v oktobru načrtujejo dodatne termine za
plezalni vrtec, hkrati pa bodo novo plezalno središče odprli tudi za
rekreacijo, na katero se lahko pride razgibat vsakdo nenajavljeno.

Po plezalsko niso rezali traku, pač pa sta vozel slavnostno odvezala Marko
Pogačar in Zoran Sodnik.

Špela Šimenc

Suhadolska »smajna«
tudi tokrat »v rožah«

Skupina domačinov je namreč v ranih jutranjih urah pred cerkev
sv. Klemena pripeljala rože lončnice in grmovnice, jih razmestila po nizkem betonskem obzidju, na zelenici pred cerkvijo in na
bližnjem otoku sredi krožišča. Nad vhod v samo cerkev je v znak
pripadnosti državi (in Cerkvi) obesila slovensko zastavo, ob južno cerkveno steno postavila stilizirano rožo z abrahamsko letnico 50, v kovinska vrata pritrdila reklamo za zdravo življenje 'Če
boš kolesaril', na otok pa postavila staro kolo brez pnevmatik, a
z rožami. Najbolj drzno potezo, nevarno za voznike, je naredila,
ko je na samo cesto, ki pelje mimo cerkve, namestila tri cementna
korita z rožami. »Skadovke« so tako imele, nekatere pred »deseto mašo«, druge pa po njej oz. po prazničnem kosilu, še dodatno nehvaležno opravilo. Najprej, kako med desetinami rož najti
»svojo«, nato, kako jo pripeljati ali (bližnje vaščanke) prinesti do-

Foto: Jožef Pavlič

Noč s sobote, 31. avgusta, na nedeljo, 1. septembra, ko
smo »Skadovci« praznovali »smajno« nedeljo, je bila
tudi letos (za nekatere) zelo živahna in »delovna«.

mov. Nekatere so to naredile v jezi, druge v dobri volji, kajti, kot je
izjavila moja žena Marta, so »storilci nočnega dejanja« na svojski
način prispevali k praznovanju »skadovske« žegnanjske nedelje.
Zavetnik cerkve mučenec papež sv. Klemen bi bil bolj vesel, če bi
prišli k maši (nekateri mogoče celo so), a jim je štel v dobro tudi
to, da so se ga spomnili na že tradicionalen način na suhadolsko
»smajno« nedeljo.
Jožef Pavlič

Gasilsko rolanje 2019
V soboto, 7. septembra, je v PGD Špitalič potekalo tekmovanje v rolanju za mlade gasilce. Na tekmovanje se je,
verjetno zaradi slabe vremenske napovedi, prijavilo le šest
društev, iz naše Gasilske zveze PGD Komenda in PGD Križ.
Ker za tekmovanje nismo imeli rezervnega termina, smo ne glede na vremensko napoved tekmovanje izpeljali. Malo nas je sicer
naškropilo, tako da upam, da nismo prehladili nobenega otroka. V
štirih kategorijah je tekmovalo 52 mladih gasilcev.
Mladina PGD Komenda so kot lanski zmagovalci imeli v lasti prehodni pokal, ki so ga tudi letos obdržali. Z zlato medaljo sta se
okitili Hajdi Trebušak pri pionirkah in Eva Mikelj pri mladinkah.
Srebrno medaljo je osvojil Tine Sodnik pri mladincih, bronasti
medalji sta osvojila Tim Mencigar pri pionirjih in Domen Štebe pri
mladincih. Mladina iz PGD Križ pa se je okitila s srebrno medaljo
Davida Gantarja med pionirji.
Mihaela Poglajen
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Cerkljani klonili
v Komendi na
balinarskem
maratonu
Cerkljanski balinarji so 23. avgusta iz Komende odšli sklonjenih
glav, saj so jih komendski balinarji
v 12-urnem balinarskem maratonu
premagali s 124 proti 75.

Avgust, Jakomini Peter in Hafner Ivan,
Vrhovnik in Prosen (kamniška dvojica),
Misja Dani in Misja Mirko, Špehonja Anton in Rogelj Ciril, Rajterič Silvo in Zarnik
Anton, Ropret in Hacin Tomaž (mešana
dvojica).
Za konec pa še vabilo: balinarska sekcija
vabi vse, ki bi se radi naučili balinanja, na
komendsko balinišče, ki se nahaja v idiličnem okolju v bližini Planinskega doma.
Potrebujete le voljo, za opremo in inštrukcije je poskrbljeno. Vsi zainteresirani pokličite na: 031 788 705 (Tomaž Hacin).

Kapetan komendskih balinarjev Mirko
Misja je tudi bolje razporedil njihove moči.
»Njegove« ekipe so se menjale vsako uro,
cerkljanske, ki jih je vodil Vinko Janežič, pa
zaradi manjšega števila tekmovalcev na dve
uri. V vsaki ekipi so bili po trije tekmovalci
oz. tekmovalke. Tekmovanje je bilo tokrat v
Komendi, prihodnje leto pa bo v Cerkljah.
Pokale je podelil predsednik DU Komenda
Saša Lenarčič. Tekmovalcem obeh moštev
je čestital za vztrajnost. Organizatorju
tekmovanja na čelu s predsednico balinarske sekcije pri DU Komenda Ivanko Žulič
se je za gostoljubje in spečene ter druge
dobrote zahvalil kapetan »sosednje« ekipe
Vinko Janežič. Da niso bili tekmovalci lačni
oz. žejni, je poskrbela prav Ivanka z balinarkami komendskega moštva.
Tudi »nebo« se jih je »usmililo«, kajti od 7.
ure zjutraj do 19. ure zvečer, kolikor časa je
trajalo tekmovanje, je kljub zaskrbljujoči
vremenski napovedi padlo le nekaj kapelj
dežja. Toliko, da je osvežilo tekmovalce.

Špela Šimenc

Tomaž Hacin in Jožef Pavlič

Memorialni turnir v počastitev
pokojnih balinarjev odločil žreb
V petek, 6. septembra, je na balinišču v Komendi potekal memorialni turnir v počastitev pokojnih balinarjev, ki ga je organizirala balinarska sekcija DU Komenda.
Pričeli so ga ob osmi uri zjutraj z minuto
molka. Vsem nastopajočim je veliko sreče
in uspeha zaželel predsednik DU Komenda
Saša Lenarčič, potem pa se je začelo zares.
Sodelovalo je štirinajst dvočlanskih ekip in
sicer po dve iz Kamnika, Mengša in Cerkelj,
sedem domačih in ena mešana.
V predtekmovanju se je vreme še nekako držalo, dvoboje na izločanje pa je že
spremljal vedno močnejši dež. Ker so se
pričele krogle v vodi nenormalno obnašati, so se po pogovorih odločili, da bo zmagovalca določil žreb. Med osmimi ekipami
sta imeli največ sreče Žulič Ivanka in Rojko
Andreja, sledili so Sodnik Fani in Sodnik
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Ugodneje za upokojence
Po sprejetju zapisnika 2. redne seje UO so
o delu društva od 13. maja dalje poročali
predsednik Saša Lenarčič, blagajničarka
Marija Pirnat, ki je kot članica UO PZDU
Gorenjske spregovorila tudi o delu tega
organa, in voditelji posamičnih sekcij DU
Komenda. Iz njihovih besed je bilo jasno, da sekcije dobro in prizadevno delujejo, tare jih le pomanjkanje denarja, pri

nekaterih tudi novih zavzetih članov in
voditeljev. Največ pozornosti je vzbudilo
podpisovanje »Peticije za spoštovanje pokojninske zakonodaje«. Predsednik Saša
Lenarčič je poverjenikom DU Komenda
svetoval, da naj, ko bodo obiskovali njegove člane, jasno in kratko obrazložijo,
kaj naj bi se bistvenega spremenilo pri
pokojninah, v kolikor bodo podpisali pe-

Foto: Jožef Pavlič

Upravni odbor (UO) Društva upokojencev (DU) Komenda je imel 3. redno sejo v
sedanji sestavi 9. septembra v prostorih društva na Glavarjevi 104 v Komendi.

ticijo in bo ta sprejeta v Državnem zboru.
Predvsem naj jim povedo, da jim bo prinesla ugodnosti.
Jožef Pavlič

Naš občan Franc Čevka praznoval 90 let
Še enega jubilanta smo imeli med občani v mesecu juniju. 90 let je praznoval
Franc Čevka.
Franc ne živi pri svoji družini v Mostah,
ampak se je zaradi bolezni nastanil kot oskrbovanec v domu v Cerkljah. Četudi je v
drugem okolju, nima občutka osamljenosti,
saj je vedno v krogu svojih dragih domačih,
ki skrbijo, da ni pozabljen. Bolezen mu lajšajo žena Lojzka, hči Saša in vnuk Žiga, ki
ima na dedija same lepe spomine. Franc je
prijeten govornik, življenje ima rad, se ne
pritožuje in je hvaležen, da je kljub težki
bolezni dočakal častitljiva leta. Kot oskrbovanec ima v domu veliko prijateljev, to so

se prepričale tudi članice odbora Rdeči križ
Moste, Mari Košir, Ančka Korbar in Marija
Špehonja, ki so ga za rojstni dan presenetile z obiskom, darilom in dobrimi željami.
Pred vhodom jih je pričakal harmonikar
in jih pospremil do slavljenca, kjer so bili
zbrani vsi domači in prijatelji sostanovalci.
Zdravljico so nadaljevali ob bogati pogostitvi, veselem razpoloženju vseh, ki so Francu
polepšali dan. Upajmo na veselo snidenje še
v naslednjih letih.
Veronika Kepic

Andrej Pogačar ni učakal sto let

V tem mestu je 8. septembra zanj daroval
mašo zadušnico škof Hector Vargas, istega
dne so ga tudi pokopali. V rojstnem mestu Kamniku pa je v frančiškanski cerkvi
sv. Jakoba imel mašo zadušnico za rajnega
duhovnika 11. septembra p. Lavrencij Anžel. Pred številnimi Andrejevimi sorodniki, prijatelji in znanci je spomnil na izjemno življenjsko pot duhovnika Andreja od
otroških let v Kamniku, klasične gimnazije
v Št. Vidu nad Ljubljano in študija teologije v tem mestu, umika po koncu druge
svetovne vojne na Koroško, mašniškega
posvečenja 17. junija 1945 v Zermanu pri

