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V šolskem letu 2016/17 je bilo v prvi razred OŠ Komenda Moste vpisa-
nih 95 učencev. Pouk bodo obiskovali v štirih oddelkih, vključeni pa so 
tudi v oddelke podaljšanega bivanja in v jutranje varstvo. Zanje je orga-
niziran šolski prevoz. 

1. septembra, ko so otroci postali učenci, so prvošolce in njihove starše 
v šoli Moste pozdravili župan občine Komenda Stanislav Poglajen, rav-
nateljica šole Mira Rek, direktorica občinske uprave Majda Ravnikar, 
policistka Alenka Markovc iz PP Kamnik, vodja šole v Mostah Bernarda 
Hozjan, učiteljice in učitelj prvošolcev. Starejši učenci pa so jim pripravi-
li prisrčen kulturni program. Sicer pa se je 1. septembra v šoli v Komendi 
pouk od 5. do 9. razreda v 15 oddelkih začel za 341 učencev. V šoli v 
Mostah pa ima pouk od 1. do 4. razreda v 15 oddelkih 351 učencev.

Spet pa se v občini srečujejo s prostorskimi težavami. Zbornica je 
preurejena v učilnico, telovadnica pa je premajhna. Še več ur športa bo 
zato izven telovadnice, kar bo posebno pozimi otežilo pouk. Učenci 
prvega razreda pa so že imeli tudi prvi športni dan in seznanjanje z iz-
birnimi aktivnostmi. Na igrišču pri šoli v Mostah so uživali v spoznava-

OŠ KOMENDA MOSTE Za 95 prvo šolsko leto
nju košarke, nogometa, 
in se preizkusili tudi v 
plezanju po plezalni 
steni. 

Večina jih bo vklju-
čenih v katero od špor-
tnih interesnih dejav-
nosti. Šola namreč nudi 
bogato izbiro dejavno-
sti na področju atletike, 
orientacije, gimnastike, 
plesa, iger z žogo in 
borilnih veščin. 

A. Žalar

Ekipa Modrih novic Kamnik je v soboto, 24. septembra, že četrtič 
zapored organizirala dobrodelni pohod na Sv. Primož nad Kamni-
kom. Skupaj s številnimi pohodnicami in pohodniki so zbrali več 
kot 2600 evrov. Vsa sredstva pa so letos namenili Šolskemu skladu 

Osnovne šole Komenda.
Na vznožju Sv. Primoža so obiskovalce 

pozdravili člani in članice Godbe Komenda 
in komendski župan Stanislav Poglajen. Da 
ni bilo dolgčas na poti, je poskrbela ekipa 
Otoka športa, ki je za otroke pripravila is-
kanje zaklada. Pohodnice in pohodnike pa 
sta na vrhu zabavala Klapa Mali grad in 
Ansambel Viharnik.

V uradnem delu je številne zbrane poz-
dravil kamniški podžupan Igor Žavbi: 
»Danes, spoštovane pohodnice, spoštovani 

MODRE NOVICE KAMNIK Na pohodu zbrali 2770 evrov
pohodniki, je tu, na najlepši turistični točki v Kamniku, veliko takih, ki 
bodo deležni hvaležnih pogledov Šolskega sklada Osnovne šole Ko-
menda. Modre novice že četrto leto zapored septembra naredijo nekaj 
dobrega. Zato mi dovolite, da se vam iskreno zahvalim, vam Modre 
novice in seveda vam, dobri ljudje, ki si želite srečati pogled. Poglejmo 
si v oči in videli bomo v srce tistih, ki cenijo našo dobroto.«

Za številčno udeležbo in rekorden dobrodelni znesek se je zahvalila 
glavna urednica Modrih novic Mateja Štrajhar. V imenu Občine Ko-
menda pa sta se regionalni reviji za organizacijo in trud zahvalila občin-
ski svetnik in predsednik Gasilske zveze Komenda Jože Sušnik ter po-
močnica ravnateljice OŠ Komenda Moste Darinka Lipar. 