Trevisu (treviški škof Antonio Mantieri), delovanja, predvsem glasbenega, med
slovenskimi begunci po italijanskih begunskih taboriščih, študija glasbe (leta
1946/1947) v Rimu, odhoda v argentinsko
mesto in škofijo San Luis, od koder je po
osmih letih leta 1956 odšel v Čile. V Argentini mu ni ustrezalo vroče celinsko podnebje, v Curacautinu pod Andi pa je našel
pokrajino, podobno slovenski, dober zrak,
predvsem pa dobre ljudi, ki so ga imeli radi.
Zato je tudi ostal med njimi, čeprav so ga
vabili (komendski župnik Nikolaj Pavlič),
da bi se preselil v Slovenijo. Kadar je prišel

Foto: Jožef Pavlič

Kamniško-komendski rojak duhovnik Andrej Pogačar (oče učitelj Andrej je bil
Žimantov z Gore, mama Anka je izvirala iz znane Cevčeve družine v Tuhinju)
bi 12. oktobra praznoval stoti rojstni dan, a je umrl malce pred njim – 6. septembra v Curacautinu pod Andi v Čilu, kjer je kot duhovnik deloval od leta 1956.

domov, je najraje obiskoval Komendo, kjer
je imel leta 1970 srebrno mašo, leta 1995
zlato, leta 2005 pa biserno. Počiva pa, namesto pod ljubimi Kamniškimi Alpami, na
katere se je tako rad povzpenjal, pod njemu
prav tako dragimi Andi.
Jožef Pavlič
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Ob 100. obletnici rojstva našega rojaka škofa Jožefa
Kvasa (1919 – 2005) izšla knjiga Moč ljubezni
Slivarjevim otrokom iz Zaloga je bogat in prevzeten kmet, ko jim je krava z ozar smuknila v slastnejši fižol, oponesel:
»Tratenski berači!« Jožetova sestra Marija (Micka), ki je pozneje sedem let služila kot dekla v Marijanišču v Ljubljani, da je njen brat lahko obiskoval klasično gimnazijo v Ljubljani, je to zapisala v dokumentarnem zapisu Dom pod
Krvavcem. Tudi Jože si je za vse življenje zapomnil kmetovo žaljivko, a mu ni zameril.
du, ki naj bi prevzel domačijo, a je zaradi
zastrupitve umrl. Mama Marijana je napela
vse sile, obenem pa trdno zaupala v Božjo
pomoč. Oboje, pa pridni in delavni otroci (hčerka Angela je morala že s petimi leti
in pol k stricu Matiju Zormanu v sosednje
Nasovče, hčerka Manca, pozneje Jožetova
gospodinja po župniščih, je šla z 18-imi leti
služit h kmetu Kneču), so prispevali, da je
Jože uresničil življenjski sen – postati duhovnik. Pri tem mu je, poleg drugih dobrotnikov, pomagal tudi stric Matija, ki ga je,
ko je obiskoval peti razred osnovne šole v
Komendi, vzel k sebi v Nasovče, kjer je tudi
preživljal počitnice. Kot duhovnik in škof je
rad obiskoval sestro Angelo, ki je podedovala Jakonovo domačijo, ker Matija in Mana
Zorman nista imela lastnih otrok. Zelo rad
je prihajal na slovesnosti v komendsko župnijo, kamor so ga vabili župniki Viktorijan
Demšar, Nikolaj Pavlič in Zdravko Žagar.

Škof Kvas, kot ga je naslikal Tomaž Perko.
Celo hvaležen je bil zaloškim gruntarjem,
da so kot kajžarska družina z malo domače zemlje, malo pa najete, in z dnino pri
premožnih kmetih preživeli po hudih življenjskih udarcih. Najprej požaru, ko jim
je leta 1917 pogorela hiša, nato smrti očeta
Antona leta 1921 (Jože je bil takrat star šele
leto in pol), pa nesreči brata Toneta v goz-

O tem priča knjiga Moč ljubezni, ki sta jo o
stricu škofu Kvasu napisala njegova nečaka
župnik in dekan Maks Ipavec in univ. dipl.
teolog Jožef Pavlič. Govori o njegovi trnjevi, a kljub mnogim oviram srečni življenjski, duhovniški in škofovski poti v smislu
škofovskega gesla »Služiti z veseljem«. Jožef Kvas je res veselega srca služil Bogu in
ljudem od mašniškega posvečenja 5. junija
1945 v Zagradu pri Gospe Sveti, nove maše

8. junija istega leta v Vetrinju, od koder so v
mučeniško smrt odpeljali 12.000 slovenskih
domobrancev in drugih ljudi. Tega dne je že
vedel za to. Ni pa še vedel, lahko je le slutil,
kaj ga čaka po vrnitvi v domovino: kot kaplana v Bovcu in v Semiču samica, zasliševanje, mučenje in pridobivanje za sodelovanje
z udbo, kot župnika v Stopičah in kanonika
v Novem mestu stalni nadzor. Pomagalo je
pismo Titu in odločni Jožetov: »Ne!« sodelovanju s komunističnim režimom.
Ko si je, skromen in ponižen kot duhovnik,
pri 50-tih letih zaželel na podeželsko župnijo, je prišlo povišanje: imenovanje za
kanonika ljubljanskega stolnega kapitlja,
dekana mesta Ljubljana, škofovega vikarja, nazadnje, 14. maja 1983, za ljubljanskega pomožnega škofa.
Msgr. Jožef Kvas je z vsem srcem, odgovorno in dobro opravljal zaupane mu zahtevne
vodstvene cerkvene službe. Posebej rad se
je skoraj 30 let posvečal pripravi mladih
na zakon. Svojo veličino in človekoljubje
je tudi pokazal, ko se je, ker niso našli primernega prostora za novega ljubljanskega
pomožnega škofa Andreja Glavana, sam
umaknil v dom za upokojene duhovnike.
V tem domu je 29. decembra 2005 mirno
zaspal v Gospodu.
Jožef Pavlič

Pesniški utrinki iz naše občine
Naš občan dr. Marko Žerovnik je za prvo pesniško zbirko Odmev tišine v septembru v samozaložbi izdal še drugo z naslovom UTRINKI in podnaslovom Od vasi do vasi v občini Komenda.
Uvodno besedo je napisala pesnikova
vnukinja Sara Kokelj, spremno besedo
njegova žena dr. Angelca Žerovnik, knjigo je opremil slikar in grafični oblikovalec
Dušan Sterle. Izšla je z denarno pomočjo
Občine Komenda, in sicer ob njeni 20-letnici. O tem govori prva pesem v zbirki;
o naši občini še tretja in četrta pesem; ta
predvsem o gibanju števila prebivalstva.
Druga pesem z naslovom Sprehod skozi

čas slika podobo Zemlje iz časov, ko Komende sploh še ni bilo.
Jedro zbirke obsegajo pesmi, posvečene
vasem v naši občini in njihovim prebivalcem, zlasti prepoznavnostim in značilnostim vasi. Edinstven poskus, kako jih zaobjeti v pesmi!
Zbirka v zadnjem delu prehaja k želji po sosedskih odnosih v teh vaseh in resnici, da komendska prihodnost temelji na mladih; da-

lje k zelo dejavnim domačim upokojencem,
gasilcem, živahnemu sejemskemu utripu,
gorenjski narodni noši, nato k velikima Petru
Pavlu Glavarju in Ivanu Selanu, končuje pa s
pesmimi: Blagoslov Sonca Zemlji, Bivanje v
naravi, Človek, Ko kmet polje je oral, Ko na
komendskem polju ajda je cvetela, Gozdna
jasa, Simfonija gozda, Obdajajoče cvetje, Sobivanje in Prihodnost.
Jožef Pavlič
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Komendčan Domen Štebal, ki živi v Avstraliji:

»Še danes ne vem, ali sva prišla za
zmeraj ali samo za par let«
Ženo Kajo je služba čakala, ti pa si jo moral
poiskati. Je delo v Avstraliji težko najti?
Odvisno od tega, kaj iščeš. V gostinstvu se
služba zelo hitro dobi. Jaz pa nikoli nisem
delal v gostinstvu, zato sem iskal delo, ki
bi bilo bližje mojim interesom. Po pol leta
aktivnega iskanja sem danes zaposlen v
podjetju William Adams, kjer se ukvarjamo
s prodajo in servisom Caterpillar strojev in
njihovih rezervnih delov, jaz sem v prodaji
rezervnih delov.

Julija je minilo tri leta, odkar se je Komendčan Domen Štebal z
ženo preselil v Avstralijo. Ko sva se sredi septembra pogovarjala,
so bili v deželi 'tam spodaj' v pričakovanju pomladi. Na obrnjene
letne čase se ni bilo težke navaditi, pravi Domen, kot tudi ne na
vroče božične praznike. Se je bilo pa treba privaditi dolgim razdaljam, vse je zelo daleč. Pa domačo hrano pogreša, trenutno ob
koncu avstralske zime se mu najbolj 'luštajo' krvavice.

S

pakirati življenje v kovček in se preseliti na drug konec sveta zagotovo
ni enostavno. Kaj je razlog, da sta se
z ženo odločila za ta korak?
Žena Kaja je v Avstraliji dobila službo, ponudila se ji je priložnost za razvoj kariere. In
sva šla. To je edini razlog za selitev, nisem na
primer od nekdaj sanjal, da bi živel drugje.
Sliši se precej enostavno. Koliko časa pa je v
resnici trajalo, da sta se dokončno odločila?
Odločitev sem sprejel kar hitro, pravzaprav
v enem dnevu. Že prej sem rad potoval, večinoma po Evropi. Prvič pa sem šel ven iz
Evrope leta 2015, ko sem šel na dopust v
Avstralijo. Tako da sem malo že vedel, kam
odhajava. Nič me ni pretirano zadrževalo
doma. Starši so odločitev podpirali. Za njih
je bil največji šok to, da se je v istem času na

dolgo potovanje na Novo Zelandijo odpravil
tudi moj brat. Oba sva od doma odšla naenkrat, toda brat se je po letu in pol vrnil
domov. Najtežje je bilo selitev razložiti starim staršem. Skrbelo jih je, da odhajam tako
daleč in, ali se bomo sploh še kdaj videli.
Je bil kulturni šok ob prihodu v
Avstralijo velik?
Kulturni šok ni bil prevelik. Malo je trajalo,
da sem se navadil na njihov avstralsko – angleški naglas. Izziv se je bilo privaditi tudi na
vožnjo po drugi strani ceste, na volan in ročni menjalnik na napačni strani avta. In vse je
ogromno. V Sloveniji smo navajeni, da je vsaka stvar za vogalom, tukaj pa so razdalje precej večje. Če greva v hribe ali smučat, se voziva
v eno smer vsaj štiri ure. Do službe imam 70
kilometrov in to je tukaj čisto sprejemljivo.

Še velja, da 'na veliko' iščejo mizarje in
ostale 'rokodelce'?
Mizarji, pleskarji in ostali mojstri bi v Avstraliji hitro dobili delo. Predvsem zaradi
kakovostne izvedbe. Slovenci smo pedantni in natančni. Tukaj pa ti pleskar tako opravi svoje delo, da mu v Sloveniji zagotovo
ne bi nihče plačal. Normalno je, da skozi
zaprto okno malo pihlja, izolacija je minimalna, okna so enoslojna, če omara ali
predal stojita malo postrani, se nihče ne
sekira. Moji starši so bili kar presenečeni,
ko so videli kako 'šlampasto' je vse narejeno. Vendar pa so sedaj v Avstraliji močno
zaostrili pogoje za pridobitev delovne vize
in jo je danes težje dobiti kot pred nekaj
leti, pogoji se stalno spreminjajo. Tako da
s tega vidika Avstralija ni več takšna 'obljubljena dežela'.
V katerem delu Avstralije živita?
Živiva v manjšem mestecu Geelong z
200.000 prebivalci, v zvezni državi Viktorija, od Melbourna pa je oddaljeno približno 80 km. Včasih sta bili v mestu zelo močni industrija avtomobilov in volne, danes
pa Geelong slovi kot 'mesto dizajna'. Rad
rečem, da živim ob morju, čeprav je do najbližjega zaliva 10 kilometrov. Dovolj blizu,
da lahko poletne popoldneve in vikende
preživljava na plaži in ob oceanu.
Poletne popoldneve, ko se temperatura
dvigne tudi do …?
Tudi do 45 ºC! Vročina je tukaj resda malo
drugačna kot v Sloveniji, toda pri ekstremnih temperaturah pomagata samo kli-
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ma ali namakanje v oceanu. Zime tukaj
pri nas pa so turobne in dolgočasne. Dnevi
so enako kratki kot v Sloveniji, snega ni,
zimske temperature se gibljejo od 0 pa do
15 ºC. V Sloveniji zimo popestrijo božično-novoletni prazniki pa sneg je bolj na
dosegu. Trenutno smo v pričakovanju pomladi, končno!
Sta tudi že kaj potovala po Avstraliji?
Trudiva se čimveč potovati. Bila sva v
Sydneyju, Adelaidu, v Queenslandu (Cairns, Townsville), videla sva Uluru, Veliki
koralni greben in se potepala po Tasmaniji,
pa še kaj bi lahko naštel. Prav Tasmanija mi
je bila zelo všeč. Mogoče zato, ker pogrešam hribe, ki sem jih imel doma na dosegu
očesa. En teden sem preživel tudi na Novi
Zelandiji, ko sem obiskal brata. Za letošnje
božično-novoletne praznike pa načrtujeva
pot na pacifiške otoke.
Kako pa Avstralci preživljajo svoje
proste trenutke?
Za več dni večina Avstralcev potuje na Bali.
Vikende in proste popoldneve pa največkrat preživljajo ob druženju v parkih. Tukaj imamo ogromne parke, kjer so urejeni
toaletni prostori in žari za pečenje. Tako se
družine in prijatelji v poletnem času tam
družijo in si spečejo kosilo. Pozimi pa se
bolj zadržujejo vsak v svoji hiši. Niso tako
povezani kot v Sloveniji. Tukaj ni navada,
da bi se obiskovali med seboj po domovih.
Ti to manjka, pogrešaš večjo povezanost
med ljudmi?
Najbolj pogrešam večerno druženje in klepet ob pivu s prijatelji. Tukaj ljudje med
tednom iščejo ravnovesje med delom in
družino, za kaj drugega pa ni časa.
Ali deluje v bližini kakšna slovenska
izseljenska skupnost?
V Melbournu so tri take skupnosti, tukaj pri
nas pa ena. Dvakrat na leto jih obiščeva, ko
se vsi iz tukajšnje skupnosti dobimo na druženju ob klasičnem slovenskem nedeljskem
kosilu. Z mlajšo generacijo pa se pogosto
dobivamo na piknikih v Melbournu.
Kako uspešno pa priseljenci ohranjajo
slovenski jezik?
Zdi se mi, da se zelo slabo skrbi za ohranjanje slovenske kulture med izseljenci.
Prva generacija še govori slovensko, druga
generacija pa že zelo slabo. Če že, je običajno njihova slovenščina nekakšna mešanica
med slovenščino, hrvaščino in srbščino.

Omenjaš klasično slovensko nedeljsko
kosilo. Pogrešaš domačo hrano?
V Avstraliji se prehranjujejo čisto drugače,
kot sem vajen. Večino časa hrano ali naročajo domov iz gostiln ali pa jedo zmrznjeno
hrano. To se pozna na njihovem zdravju,
imajo velike težave z debelostjo. Zdi se mi,
da si tukaj kuhamo samo priseljenci. S Kajo
si kuhava vse, kar sva navajena jesti od
doma, od goveje juhe do golaža. No, edino
po krvavicah se mi zadnje čase zelo cedijo
sline. Seveda pa jeva tudi avstralsko hrano,
kot je na primer kenguru.
Avstralija slovi po nevarnih pajkih, kačah
… Si imel že kakšno bližnje srečanje?
Bližnjih srečanj s kačami sem imel že kar
nekaj, ampak najbližje do sedaj je bilo na
kolesu, ko sem jo skoraj povozil. Veliko jih
tudi srečaš, če greš v hribe. Pajki niso tako
velik problem, vsaj tukaj ne. Do sedaj sva
imela enega v spalnici. Ni bil tako nevaren, malo bolj strupen od naše črne vdove.
No, pa na morske pse ne smem pozabiti.
Tukaj je čisto običajno, da sredi poletnega dne za kakšno uro zaprejo plažo, na
kateri se kopava, ker je v bližino priplaval
morski pes.
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Kako pogosto se vračata v Slovenijo?
Vračava se na vsaki dve leti. Je kar naporno
priti domov, ni veliko od dopusta. Vedno
prideva poleti, da si skrajšava avstralske
zime. Bo pa treba enkrat tudi v evropsko
zimo, primanjkuje mi bordanja na evropskem snegu. Domači in eden izmed prijateljev so naju tudi že obiskali v Avstraliji.
Stiki s prijatelji pa bodo vedno ostali, tudi
če se ne vidimo, jih redno ohranjamo.
Se v Avstraliji živi bolje kot v Sloveniji?
Če bi primerjal socialno plat (zdravstvo,
šolstvo, družbene vezi …), je zagotovo v
Sloveniji bolje. Kar se tiče finančne plati,
pa bi rekel, da je v Avstraliji lažje prihraniti
kak dolar, prav tako je manj stresa v službah, ljudem se ne mudi tako kot pri nas.
Všeč mi je tudi njihov sistem za pokojnino,
kjer delodajalec varčuje zate, kot nekakšen
dodatek k osnovni plači, nekaj podobnega
kot naložbeno zavarovanje v Sloveniji.
Kje se vidita čez nekaj let?
Še danes ne vem, ali sva prišla za zmeraj ali
samo za par let. Trenutno sva tukaj, nikoli pa
ne veš, kaj prinese življenje.
Špela Šimenc
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S kolesarjenja po Provansi:
prijazni ljudje med širnimi polji
sivk in sončnic
Zgodnje sobotno junijsko jutro se je komaj dobro prebujalo, ko se nas je petnajst zagnanih kolesarjev
že podajalo novim kolesarskim užitkom naproti. Tokrat smo se odpravljali v deželo sivke – Provanso.
Bili smo kolesarji iz cele Slovenije, iz naše občine pa je bil z menoj še Edo Podgoršek iz Suhadol.

P

rvi cilj je bilo mesto Grasse, tik ob
Azurni obali. Mesto se že nahaja v
Franciji in je najbolj znano po parfumskih izdelkih.
Drugo jutro pa se je naš kolesarski izlet
zares začel. Po zajtrku malo nad mestom
smo zastavili s kolesarjenjem. Proti mestu
Castellane se je cesta hitro dvigala, neštete serpentine smo hitro puščali za sabo. Na
vrhu enega izmed prelazov smo naleteli na
prav posebno prireditev – oslovski sejem.
Že na vhodu me je pozdravil stari oslovski
prijatelj, pomigal mi je kar z ušesi. Pred leti,
ko smo tudi kolesarili tukaj, sva se slikala,
prav tako sva se tudi letos. Ogledali smo si
mesto Castellane, ki je znano po mostu iz
Napoleonovih časov.
Tretji dan smo se prebudili v hladno jutro.
Sprva so nas ob cesti spremljali grmi dišeče brnistre, njen vonj je nadvladal vse druge. Pot se je vzpenjala nad kanjon Verdon,

strmina ni bila prehuda, razgled pa vedno
lepši. Proti vrhu smo premagovali 13 % klanec, na cilju pa smo zasluženo uživali ob
razgledu z razgledne ploščadi. Cesta z vrha
je bila zelo nevarna, saj je bila brez zaščitne
ograje z veliko drobnega peska. V kampu La
Palud Sur Verdon smo se ustavili na malici
in opoldanskemu počitku. Sprva smo med
spustom občudovali lenobno reko na dnu
pečin, se nekajkrat ustavili, na koncu pa nas
je pričakalo v soncu obsijano turkizno bleščeče jezero. Vonjave brezovega gozda so
nas pripeljale do starodavnega mesta. Številni izviri vode po celem mestu, vsepovsod
žubori, majhne trgovinice in nešteti lokali
ter mnogo cvetja, kar da mestu poseben čar.
Nad mestom se vzpenjajo ogromne pečine,
med dvema največjima je napeta žica, na
sredini pa zvezda, ki ponoči žari. Legenda
pravi, da jo je dal postaviti vojak po srečni
vrnitvi iz prve svetovne vojne.