Četrtič torta na Sv. Primožu

Jože Sušnik

V torek, 27. septembra, sta ravnateljici Osnovne šole Komenda Moste 
Miri Rek vodja projektov v Modrih novicah Miha Uhan ter glavna in od-
govorna urednica Mateja Štrajhar  prinesla  ček s sobotnega 4. dobro-
delnega pohoda na Sv. Primoža. Izkazalo se je, da je bilo zbranih pri-
spevkov celo več od pričakovanih 2600 evrov. Točno 2770 evrov se je 
nabralo (dosedanji rekord) tokrat za Šolski sklad OŠ Komenda Moste. 
Simbolični izročitvi in prejemu čeka se je pridružil tudi župan Stanislav 
Poglajen. Na sliki (od leve): Miha Uhan, Mira Rek, Stanislav Poglajen in 
Mateja Štrajhar. - A. Ž.
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V francoskem Plumelecu je 
bilo v petek, 16. septembra 
2016, Evropsko prvenstvo v 
cestni vožnji za mladince. 
Na 130 kilometrov dolgi dir-
ki je Komendčan Tadej Po-
gačar osvojil 3. mesto. 
Odlično, 17. mesto pa je do-
segel tudi Žiga Jerman, ki je 
tako še dopolnil Tadejev 
uspeh. 

V ponedeljek, 19. septem-
bra, so ob vrnitvi iz Francije 
Tadeju Pogačarju, članu KD 
Rog in slovenske mladinske 
reprezentance, v Komendi 
pripravili prisrčen sprejem. 
Pozdravili so ga prijatelji, 
kolegi, sosedje in številni 
ljubitelji kolesarstva. Slednje, kole-

sarstvo namreč,  se je posebno v zadnjem desetletju postavilo ob bok naj 
prepoznavnejšim športom v občini Komenda.

Sprejem in čestitka Tadeju Pogačarju
Na Evropskem prvenstvu v cestni vožnji je bil Tadej Pogačar s Klanca tretji.

Na srečanju pred občinsko stavbo se je zbral tudi vrh slovenske kole-
sarske zveze s predsednikom, guvernerjem, svetovna prvakinja pa člani 
KD Rog in slovenske mladinske reprezentance. V veselem razpolože-
nju, glasbi in pecivu, za kar je poskrbel v imenu občine župan Stanislav 
poglajen, ki mu je tudi čestital ob prihodu v Komendo. 

»Vesel sem nad doseženim rezultatom, za katerega je bilo posebno 
na koncu, v zadnjih krogih, potrebno kar precej trdo garanje. A 
vseeno mi je ostalo še nekaj moči za končni sprint. Pohvaliti moram 
celotno ekipo, ki je odlično opravila svoje naloge in smo imeli skozi 
celo dirko vse pod nadzorom,« je povedal Tadej. 

Zaupal nam je tudi, da sta ga pred devetimi leti navdušila za kolesarski 
šport Miha Koncilja in Tadejev brat. Čestitke torej Tadeju pa seveda 
tudi Mihu in Tadejevemu bratu. 

Andrej Žalar

Soboto, 19. septembra 2016, si bo poznani kolesar 
61-letni Marko Grilc iz Most pri Komendi zagotovo 
zapomnil. Številni kolesarji, Markovi prijatelji in ko-
legi, so se namreč ob 14. uri zbrali v Stahovici Pri 
Bacu in se z njim na kolesih podali proti prelazu Črni-
vec. In zakaj na Črnivec? Prav ta dan, 17. septembra, 
je s kolesom, s tisočo (1000.) vožnjo prišel na prelaz.  

Prvič je šel s kolesom na Črnivec pred 20 leti, ko je 
bil papež v Sloveniji. Takrat je začel tudi kolesariti. 
Do danes je prevozil že 200.002 kilometra v15 drža-

vah. Bil je v Franciji, 
Španiji…, dvakrat v 
Camino, pa v Rimu, 
Parizu, Budimpešti…  
Pet koles je že zame-
njal, 6 parov gum, 2 verigi in 6 krat je 
padel, vendar vedno s srečo. 

»Ne, ne bom nehal kolesariti. Sedaj 
čakam šesto kolo. Prijatelji pa so mi iz-
računali, da mojih 1000 voženj na Črni-
vec pomeni skupaj 3 mesece  nepreki-
njeno na kolesu. 

Ta simbolika in izračun prijateljev 
veliko povesta, čestitke na vrhu Črnivca 
v soboto, 17. septembra, malo po 15. uri 
pa tudi. Ob kolegih in prijateljih mu je 
na vrhu prelaza Črnivec v sosednji obči-
ni Kamnik prvi čestital župan občine 
Komenda Slavko Poglajen.