Torkovo jutro nas je popeljalo naprej proti
mestu Apt, kjer smo taborili dva dni. Pokrajina se je začela spreminjati. Hribovje
je počasi zaželo prehajati v ravnino, v neskončna polja sivke, žit in sončnic. Sivka izžareva v svojih čudovitih lila barvah,
med njo pa pšenica in kolesarji, ki pozirajo
v vseh možnih pozah za spominsko fotografijo. Kolesarjenje do mesta je minilo v
pravi poletni vročini.
Sredin kolesarski krog nas je popeljal do
zgodovinskih mest Roussillon, Gordes,
Sagnion in La Coste. V mestu La Coste
stoji grad iz 10 stoletja, ki je popolnoma
ohranjen. Meni osebno najlepše mesto je
bilo mesto Roussillon. Majhno mesto na
hribčku, s hišami v neštetih odtenkih barve. Sprehodili smo se tudi po kamnolomu
okre, ki se nahaja v bližini mesta.
Šesti popotniški dan smo se podali pod
vznožje Mont Ventoux. Osamelec sredi
Provanse ti požene kri v noge že ob samem
pogledu nanj. Prijetna pot, malo gor in
malo dol, nas je pripeljala do mesta Bedoin.
Zjutraj smo se zbudili v prijetno jutro, vse
naše misli pa so bile usmerjene na 21-kilometrski vzpon, ki ga bomo morali premagati, da osvojimo prelaz Mont Ventoux
na višini 1911 metrov nadmorske višine.
Čudoviti vrh brez vsakega drevja, le z oddajnikom in kamenjem ter vijugasto cesto.
Spust je bil nevaren, saj smo dosegli hitrost tudi do 75 km/h.
Pot nas je pripeljala v mesto Aubignan, kjer
nam je Roman v kampu pripravil prijetno
presenečenje. Misleč, da bomo zopet noč
preživeli v šotorih, nas je presenetil s hiškami ob bazenu. Mehka postelja se je prilegla veliko bolj kot trda tla v šotoru.
Krožna pot nas je vodila do mesta Orange. Navdušilo nas je gledališče iz rimskih
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Šahovske novice

EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH. Prvenstvo je potekalo v Bratislavi na Slovaškem
od 1. do 11. 8. 2019. V skupini mladink do
18 let je Klara Vidmar osvojila 59. mesto. V
skupini mladink do 16 let je Katarina Mazzini osvojila 63. mesto.
DRŽAVNA LIGA MLADINK. Liga je potekala v Dobrni od 27. do 29. 8. 2019. Mladinke
ŠK Komenda so osvojile 2. mesto. Za ekipo
sta igrali Klara Vidmar in Inti Maček.
I. MLADINSKA LIGA. Liga je potekala v
Dobrni od 30. do 31. 8. 2019. Mladinci ŠK Komenda Popotnik so osvojili 3. mesto. Za ekipo so igrali: Klara Vidmar, Martin Perme in
Teo Cimperman. Druga ekipa ŠK Komenda je
osvojila 11. mesto. Za ekipo so igrali: Inti Maček, Fran Babarovič in Stanko Perme.
časov in ogromni papeški vinograd. Trta
raste na samem kamnu, vsako leto pa
rodi zelo obilno. Sonce je ta dan pripekalo, termometer je pokazal tudi čez 42
°C. Ogromna polja čudovitih sončnic pa
so nas še bolj ogrela. Zopet smo naredili
nekaj fotografij, saj se le redko kdaj lahko
fotografiraš v 'rumenem zlatu'.
Pot proti glavnemu mestu pokrajine Provanse – Avignonu nas je peljala po zelo
prometni cesti. Sledil je postanek za jutranjo kavo, potem pa skozi mestna vrata
pred palačo. Avignon imenujejo tudi papeško mesto, saj so tukaj nekaj stoletij
prebivali rimski papeži.
Iz mesta smo se odpravili do reke Rone,
kjer se nahaja zgodovinski most. Tretjino
mostu so v drugi svetovni vojni porušili
Nemci. Del mostu še vedno manjka, kot
opomin na tiste čase.
Vožnja do Pont du Garda je zopet minila
v hudi vročini. Med potjo smo občudovali trinadstropni viadukt iz rimskih časov,
po katerem so imeli napeljan vodovod do
mesta. Prispeli smo v mesto St. Gilles in
sledilo je zadnje postavljanje šotorov.
Proti morju smo se odpravili prek nacionalnega parka Camaggue. Spremljala
so nas riževa polja, strnišča, prepletena
z namakalnimi sistemi. Poljedelstvu se
je pridružila živinoreja, črede belih konj
in črnih bikov, ki jih imajo za bikoborbe.
Mesto Stes Maries de la Mer, ki slovi kot
prestolnica francoskih ciganov, nas je
pričakalo v polnem turističnem zamahu.
Na neskončno številnih stojnicah smo
zapravili še zadnje evre, popoldne pa smo
se še zadnjič podali v Balearsko mor-

XXXIII. ODPRTO PRVENSTVO KOMENDE
2019. Martin Perme (ŠK Komenda) je osvojil 2. mesto, 4. mesto Inti Maček, 5. mesto
Teo Cimperman, 8. mesto Fran Babarovič, 9.
mesto Stanko Perme, 10. mesto Ajda Lapanje.
Septembra se prične 20. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA, ki bo potekala ob četrtkih z
gostovanji od 12. 9. 2019 do 14.11.2019.
Franc Poglajen

je. Kasneje smo si ogledali tudi mesto in
cerkev, v kateri je najbolj znana relikvija
pajčolan sv. Sare. Povzpeli pa smo se tudi
na cerkveni razgledni stolp in uživali v
prekrasnem razgledu.
Naredili smo še zadnje kolesarske kilometre in kolesa pospravili na kombije.
Roman in Ivo sta nam pripravila okusno zadnjo večerjo. Onadva nam, mi pa
komarjem. Sledila je dolga pot domov,
dobrih 1200 kilometrov je bilo pred nami.
Vročina je začela popuščati, mi pa smo že
začeli obujati spomine, kaj vse smo doživeli na še enem kolesarskem izletu.
Marko Grilc

Klara Vidmar, Martin Perme in Teo Cimperman
so osvojili 3. mesto na I. Mladinski ligi

XXXIII. Odprto prvenstvo Komende – zmagovalci
(na 2. mestu Martin Perme)
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Mladi in košarka
V Košarkarskem klubu Komenda zagotavljamo otrokom in mladostnikom pa
tudi nekaj odraslim, kakovostno, vsestransko in sproščujočo vadbo.
Košarka kot raznovrsten in kompleksen
šport razvija otroke ne samo fizično, ampak zaradi zahtevne koordinacije, gibanja
po prostoru in predvidevanj tudi miselno.
Ker je košarka skupinski šport, pri otroku razvija psihosocialne vrline pomoči,

Judoisti v Bosni
osvojili 5 medalj
Sedem judoistov Judo klub Komenda
se je v avgustu mudilo na mednarodnih
pripravah v Bosni (turnir Mala Evropa
Prnjavor), kjer so osvojili kar 5 medalj.
Vodil jih je njihov trener in predsednik kluba
Boštjan Veinhandl. Kot najmlajši član naše
posadke je nastopil naš perspektiven član
Leon Adrović, ki se je boril z leto starejšimi judoisti in suvereno zmagoval vse do finala, na
koncu pa je dosegel odlično 2. mesto. Odlično
se je izkazala tudi Haya Veinhandl Obaid, ki
v lastni kategoriji U13 še ni porabila vse svoje moči. Kljub vrhunski uvrstitvi na 2. mesto
se je pomerila še v višji kategoriji U15 med
mlajšimi kadetinjami, kjer so tekmovale tudi
5 let starejše judoistke, ter tudi tam pokazala
vrhunske borbe in osvojila 3. mesto. Kolajno
(3. mesto) je osvojila tudi Angelina Pajić, ki se
je komaj letos na koncu sezone, po dveh letih
premora, vrnila na tatami. Maj Lokar Gros
se je boril v kategoriji U15 in kljub poškodbi
prsnega koša nadaljeval z borbami ter z lepo
tehniko osvojil 3. mesto.
Katarina Kumer

vztrajnosti in vzpodbujanja.
Če bi se radi pridružili družini košarkarjev
v Komendi, obiščite našo spletno stran, naš
FB profil ali pišite na info@koskomenda.si.
Daniel Žlindra, predsednik KK Komenda

Vabljeni na vadbe Jan Šubelj bronast
badmintona
na svetovnem
Badminton je eden izmed najbolj
prvenstvu
priljubljenih športov.
Študije kažejo, da so zdravstvene in socialne koristi badmintona široke in raznolike. Zaradi teka, izpadnih korakov, poskokov in udarcev pri igranju badmintona
porabimo približno 450 kalorij na uro.
Badminton klub Komenda deluje vse od
leta 2012. Z vodenimi in načrtovanimi
treningi odraslim in otrokom zagotavljamo odlično obliko rekreacije od oktobra do maja. Za bolj ambiciozne organiziramo dodatne izpopolnitvene tečaje
in jih spremljamo na tekmovanja.
Vadbe potekajo v dvoranah v Vodicah in
Mengšu. Pričnemo oktobra, ko prvič lahko to obliko vadbe preizkusite brezplačno.
Vadba je sestavljena iz ogrevanja, vaj na
igrišču z žogami in igre.
Za več informacij obiščite www.badminton-komenda.si ali pišite na bk.komenda@gmail.com.

V španskem mestu Salobrena je od 11.
do 13. septembra potekalo Svetovno
mladinsko prvenstvo v pospešenem
in hitropoteznem šahu.
Jan Šubelj iz Križa pri Komendi je na tekmovanju v pospešenem šahu nastopil odlično, saj je v močni konkurenci osvojil 3.
mesto v kategoriji F16 in v svojo zbirko dodal prvo medaljo s Svetovnega prvenstva.
Bronasto kolajno je dopolnil še s 6. mestom v hitropoteznem šahu.
ŽŠK Maribor

Badminton klub Komenda

Športnoplezalni odsek na
družinskem taboru
Dnevi okoli 15. avgusta za ŠPO-jevce
pomenijo čas poletnega družinskega
plezalnega tabora.
Družinski tabori so v veliki meri posvečeni
druženju in našim najmlajšim, a se poleg
plavanja, kolesarjenja, lova na zmaje, skrivanja in peke palačink najde tudi čas za našo
osrednjo dejavnost – plezanje. Letos smo se

odpravili v avstrijsko dolino Maltatal, kjer
je pravi raj za plezanje – plezalci imamo na
voljo širok spekter plezarije – od balvanov
do večraztežajnih smeri. Podaljšan vikend
hitro mine in tako smo tudi zadnji dan mi
že iskali nove destinacije za naslednji tabor
in si potihem zaželeli, da gremo še za kakšen dan več.
David Sakelšek, ŠPO
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Poletni uspehi naših orientacistov
Najboljša slovenska uvrstitev v orientacijskem teku na mladinskem svetovnem
prvenstvu JWOC 2019 na Danskem
Žan Ravnikar iz OK Komenda je na
letošnjem svetovnem prvenstvu
orientacijskega teka JWOC 2019 na
Danskem dosegel najboljši slovenski rezultat na dolgih progah doslej.
Žan se je na tekmovanje dobro pripravljal, poleg dodatnih treningov in
močne želje po dobrem rezultatu so
tokrat pomagale tudi izkušnje z velikih tekmovanj. Žan je po tekmovanju povedal: »Še pred nekaj leti sem
se le nasmehnil, ko sem slišal, da
tekmo odloči glava in so noge le orodje, zdaj pa vem, to drži kot
pribito.« Na koncu je Žan dosegel 68. mesto od 164 tekmovalcev,
kar je doslej najboljša slovenska uvrstitev v zgodovini mladinskih
svetovnih prvenstev. Žan je tako še bolj motiviran za treninge in
tekmovanja, ki sledijo.

Evropsko prvenstvo za mladince –
EYOC v Belorusiji

Olimpijski duh med mladimi
orientacisti v Celovcu
Konec šolskega leta so se mladi orientacisti OK Komende udeležili tekmovanja United World Games, ki je potekalo konec junija v Celovcu.
Gre za mednarodno tekmovanje mladih iz celega sveta po vzoru olimpijskih iger. Otroci, stari od 12 do 18 let, tekmujejo v 16 različnih športih. Že ob prihodu na stadion je moč videti zastave 34 različnih držav.
Naši tekmovalci so se tudi tokrat izredno dobro odrezali. V skupni razvrstitvi celotnega tekmovanja v posamičnih starostnih kategorijah so
se z uvrstitvijo na stopničke najbolj izkazali Nejc Turk in Domen Kavčič z drugim mestom ter Luka Seljak in Jan Cokan s tretjim mestom. A
najlepše je bilo, ko so v zrak dvignili ekipni pokal, saj je Slovenija z le 13
tekmovalci po skupnih rezultatih zasedla odlično 2. mesto.

Konec junija je v Belorusiji potekalo evropsko prvenstvo, ki je za
mladince eno najpomembnejših tekmovanj. Slovenijo je na treh
tekmah predstavljalo osem mladincev. Na prvi tekmi dolgih prog
so se spopadli z zahtevnim beloruskim terenom. Svojo odlično
pripravljenost je potrdila Katja Babič, ki je z izvrstnim nastopom
osvojila vrhunsko 6. mesto in za odlično izpeljano tekmo prejela diplomo. Naslednji dan je potekala tekma štafet, kjer so mlajše
mladinke, v kategoriji W 16, v zasedbi Katje Babič, Tine Kern in
Teje Tušar osvojile odlično 8. mesto. Zadnji dan je potekalo tekmovanje v šprintu, na katerega se je nekaj mladincev še posebej
pripravljalo, a jim žal želenega rezultata ni uspelo doseči zaradi
slabega počutja zaradi nepričakovane zastrupitve s hrano.

Pustolovščina za naše najmlajše –
tabor v Bohinju
Naši najmlajši orientacisti so se konec avgusta uspešno pripravljali na
že tradicionalnem štiridnevnem taboru v Bohinju, kjer so se spoznavali s pravo orientacijsko pustolovščino. V objemu prelepe narave jim
dobre volje ni vzelo niti slabo vreme, ki je vsak dan malo ponagajalo.
Poleg treningov v gozdu so se odpravili v korita Mostnice, preizkusili
so se v kratkih štafetah, kurili ogenj, raziskovali gozd tudi po temi in
zvečer izmučeni popadali v spalne vreče. Tabor so zaključili s trening
tekmo, kjer so se nekateri prvič sami podali na progo in z njo opravili
z odliko, pridružili pa so se jim tudi starši. Glede na nasmejane obraze
ob odhodu bo potrebno pustolovščino čimprej ponoviti.
Petra Stojan

18

NA MLADIH SVET STOJI

Aplenca | September 2019

Dobrodošli, prvošolčki!
Izjemno pomemben mejnik je, ko otrok prvič prestopi šolski prag. V letošnjem letu je v Osnovni šoli Komenda Moste 67 prvošolcev. Na prvi
šolski dan so jih s kratkim kulturnim programom toplo sprejeli starejši
učenci, pozdravila in nagovorila sta jih tudi župan Stanislav Poglajen in
v. d. ravnatelja Barbara Janežič Bizant.

P

o zaključku programa so prvošolci prvič
spoznali tudi svoje učitelje in tako zakorakali v svet učenosti. Aplenca jih je
obiskala konec prvega šolskega tedna. Potrkali smo na vrata 1.C, kjer 22 šolarjev učita

Jarno: »Najbolj mi je všeč, da
delam naloge. Pa komaj čakam,
da grem na nogomet. Prvi šolski dan je bil dober. Učitelja sta
prijazna in sta mi všeč.«

Aljoša Kolar in Sabina Pančur. Nekaj pogumnih učencev nam je zaupalo, kakšni so njihovi
prvi šolski vtisi.
Špela Šimenc v sodelovanju z učitelji prvih razredov
Doroteja: »V šoli mi je najbolj
všeč, ko se igramo in učimo.
Risali smo že ta teden pa barvali. Na prvi šolski dan smo
gledali predstavo in spoznali
smo učitelje.«

Pia: »V šoli mi je lepo. Všeč mi
je, da se igramo in pišemo. Tudi
barvali smo, jaz sem pobarvala
konja. Najbolj mi je všeč učitelj.«

Učenci 1.c so bili po koncu prvega šolskega tedna nad šolo še zelo navdušeni.

Aljaž: »V šoli mi je najbolj všeč,
da gremo ven na igrišče, da se
učimo in rišemo.«

Anže: »V šoli je v redu, večinoma samo barvamo. Najraje
imam, ko se igramo. Na prvi
šolski dan mi je bila najbolj všeč
malica. Sošolce pa že vse poznam iz vrtca, eni so iz Želvic, eni
iz Žabic, eni pa iz Kužkov.«

Jan: »Komaj sem čakal, da
grem v šolo. Zvečer nisem hotel
zaspati, ker sem se tako veselil.
Najbolj všeč mi je, da barvamo. Prvi šolski dan je bil dober,
imeli smo malico – rogljiček,
frutabelo in še sadje.«

Nika: »Najbolj mi je všeč, ko
rišemo, ko se igramo in kaj
ustvarjamo. Sošolce že vse poznam. Želela sem si v 1.C., ker sem
slišala, da bo tam učitelj Aljoša
in sem vedela, da je prijazen. Pa
tudi Sabina je zelo prijazna.«

Gašper: »Najbolj všeč mi je, ko se
igramo in da lahko prinesem svoje
igrače. Na prvi šolski dan mi je bila
najbolj všeč predstava o ribici.«
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MOJE POČITNICE
S prijatelji smo odšli na Vrbsko jezero, ki je zelo lepo. Prispeli smo že zjutraj in smo
se namazali s sončno kremo. Kmalu zatem smo šli plavat v toplo jezero. Skakali smo
s pomola in plavali do splava. Sledila je dobra malica in počitek. Po počitku smo se
kopali še celo popoldne. Ko smo se vračali domov, smo šli na sladoled. Imel sem se
zelo lepo.
							
Jošt Šimenc, 3. c
Julija smo z družino odšli na morje. Stanovali smo v veliki beli hiši v mestu Pag. Vreme
je bilo sončno in toplo. Zjutraj smo pripravili zajtrk, pojedli in odšli na plažo. Morje je
bilo toplo, zato smo bili veliko v vodi. Tudi skoki s pomola so bili nadvse zabavni. Proti
večeru smo odšli v hišo, po večerji pa še na sprehod v mesto. Upam, da se naslednje
leto spet vrnemo.
						