A. Žalar

Županova čestitka MarkuMARKO GRILC 1000 KRAT NA ČRNIVCU

Tadej Pogačar

Čestitka ob prihodu v Komendo
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ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

ŽUPANOVA BESEDA

ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan. 
Kako ste preživeli poletni 
avgust, ko ni bilo Aplence? 
Zdi se, da je bilo v občini 
vseeno precej (gradbeno) 
živahno.

Gradnja kanalizacijskega 
omrežja je kljub dopustniškim 

dnevom potekala nemoteno. Prav tako bo celo jesen. Res smo v tem 
času nekoliko spremenili plan gradnje; predvsem zaradi razpoložljivosti 
gradbene mehanizacije. Odločili smo se, da še v letos zgradimo primar-
ni vod ob Šolski poti med Komendo in Goro ter primarni vod od 
Gmajnice do konca vasi Gora. Med tem smo dokončali kanalizacijo v 
celotnem naselju Suhadole, v Žejah pa manjka še krajši, 50 metrov dolg 
odsek tlačnega voda od kapelice sredi vasi do prvega jaška 
t.i.gravitacijskega voda ter elektro priključek črpališča. V Mostah kon-
čujemo dela v delu naselja na desni strani državne ceste Moste – Ka-
mnik. Pred tedni smo pričeli prenavljati sedanjo čistilno napravo v Ko-
mendi (nasproti šole), ki bo po končanju del v oktobru omogočala 
odvajanje odplak iz obstoječega mešanega sistema dela naselja Komen-
da na čistilno napravo v Študi v Domžalah. S tem bomo precej pripomo-
gli k bolj čisti naravi in vodotoku Pšate.

Kakšna pa bo komunalna jesen oziroma druga polovica leta?
Z deli na gradnji kanalizacijskega sistema bomo jeseni nadaljevali; 

vsaj toliko časa, dokler bodo primerni vremenski pogoji. Nadaljevali 
bomo z gradnjo primarnega voda na odseku Gmajnica – Gora ter 
dokončali manjkajoče odseke v Žejah in Mostah. S tem bomo lastni-
kom objektov omogočili priključevanje na javno kanalizacijsko 
omrežje. Upam, da bodo lastniki to svojo obvezo tudi v najkrajšem 
času izpolnili. 

Naj na tem mestu ponovno poudarim nekaj dejstev glede nekaterih 
vprašanj o sočasni gradnji optičnega omrežja. Ob pričetku nadaljeva-
nja izgradnje fekalne kanalizacije je Občina Komenda omogočila so-
časno izgradnjo vsem operaterjem optičnega omrežja. Svojo namero 
in poziv morebitnim investitorjem smo v skladu z veljavno zakonodajo 
dne 17. 2 . 2016 objavili na spletni strani Agencije za komunikacijska 
omrežja in storitve RS (AKOS). Potencialne investitorje smo pozvali 
na skupni sestanek, jim predstavili trase gradnje kanalizacije in ponu-
dili možnost sočasne vgradnje optičnega omrežja. Za območje občine 
Komenda so bila delno zainteresirana podjetja Softnet, T-2 ter Tele-
kom. Vsi omenjeni operaterji so v privatni lasti. Na njihove poslovne 
odločitve pa Občina Komenda nima vpliva in bodo gradili omrežje 
(optiko) tam, kjer njihov ekonomski interes in možnosti sovpadajo z 
interesi posameznih občank in občanov. Optično omrežje ni obvezna 
gospodarska javna služba (kot npr. vodovod, kanalizacija, ….). Zato 
občina tega omrežja ne zagotavlja,i ne gradi in tudi nima proračun-
skih sredstev namenjenih za to. Prav tako Občina Komenda tudi ni 
več lastnik CaTV omrežja. Na podlagi Javnega razpisa razpisa, obja-
vljenega v Uradnem listu RS, ga je odkupilo podjetje Softnet d.o.o. iz 
Trzina, ki je pogodbeno zavezano, da posodobi obstoječe CaTV omrež-
je in zagotovi optično omrežje. Interesa o nakupu obstoječega CaTV 
od drugih družb ni bilo. 