Nina Ambrož, 3. c

PRIČAKOVANJA 4. B
RAZREDA OB ZAČETKU
ŠOLSKEGA LETA
Da se bom veliko naučil in bom imel
veliko petk. (Julijan)
V šoli pričakujem dobre ocene. (Ažbe)
Pričakujem, da ob petkih ne bomo
imeli domačih nalog. (Urban, Leon)
Upam, da se bom letos veliko naučila.
(Hana, Anja, Lucija)
Želim si veliko petk. (Eva)
Da bo malo domačih nalog. (Maja)
V tem šolskem letu bi rada imela dobre
ocene in se imela lepo. (Ajda)
Letos upam, da se bom veliko naučila
in se zabavala. (Sofia)
To šolsko leto si želim, da bi imela vse
predmete zaključene pet. (Hijacinta)

ŠOLSKA
V šolske klopi smo spet stopili,
nove zvezke na mizo položili,
s pisalom prvi naslov naredili.
Smo zapisali teste, tekmovanja
in vsa domača branja.
Se nam zdi ogromno dela,
a smo pridni kot čebela.
Vse bomo postorili,
kdaj pa kdaj kakšno domačo nalogo
tudi pozabili.
Učili se bomo redno
in teste pisali zgledno.
Na koncu naučili bomo se veliko,
in zadnji stavek v zvezku
končali s piko.
Lara Kranjec, 8.č
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KONČNO V
DEVETEM RAZREDU
Ne morem verjeti, da sem že v devetem! Mi je pa všeč, da smo najstarejša generacija na šoli. Tudi zato
učitelji od nas želijo, da smo zgled
mlajšim. Zdi se mi, da ima deve
ti
razred več plusov kot minusov.
Boštjan Maleš, 9. c
Najraje bi šla nazaj v tretji ali četrt
i
razred, ko je bilo v šoli bolj zabavno. Ampak moram priznati, da tudi
zdaj ni tako slabo. Všeč mi je, da nas
učitelji podpirajo in nam »težijo«,
naj se učimo, da ne bomo v težavah
zaradi ocen. Pravijo, da je deve
ti
razred lažji od osmega, ker je veliko ponavljanja. V srednji šoli bom
zagotovo osnovno šolo pogrešala
,
saj je kot moj drugi dom, kjer odraščam, imam prijatelje, si kopičim
ogromno lepih in malo manj lepih
spominov, ki bodo ostali. In seveda
se najbolj veselim valete, ko bom
o
obrnili nov list v svoji življenjsk
i
zgodbi.
Tjaša Demšar, 9. b
Mislim, da deveti razred prinese več
dela kot česa drugega. Je pa res, da
to pomeni, da smo najstarejši, da
naj bi imeli več spoštovanja in bili
tudi bolj spoštovani ;-). Čeprav
se
nam šolsko leto zaključi en tede
n
prej, moramo pridobiti enako število ocen kot v osmem razredu. Tukaj pa pride na vrsto delo. Starejši
brat in sestra sta mi rekla, da se
je
vredno potruditi tudi za valeto, ker
je to trenutek slovesa od osnovne
šole. Mislim, da deveti razred prinese veliko veselja in veliko dela.
Primož Plevel, 9. a

Več kot 70 malčkov prvič v vrtec
Drugega septembra niso prestopili vrat samo šolarji, temveč tudi naši malčki. Več kot sedemdeset malčkov je prag vrtca prestopilo prvič, drugi pa so že
komaj čakali začetek vrtca in se veselili ponovnega snidenja s prijateljčki.
Kot vsako leto je imelo nekaj naših otrok solzice v očeh, ko so se prvič ločili od
svojih staršev, vendar s skupnimi močmi
premagujemo tudi te težave. Solzice počasi zamenjujejo nasmeški, uvajalni dnevi
se zaključujejo. Četudi je komu še hudo, bo
kriza kmalu mimo in otroci bodo spoznali,
kako lepo in zabavno je življenje v vrtcu.
Starejši znanci vrtca že tesno sklepajo prva

prijateljstva, iskrijo se celo prve simpatije.
Naši najmlajši pa potrebujejo le nežnost in
čas, da sprejmejo in zaživijo življenje v vrtcu, skupaj z nami.
Bivanje v vrtcu je gotovo nekaj posebnega in večina naših malčkov se rada vrača k
svojim prijateljem in vzgojiteljicam. Tudi
najmlajši bodo vrtec sprejeli kot del vsakdanjika in kmalu se jim ne bo več mudilo

domov, da v vrtcu ne bi česa zamudili.
Zdaj, ko so prvi naporni dnevi mimo, pa
se bomo prepustili brezskrbni igri in v
vrtcu uživali.
Urša Močnik, svetovalna delavka
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Tik pred pričetkom novega šolskega leta je kar 220 otrok zadnji počitniški teden preživljajo na jubilejni, že 20. izvedbi komendskega oratorija. Letos je ta
potekal pod geslom 'Imaš moč!'. V središču je bil literarni junak Petek Klepec,
prek katerega so otrokom podajali sporočilo pomembnosti duhovne moči.
Nad enim največjih oratorijev v Sloveniji so bdeli 3 voditelji in 45 animatorjev.

Letošnji oratorij je srečno pod streho. Teden dni varovati, zabavati, animirati in še
marsikaj drugega 220 otrok ni mačji kašelj.
Prav tako ni mačji kašelj pomiriti vedno bolj
zaskrbljenih staršev ter jih prepričati, da so
njihov otroci v zares dobrih rokah. O tem,
koliko dela je vloženega v to, smo se pogovarjali s Katjo Ravnikar in Laro Kos, ki sta že
nekaj let voditeljici oratorija. Poleg njiju pa je
letošnji voditeljski trio dopolnjeval še Bruno
Štern. Da vse teče, kot je treba, je skrbelo 45
animatorjev. Vsi delajo prostovoljno in v projekt vložijo veliko prostih ur in še več energije.
»Za nas voditelje je izvedba oratorija celoleten projekt, animatorji pa se aktivno vključijo
po novem letu,« pravita Katja in Lara, ki sta
z oratorijem odraščali od malih nog, počitnic
pa si brez njega niti ne znata več predstavljati.
Katja se je sicer z letošnjim letom od vodenja
poslovila, Lara pa ostaja še toliko časa, da se
uvede nova generacija voditeljev.

Lara Kos in Katja Ravnikar, dolgoletni voditeljici
oratorija (Bruno Štern pa manjka na fotografiji).

Eden največjih v Sloveniji
Komendski oratorij sodi med enega največjih
v Sloveniji, udeležujejo pa se ga tako otroci iz
komendske občine, kot tudi iz sosednjih župnij – letos je bilo takšnih okoli 50. Vsi udeleženci morajo spoštovati krščanske vrednote.
»To je nujno. Ko se gre k maši, gremo vsi, in
ko molimo, sodelujemo vsi. S tem imajo nekateri starši tudi težave in tem povemo, da bo
potemtakem zanje bolj primeren kakšen drug
program,« pravi Katja. Sogovornici povesta
tudi, da so starši z vsakim letom bolj zahtevni
in sami največ pritiska čutita prav s te strani. Vse jih zanima in vse jih skrbi. Včasih je
bil 'cukrček' oratorija izlet v neznano. »No,
danes nam telefoni pregorijo, če bi kaj takega organizirali,« povesta. Pa so se tudi temu
prilagodili in otroci zato niso nič prikrajšani.
Izlet še vedno organizirajo, zaradi finančnega stanja se z avtobusom na potep odpravijo
vsako drugo leto, sicer pa so v okolici Komende. Letos so se potepali po okolici, jahali konje in se imeli »noro dobro«, kot mi prišepne
eden izmed mlajših udeležencev. Klasičen
dan na oratoriju se prične z dvigom zastave, potem se odide v cerkev, sledi dramska
igrica, kateheza po skupinah, popoldne pa je
čas za igre. Veliko iger, aktivnosti, tekanja in
ustvarjanja poskrbi za to, da so otroci ob treh,
ko jih starši pridejo iskat, prijetno utrujeni.
Za voditelje in animatorje pa se dan takrat še
zdaleč ne konča. Sledijo pregled dneva, načrti
za naslednji dan. »Vedno je treba tudi še kaj
nabaviti«, pravi Lara.

Trud opazijo in pohvalijo tudi starši
Na oratoriju so otroci, stari od 4. do 14. leta.
Animirati, zaposliti in poleg tega še kaj naučiti tako široko in veliko skupino, se zdi
skoraj misija nemogoče. Kako jim uspeva?
»Bistvo so motivirani in energični animatorji. Vedno poudarjava takole: če bo animator sedel, bo otrok ležal. Če bo animator
stal, bo otrok sedel. Če pa bo animator skakal
od veselja, bo otrok mogoče malo zainteresiran,« pravita sogovornici. »In ko vidim,
da so animatorji OK, potem me nič več ne
skrbi«, doda Lara. Kaj pa je bilo na letošnjem
oratoriju otrokom najbolj všeč? »Prav to sva
jih zadnji dan spraševali in odgovori so bili
narazličnejši. Otroci so si dobro zapomnili na
primer kuharsko delavnico, ko so delali tortilje, in delavnico, kjer so ustvarjali šumeče
bombice za kopalno kad. Všeč jim je bil oviratlon pa konji na izletu in tudi Petra Klepca
so si dobro zapomnili«, pravita Katja in Lara,
pri tem pa poudarita, da sta veseli, da njihov
trud opazijo tudi starši. Ti so pohvalili predvsem organizacijo in energijo, vzdušje, ki se
je vsak dan znova ustvarilo v šotoru.
S torto počastili 20 let
Okroglih 20 let oratorija v Komendi so počastili z veliko torto, na vsa pretekla leta pa so se
spomnili tudi z razstavo fotografij. V 20 letih
se je na oratorijih zvrstilo več kot 4.000 ot-

Foto: Jakob Stele

20 let oratorija v Komendi

Foto: Jakob Stele
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rok in približno 550 različnih animatorjev. Zamenjalo se je 5 voditeljskih
ekip, edini, ki je vsa ta leta vztrajal, pa
je župnik. Ta vsako leto poskrbi tudi za
kakšno presenečenje. »Lani je pripeljal
sneg sredi poletja, letos so pa z neba
padala sporočila (s pomočjo drona),«

še povesta sogovornici, ki se za konec
še enkrat iskreno zahvaljujeta vsem
sponzorjem. Kot pravita, »brez njih
izvedba oratorija, vsaj v takšnem obsegu, sploh ne bi bila mogoča.«
Špela Šimenc

Mravljišče se predstavlja
Kljub našemu dolgoletnemu delu se dogaja, da občani Komende
rečejo, da se za mlade v Komendi nič ne dogaja, zato vas želimo
povabiti na dogajanje MRAVLJIŠČE SE PREDSTAVLJA, da vam dokažemo prav nasprotno.

Dne 5. oktobra 2019 med 10. in 13. uro vabimo na
MRAVLJIŠČE SE PREDSTAVLJA!
Mentorji in animatorji bomo na ta dan predstavljali naše aktivnosti, ki se
dogajajo čez leto za najmlajše, malo starejše in odrasle. Skupaj se bomo ob
ustvarjanju, hrani in pijači zabavali, vam odgovorili na vsa vprašanja in vam
podali vse informacije o dogajanju na posameznih delavnicah.
Večer pa bomo zaključili s SOBOTNIM ODKLOPOM za mlade 12+ od 19. do 22.
ure. Naši mladi mentorji vam bodo pripravili prav posebno zabavo.

Prodajna razstava
Potekala bo tudi prodajna razstava slik mentorice Simone Kokelj, ki
bo izkupiček od prodaje namenila Mravljišču za delovanje.
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Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče iz
Komende od septembra 2007 izvaja projekt Mladinski center Komenda, ki na najbolj celovit način
skrbi za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladine in jim omogoči ustvarjalno druženje v prostorih centra in tudi izven njega.
Mentorji in animatorji delujemo na prostovoljni
bazi, pripravljamo in izvajamo različne programe
in aktivnosti za najmlajše, osnovnošolce in mladino in jih spodbujamo, da svojo energijo usmerjajo v kakovosten in koristen način preživljanja
prostega časa. V različnih dejavnostih (ustvarjalne delavnice, tečaji, svetovalnica, klepetalnica,
učna pomoč, rojstnodnevna praznovanja, družabna srečanja, tematske zabave, športne aktivnosti …) se vsi skupaj družimo v prostorih centra,
izven njega pa sodelujemo tudi na različnih prireditvah z različnimi projekti:
ČIRE ČARE ustvarjalna delavnica za otroke od 5.
leta starosti dalje. Delavnica poteka vsako soboto
med 10. In 12. uro.
PETKOVE KUHARIJE – voden kuharski tečaj za
otroke od 8. leta dalje. Tečaj obsega 10 delavnic,
na katerih otroci skozi zabavo in igro podrobnejše
spoznavajo delo v kuhinji. Naučijo se uporabljati
kuharske pripomočke, spoznavajo različne vrste
hrane, kuhajo, pečejo, vlagajo. Na vsaki delavnici
si pripravijo slastne jedi, ki jih nato skupaj pojedo.
ROJSTNODNEVNE ZABAVE za otroke od 5. leta
dalje. Ponujamo različne tematske zabave, na katerih slavljenec lahko uživa s svojimi prijatelji ob
vodenih igrah, raziskovanju, odkrivanju skritega
zaklada, ustvarjanju … Možen pa je tudi samo najem prostora.
SOBOTNI ODKOP – tematske zabave 1x mesečno,
za mlade 12+, namenjene osnovnošolski in srednješolski mladini. Zunaj počasi postaja hladneje, večeri postajajo daljši in tako se hitro prikrade
dolgčas, katerega lahko razbijemo z druženjem na
sobotnem odklopu, ki ponuja zabavo, glasbo, igro
in vedno kaj za pod zob.
LOKOSTRELSTVO – priznan lokostrelec Robert
Levstek že nekaj let uspešno poučuje otroke in
odrasle veščin lokostrelstva vsak četrtek v športni
dvorani Komenda. Na voljo sta dva termina:
za otroke od 17. do 18.30,
za odrasle od 18.30 do 20.00.

Več informacij o našem delovanju najdete tudi na naši FB strani MRAVLJIŠČE
Komenda, spletni strani www.mravljisce.si in v občinskem glasilu Aplenca.

POČITNIŠKO VARSTVO – v času počitnic poskrbimo za vaše otroke. Pripravljamo pester program, ki
vključuje športne aktivnosti, igre in ustvarjalne ure.
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24. Kmetijsko obrtni sejem – 4. do 6. oktober

SEJEM KOMENDA
Od 4. do 6. oktobra se bo v Komendi spet nadaljevala tradicija že več kot dveh desetletij. Konjeniški klub bo organiziral že
24. Jesenski kmetijski obrtni sejem. Na nekaj tisoč kvadratnih
metrih urejenega prostora sredi Komende se bo tokrat tri dni
predstavljalo prek 600 razstavljavcev iz Slovenije, Hrvaške,
Italije, Nemčije in Slovaške. Organizatorji pričakujejo, da bo sejem odprl predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec,
ki je že potrdil prisotnost če le ne bo takrat zadržan.

Z

ačelo se bo v petek, 4. oktobra, ob 10.
uri, najprej s predavanjem o novih
tehnoloških rešitvah v pridelovanju
krompirja. Govorili bodo o namakanju,
boleznih, škodljivcih, izboru ekološke pridelave ... V organizaciji Konjeniškega kluba
Komenda, Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije in kmetijskega zavoda Ljubljana
v dvorani Konjeniškega kluba Komenda
nad pisarno.
Slovesno odprtje bo opoldne v šotoru
na hipodromu, sprejem gostov pa pred
prostori kluba. Na urejenem zunanjem
prostoru bodo predvsem kmetijski razstavljavci, nekateri podjetniki in obrtniki
ter društva, pod šotorom pa bo razstava
konj Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme. Predstavljeni bodo lipicanci,
slovenske hladnokrvne pasme, posavci,
haflingerji, bosanski planinski konji pa
tudi poniji.

Posebno pozornost so organizatorji tokrat
z Zavodom za gozdove Slovenije namenili
varnemu delu v urejenemu gozdu z motorno žago. Zanimiva novost pa bo tudi posebna naprava za pravilno rezanje debla s
tako imenovanimi napetimi vlakni. Prikazane pa bodo tudi invazivne vrste.
Prvič se bodo na sejmu predstavile območne obrtno-podjetniške zbornice Gorenjske
v šotoru 8.
Kot se spodobi za sejem v Komendi, bodo
tri dni potekala tudi različna druženja,
predstavitve razstavljavcev, različni nastopi glasbenih in drugih skupin. Tudi tokrat vstopnine, po tradiciji komendskega
sejma, ne bo. Urejeno bo parkiranje, tudi v
Poslovni coni Komenda.
V petek in v soboto zvečer bo v posebnem Glasbenem šotoru program: v petek
z glasbenima skupinama Calypso in Pop
Design, v soboto pa s skupino Ljubavnici

OGLASNO SPOROČILO

RAZSTAVNI PROGRAM
Predstavitev razstavljavcev v Domači vasi, Poljedeljstvo – stroji in oprema, Gozdarstvo – stroji in oprema – storitve, Stroji in oprema za živinorejo, Stroji in oprema za sadjarstvo in vinogradništvo, Kmetijstvo – orodja, oprema in pripomočki,
Servisiranje kmetijske mehanizacije, Vrtnarstvo – orodje, pripomočki in oprema za
okolje in vrt, Gradbeništvo (mehanizacija, oprema, orodja, gradbeni material), Komunalna mehanizacija in oprema, Transportna sredstva (oprema in storitve), Ogrevalna tehnika (oprema in material za ogrevanje in hlajenje), Skladiščenje, Stavbno pohištvo (oprema in storitve), Notranja oprema, Stroji in oprema za živilsko
industrijo, Sredstva za prehrano in zaščito živali, Sredstva za prehrano in varstvo
rastlin, Semena in sadike, Živila, Izdelki široke potrošnje ...

in pevko Ines Erbus. Za večerni program je
vstopnina 5 evrov. Predprodaja vstopnic je
v Trgovini Marija v Mostah pri Komendi in
v Kamniku: Tehnična trgovina Mediadom.
Ob mažoretkah, folklornih skupinah,
narodnih nošah, prevozih s kočijo, komendskih in mengeških godbenikih, ansamblih Viharniki, Hodnir in drugih pa
bo zanimivo tudi v osmih šotorih, kjer se
bodo poleg društev, šole, Deželne banke in
sorodnih skupin iz raznih krajev predstavljali tudi številni obrtniki in podjetniki.
Prireditelj – Konjeniški klub je tokrat še
posebno pozornost namenil urejenemu
parkiranju, varnosti in prometu. Komenda, sicer poznana po številnih društvenih
in drugih zanimivostih, bo tudi po tradiciji
na začetku jeseni potrdila izrek: »Ko je sejem, spomladi ali jeseni, vse poti v Sloveniji in od drugje vodijo v Komendo«.
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UREDITEV PROMETA
Pričakujemo, da bo sejem obiskalo več tisoč obiskovalcev. Zaradi varnosti obiskovalcev sejma ter prebivalcev Občine Komenda, bo v soboto, 5. oktobra, in
v nedeljo, 6. oktobra 2019 (v skladu z dovoljenjem
Občine Komenda) občasno spremenjena prometna
ureditev v Komendi:
1. Popolna zapora javne ceste št. 039120 (Moste –
Zalog) na odseku od Osnovne šole Komenda na
Glavarjevi cesti 37 do občinske stavbe na Zajčevi 23.
2. Enosmerna zapora javne ceste št. 039120 (Moste
– Zalog) od Osnovne šole Komenda na Glavarjevi
cesti 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.
Zaradi velikega števila vozil na območju Most in
Komende bo lahko občasno prihajalo tudi do večjih
zgostitev prometa in krajših zastojev. Obiskovalcem
priporočamo, da za parkiranje vozil uporabijo urejeno parkirišče v Poslovni coni v Žejah (do sejma in
obratno bo za obiskovalce organiziran BREZPLAČEN
AVTOBUSNI PREVOZ).
Na vseh cestnih zaporah bo zagotovljen dovoz in
dostop za prebivalce naselja Komenda, redne avtobusne linije in za intervencijska vozila.
Organizator je zagotovil dovolj parkirnih prostorov
na travnikih pri Osnovni šoli Komenda in na velikem
travniku ob lokalni cesti Križ – Gmajnica.
Vse obiskovalce pa pozivamo, da vozila parkirajo na
predvidenih parkiriščih, upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in ravnajo v skladu z obvestili rediteljev oz. obvestili na tablah. Tako se bodo izognili
morebitnemu plačilu globe zaradi parkiranja na krajih, kjer to ni dovoljeno (dvorišča stanovanjskih hiš,
pločniki, dovozne in intervencijske poti ipd.).
Lastnikom zemljišč, ki so v preteklosti imeli težave
zaradi parkiranja vozil na njihovih zemljiščih brez
dovoljenja, predlagamo, da se še pred pričetkom sejma dogovorijo s predstavnikom organizatorja, odgovorno osebo za promet in varovanje (Igor Šeme,
tel.: 041-227-833), da se dovozi na njihova zemljišča zaščitijo z varnostnim trakom.
Lastnike zemljišč v neposredni okolici prireditvenega
prostora prosimo, da morebitno škodo, ki bi nastala
na zemljiščih zaradi sejma, sporočijo podpredsedniku organizacijskega odbora tel.: 041-471-690 ali na
sedež KK Komenda na Glavarjevi ulici v Komendi.
Prosimo za potrpežljivost in razumevanje!
Jelenko Milič, podpredsednik sejemskega odbora
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Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz
gospodinjstev s premično zbiralnico
V soboto, 28. septembra 2019, bo potekala jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov
iz gospodinjstev na območju Občine Komenda. Akcija bo izvedena s tovornim vozilom,
opremljenim z ustreznimi posodami za zbiranje posameznih vrst nevarnih odpadkov.
Tovrstne odpadke boste lahko oddali usposobljeni ekipi. Čas, lokacijo in katere vrste nevarnih odpadkov lahko oddate, si preberite spodaj.