Kohezija in nadzidava, 
vse drugo želje
Kljub dopustom nemotena gradnja. - Jeseni dokončanje v Žejah in 
Mostah. - Bili smo optimisti, upam, da vsaj sedaj ne bo zapletov. - Sejem 
ja, za organizatorja pa tudi »kislo jabolko«. - Ponosni na dobre športni-
ke. - Še vedno veliko obveznosti, ko država občinam ne 
pokriva stroškov. - Konec leta se bomo odločili.

Podobna se dogaja tudi ob morebitni sočasni gradnji plinovodnega 
omrežja.

Začelo se je tudi novo šolsko leto. V prvem razredu so učenci v 
šoli Mostah napolnili kar štiri učilnice. Kaj pa načrtovano prostor-
sko razreševanje oziroma gradnje za varstvo in šolo? 

V letošnjem šolskem letu smo po dolgem času pospremili v prvi ra-
zred precejšnje število otrok in napolnili štiri učilnice. S tem pa smo 
naleteli tudi na prostorsko problematiko. Spomladi smo se odločili, da 
za potrebe šolske in predšolske vzgoje dogradimo štiri učilnice in spre-
mljajoče prostore z nadzidavo obstoječe šole v Komendi. Po izdelavi 
projektne dokumentacije in pridobitvi vseh ustreznih soglasij imamo 
zagotovilo, da bomo gradbeno dovoljenje dobili ta teden, še pred izidom 
tokratne Aplence. Bili smo optimistični in upali, da bomo dovoljenje 
dobili še pred počitnicami in jeseni že začeli gradnjo. Sedaj pričakujem, 
da pa pri postopkih, povezanih z javnimi naročili za gradnjo, ne bo za-
pletov in bomo tako gradnjo lahko začeli pozno jeseni.

Teden dni po izidu septembrske Aplence bo Komenda spet sejem-
ska. Včasih se zdi, posebno po končanem sejmu, da so mnenja o 
sejmu in zaradi njega različna. Kakšno je vaše mnenje o sejmu in 
njegovem pomenu?

Naslednji teden se nam spet obeta prometni kaos v Komendi, saj bo-
mo imeli že tradicionalno sejemsko prireditev z vsemi spremljajočimi 
dogajanji. Sama prireditev je prav gotovo pomembna tudi za nas,za 
občino. S prireditvijo v organizaciji Konjeniškega kluba Komenda je 
ime naše občine prepoznavno širom Slovenije. 

Mnenja o samem sejmu so prav gotovo različna. Še največ negativnih 
je zaradi i prometne ureditve in parkiranja ter ustrezne prevoznosti med 
sejmom. Organizator in njihov vodja redarske in varnostne službe je 
vsakič posebej opozorjen, da mora vseskozi zagotavljati nemoten pro-
met po ostalih ulicah in cestah. Ob lepem vremenu, ko je parkiranje 
lahko na bližnjih travnikih in njivah, mu to še nekako uspeva. Ob slabem 
vremenu (dežju) pa so večji problemi. Čeprav je za parkiranje zagoto-
vljenih veliko parkirnih mest v Poslovni coni in z avtobusnim prevozom 
do sejma, je skoraj nemogoče vse obiskovalce prisiliti, da bi se posluže-
vali teh parkirnih mest. Prav gotovo bi bilo treba povečati število redar-
jev na vseh mestih in ulicah. V to »kislo jabolko« bo moral organizator 
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Področje naselja Komenda, predvsem območje ulic je opremljeno z 
mešanim sistemom kanalizacije, ki odvaja odpadne vode v obstoječi 
objekt »čistilna naprava Komenda«. Objekt deluje kot mešalec (emšer), 
ki zadržuje goščo in odvaja odpadne fekalne vode pomešane s pritoki 
padavinskih vod v bližnji potok Pšata. 

V bližini objekta je bila v zadnjih letih zgrajena kanalizacija ločenega 
sistema, v katero je predviden vtok sušnega pretoka iz obravnavanega 
območja ter s tem odvajanje na čiščenje na centralno čistilno napravo 
Domžale - Kamnik.

Občina Komenda je septembra pričela s preureditvijo dotrajanega 
objekta, ki bo omogočal odvajanje odpadnih vod v kolektor ločenega 
sistema in razbremenjevanje deževnega pretoka. 

Z vidika varstva okolja bo nov objekt pomembno prispeval k izbolj-
šanju stanja vodotoka Pšata.