URA

LOKACIJA

08.00 – 10.00

KRIŽ – pri gasilskem domu

10.15 – 12.15

KOMENDA – pri kmetijski zadrugi

12.30 – 14.30

MOSTE – pri bivši mlekarni

Turistično
društvo
Komenda
praznuje
Ob svojem 20. rojstnem dnevu vabimo Komendčane in prijatelje na druženje na Koželjevi domačiji na Goro,
25. oktobra ob 18.00. Dobrodošli!

Iščemo harmonikarja
in plesalca
Folklorna skupina DU Komenda nujno
potrebuje harmonikarja in plesalca.
Kandidate prosimo, naj se javijo na
naslov: Janez Slapnik, Folklorna
skupina DU Komenda, Glavarjeva ulica 104, 1218 KOMENDA

Pridruži se nam še danes

TWIRLING
MAŽORETKE in
JAZZ BALET
ŠD Moste, ŠD Komenda
Vljudno vabljeni!
Na tem mestu izpostavljamo še oddajo odpadnih jedilnih olj, ki vse prevečkrat končajo
bodisi med različnimi vrstami komunalnih odpadkov (mešani komunalni odpadki, biološko razgradljivi kuhinjski odpadki …) bodisi v javni kanalizaciji oziroma greznicah. Tovrstni odpadek lahko, poleg oddaje v okviru akcije, oddate tudi v Zbirni center Suhadole
v času obratovanja:

Poletni urnik

Zimski urnik

(1. marec – 30. september):

(1. oktober – 28. februar):

ponedeljek - petek:
6.00 – 19.00;
sobota: 8.00 – 13.00.

ponedeljek - petek:
6.00 – 16.00;
sobota: 8.00 – 13.00.

Kontakt:
Alenka- 040 410 529
mail:tmkk.zastopnik@gmail.com
FB: twirling in mažoretni klub komenda
instagram: twrlingkomenda
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KREKOVO SREDIŠČE Babi servis
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Dopolnilo prispevka
iz zadnje Aplence:
zahvala Mariji
Špehonja

POVABILO UPOKOJENKAM K VAROVANJU OTROK

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
skupaj z Zavodom Medgeneracijsko
središče Komenda s septembrom 2019
nadaljuje projekt Krekovo lokalno središče za severozahodno Ljubljansko
urbano regijo – KREKOVO SREDIŠČE II,
v okviru katerega bomo nadaljevali tudi
z Babi servisom.

ali večernem času. Varstvo bo potekalo na
domovih otrok.

Kljub temu, da so otroci v vrtcu ali šoli, se
včasih zgodi, da bi starši še kako potrebovali varstvo za par ur v popoldanskem

Upokojenke in upokojenci bodo varovanje
otrok izvajali proti plačilu, medtem ko bo
za starše otrok to brezplačna storitev.

Zato vabimo vse tiste upokojenke, seveda lahko tudi upokojence, ki se vidijo v tej
vlogi, imajo veselje in občutek za delo z
otroki, da se nam čimprej oglasijo na tel
o4o 842 776 ali na elektronski naslov viktorija.drolec@zmsk.si

V zadnji številki Aplence je zaradi uredniškega krajšanja besedila
v prispevku avtorice Ive Ogorevc
z naslovom 'Nepozabni poletni
dan starejših upokojencev' izpadel zadnji stavek, v katerem se je
avtorica prav posebej zahvalila
gospe Mariji Špehonja, ki vsa leta
skrbi za to, da so izleti nepozabni.
Ali kot je bilo zapisano v izvirniku: »Domačih kotičkov ne bomo
nikoli vseh osvojili in naša Marija
nikoli ne zgreši«. Za izpad besedila se opravičujemo.

Novi

Renault
CLIO
Navdihnjen z življenjem.

Poraba pri mešanem ciklu 4,1–6,3 l/100 km. Emisije CO2 109–142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175–0,0275 g/km. Emisija trdnih delcev:
0,00023–0,00088 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,72. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2)
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
renault.si

Renault priporoča

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA
NJENO
URADNO
PREŠA,
D. O. O.,IN
CERKLJE,
Slovenska
cesta IME
51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Naslov trgovca v eni vrstici

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem

| T: 04 281 57 00 I www.rpresa.si
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Napovednik aktivnosti
Društva upokojencev
Komenda
AVTOBUSNI IZLET:
Tradicionalno martinovanje se pripravlja v začetku meseca novembra. Vodja izletov je Marija Špehonja (031 405 303 ). Informacije imajo tudi poverjeniki po vaseh.
BALINARSKA SEKCIJA:
Zaključek tekmovanja posameznikov za leto 2019. Martinov
turnir bo v novembru, kot bo dovoljevalo vreme. Informacije
pri vodji sekcije IvankI Žulič (031 757 753).
POHODNIŠKA SEKCIJA:
19. oktober 2019 - pohod od cerkve v Suhadolah do Mlinčkov,
kjer bo kostanjev piknik. Glede na vreme se datum lahko spremeni. Informacije pri poverjenikih po vaseh in vodju pohodnikov Janku Burniku (031 635 811).
PIKADO:
Treningi potekajo ob ponedeljkih in četrtkih v prostorih Teniškega kluba, od 18.00 dalje. Informacije pri vodju Dragu Kolarju
(041 502 116).
TENIS ZA UPOKOJENCE:
Treningi so na igrišču na Podborštu vsak torek in četrtek od
9.00-11.00. Informacije: Drago Kolar ( 041 502 116).
ŠAH:
Igralni dnevi so vsak ponedeljek popoldne, v društvenih prostorih na Glavarjevi ulici 104. Informacije: vodja sekcije Jože Zidarič
(040 501 079).
PRSTOMET:
Treningi potekajo na Gori na prostoru Turističnega društva,
vsak torek ob 17.00. Prostor je pokrit, zato so treningi ob vsakem vremenu. Informacije : vodja Filip Železnik (031 398 658).
ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA:
Na Križu pri Lovskem domu jo vodi Pavla Košir ob ponedeljkih in
četrtih od 8.3o do 8.00, v Nasovčah pa Mihaela Malež, vse dni od
ponedeljka do petka ob 7.00.
Pridružite se tudi vi aktivnostim DU Komenda.
Pripravila Katja Tabernik

Odšli so ...
Marija Križelj, po domače Jožova mama, iz Mlake
pri Komendi, v 88. letu starosti;
Cirila Špenko iz Most pri Komendi, v 65. letu starosti;
Jože Koželj starejši iz Most pri Komendi, v 94.
letu starosti;
Tomaž Kladnik iz Kamnika, nazadnje živel v Komendi, v 51. letu starosti;
Terezija Završnik iz Suhadol, v 86. letu starosti;
Ivo Tomas iz Most pri Komendi, v 70. letu starosti;
Vida Pogačar, po domače Žimantova mama, iz Gore
pri Komendi, v 89. letu starosti.

Kjerkoli zdaj si – naj te sreča poišče!
V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče.
Ljubezen, ki obilno si nam jo dajala,
za vedno v naših bo srcih ostala.
ZAHVALA
V 89. letu starosti nas je
za vedno zapustila naša
draga mama, babica, prababica, sestra in teta

VIDA POGAČAR,
po domače Žimantova
mama iz Gore pri Komendi.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in ste nam stali ob strani v teh
težkih trenutkih.
Vsi njeni

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 25. oktobra. Rok za posredovanje gradiv za objavo v oktobrski
številki je 9. oktober 2019. Dobrodošli vaši predlogi za vsebine, zanimive sogovornike, lepe zgodbe v lokalnem okolju, napišete nam lahko, kaj vas moti, ali pa pohvalite, kar si zasluži pohvale. Pišite nam na: urednistvo.gok@komenda.si

Rešitev avgustovske križanke se glasi: SVILANIT
TERME SNOVIK
Snovik 7
1219 Laze v Tuhinju

Seznam nagrajencev Nagradne križanke TRGOVINE SVILANIT v Aplenci, Glasilu Občine Komenda, številka 06/2019:
1. nagrada – plažna brisača ZIG ZAG
ANAMARIJA MAJDIČ
2. nagrada – plažna brisača ZIG ZAG
MATEJA BASA
3. nagrada – plažna brisača ZIG ZAG
FRANJO VERHOVNIK

Pri nas boste našli prijeten kotiček za vodno sprostitev,
plavanje in zabavo, vsak dan od 9.00 do 20.00. Nočno kopanje sreda, petek in sobota od 20. do 22. ure.

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega
dokumenta nagrade prevzamejo v TRGOVINI SVILANIT,
Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik. ČESTITAMO !

Nagrade:
1. Nagrada: Kneipp toplotna masaža hrbta
2. Nagrada: celodnevna vstopnica za kopanje
3. Nagrada: 4-urna vstopnica s savno

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.
si do vključno 14. oktobra 2019. Na kuverto ne pozabite pripisati 'NAGRADNA
KRIŽANKA', poleg tega pa zraven potrebujemo še vaše ime, priimek in naslov.
Ostala pravila so objavljena na spletni strani Občine Komenda.

Upravljalec vaših osebnih podatkov je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljalcu je Jerneja Merva,
Dataofficer d.o.o, varstvopodatkov@komenda.si. Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izvedbe žrebanja ter izročitve nagrade. Obdelujemo zgolj vaše posredovane kontakte.

Čudovite barve

jeseni.

www.vrtnicenter.si
Delovni čas:
od pon. do pet.: 8.00 - 19.00
sobota: 8.00 - 17.00