Pripravljalna in gradbena dela prenove ta mesec, oktobru pa bo še 
montaža opreme in zunanja ureditev. Preurejen objekt bo začel obrato-
vati predvidoma še pred koncem letošnjega leta. 

Investicija ne sodi v kohezijski projekt in ni upravičena do sofi nanci-
ranja s sredstvi EU. Izvaja se izven izgradnje kanalizacijskega sistema, 
ki poteka v ostalih naseljih.

Režijski obrat Občine Komenda

ŽUPANOVA BESEDA, GRADNJE

Preureditev čistilne 
naprave

vsekakor ugrizniti, če ne želi večjega nerazumevanja med občani.

Letošnje poletje je bilo živahno tudi na nekaterih drugih podro-
čjih. Komenda se je tudi z uspehi društev in posameznikov predsta-
vljala in uveljavljala izven občine. Kaj vas je še posebno prijetno 
presenetilo?/

V zadnjem obdobju smo bili priča kar nekaj odmevnim rezultatom 
naših občank in občanov izven meja občine in države. Naj samo omenim 
najodmevnejše: bronasto medaljo Tadeja Pogačarja na mladinskem 
Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Franciji, prvo etapno 
zmago kolesarja Luka Pibernika med profesionalnimi kolesarji, pa 
uspehi orientacistov, ... Vsi skupaj smo lahko veseli in ponosni, da 
imamo med soobčani tako dobre športnike.

 
Začenjajo se proračunski pogledi za prihodnje leto. Kakšni so 

prvi izgledi? Nova ministrica za fi nance je namignila, da bi občine 
prihodnje leto dobile 530 evrov na občana?

Nova ministrica za fi nance Mateja Vraničar Erman, naša soobčanka, 
je dejansko posredovala informacijo, da naj bi znašala primerna poraba 
v prihodnjem letu 530 EUR. To naj bi bil nekoliko višji znesek kot v 
letošnjem letu. Vendar ta znesek še vedno ne zagotavlja pokrivanja vseh 
obveznih stroškov, ki jih mora poravnavati lokalna skupnost. Še vedno 
pa je iz države prenešenih veliko obveznosti na lokalne skupnosti, pri 
katerih pa država ne pokriva stroškov. Tudi na podlagi teh podatkov 
pripravljamo predlog proračuna za naslednji dve leti. Občinski svet pa 
bo obravnaval predloga v prvem branju na oktobrski seji. Vsa razpolo-
žljiva sredstva, sredstva, ki niso namenjena zakonskim obveznostim, 
bodo namenjena za nadaljevanje gradnje kohezijskih projektov in za 
nadzidavo šole v Komendi. Druge želje bodo morale ostati le želje.

 
Že nekaj časa se na tako imenovanem spletu pojavlja elektronski 

medij z imenom Moja občina. Lahko kaj rečete o njem?
Občina Komenda se je pridružila večji skupini občin, ki omogoča 

svojim društvom in klubom objavo lastnih informacij na svetovnem 
medmrežju. K ustvarjanju teh informacij smo povabili vsa društva in 
klube, a njihov odziv, moram priznati, me je kar malo razočaral. Kot 
da klubi in društva nočejo in ne želijo objavljati prispevkov o svojem 
delu in poslanstvu, ki je dostopno širši javnosti. V letošnjem letu 
imamo to spletno aplikacijo na voljo brezplačno. Konec leta se bomo 
odločili, ali potrdimo naročnino, ali od nje zaradi nezainteresiranosti 
odstopimo. 

Gradnje avgusta in septembra v občini
Poletje je bilo v občini gradbeno živahno, pri čemer velja, da so 
bila oba meseca dela usklajena s časovnim programom. Veliko del 
je bilo v soseskah in med stanovanjskimi hišami. Pred dokončnim 
asfaltiranjem je namreč predvidena tudi ureditev odvodnjavanja. 
Z izgradnjo kanalizacije pa bodo z denarjem iz občinskega prora-
čuna obnovljene tudi dotrajane salonitne vodovodne cevi.

 
Avgust
Suhadole - Položene so kanalizacij-
ske cevi, urejene ponikovalnice za 
odvodnjavanje ulic. V naselju Suhado-
le je polaganje kanalizacijskih cevi 
končano, urejajo se še potrebne po-
nikovalnice za odvodnjavanje ulic ter mejne obravnave, ki bo konec 
avgusta in v začetku septembra. Sredi septembra je asfaltiranje, ki 
bo končano do konca meseca.

Žeje - Po končanju del na črpliščih se 
gradi povezovlani vod kanalizacije 
med hišami.

Moste - Dela na 
cesti za Vrtnarijo 
Gašperlin mimo 
NT Logistika so končana, položen je asfalt in 
urejen pločnik z robniki. Ponekod med hišami 
je obnovljen tudi vodovod. 

Hipodrom - Sep-
tembra so se za-
čela dela pri hipo-

dromu oziroma pri Ulični vadbi za 
izgradnjo črpališča, kjer bo zgrajeno 
črpališče, nato pa bo se bodo dela 
nadaljevala z gradnjo kanalizacije med 
Knežjim potokom in hipodrom proti Gori pri Komendi.

September
Gradbišča so bila na odsekih v Mostah, Suhadolah in Gori - pri hi-
podromu. Dela so bila usklajena s časovnim programom.

Moste - Dela so bila med stanovanj-
skimi hišami na kanalu MO4. Nekaj 
težav je bilo zaradi del med sadovnjaki 

ob hišah. 
Na enem 
delu je bil 
obnovljen vodovod na stroške občine. 
Asfaltirana je bila šolska pot v Mostah 
mimo cerkve Sv. Boštjana.

Suhadole - Ob dogovarjanju in spora-
zumevanju z lastniki zemljišč se urejalo 
odvodnjavanje s ponikovalnicami. 
Sredi meseca pa se je začelo asfalti-
ranje najprej z grobim asfaltom, do 
konca septembra pa bo asfaltiranje 
končano.

Pri Hipodromu, na odseku Gora, se 
dela nadaljujejo, črpališče pa je zgra-
jeno. Zaradi del med Knežjim potokom 
in hipodrom pot v šolo na šolski poti ni 
motena. 

A.Ž.
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Teniški klub Komenda 
je v soboto, 27. avgusta, 
organiziral teniški turnir 
dvojic. Med igralci je 
bil tudi predsednik klu-
ba in podžupan Igor 
Štebe, ki je tokrat v 
dvojici osvojil prvo 
mesto. Klub, ki je letos 
z delom članov že uredil 
igrišče na mivki, na za-
četku šolskih počitnic 

pa je organiziral tudi tečaj te-
nisa za najmlajše od  5. do 12. leta, je tudi tokrat poskrbel za poseben 

DOGAJANJA

KONJENIŠKI KLUB 
KOMENDA

Letošnji 21. Jesenski Kmetijsko obrtni sejem v Komendi bo od 7. do 9. 
oktobra. Priprave nanj trajajo že kar nekaj časa. Tako so nasproti zuna-
njega razstavišča in šotorov na hipodromu že asfaltirali del šotorskega 
prostora, na katerem se bodo tokrat v šotoru predstavili tudi podjetniki 
in obrtniki ob društvih in klubih iz občine Komenda. Podobno so se že 
spomladi na sejmu dvakrat predstavili tudi podjetniki in obrtniki iz ob-
čine Šenčur, spomladi pa prvič tudi iz občine Cerklje.

To naj bi bila tudi neke vrste celovita medijska predstavitev dogajanj, 
posebnosti, zanimivosti; skratka življenja v občini Komenda. Tako so 
bile namreč v pripravah zastavljene zamisli o sodelovanju na sejmu. 

Letošnji sejem bo na običajnem prostoru. V treh dneh se bo predsta-
vilo prek 600 razstavljavcev. Običajna uvodna strokovna tema ob odpr-
tju v petek, 7. oktobra, bo v dvorani nad pisarnami ob novih hlevih 
Konjeniškega kluba Srečanje pridelovalcev krompirja, na katerem 
bodo govorili o skladiščenju, poslovnem povezovanju in izmenjavi iz-
kušenj pridelovalcev. V sejemskih dneh pa bo Zavod za gozdove vsak 
dan imel predstavitev varnega dela z motorno žago.

21. Jesenski sejem v Komendi
Še posebno zanimivo in slovesno bo na sejmu v soboto, 8. oktobra, v 

šotoru ob parkirišču na vzhodnem vhodu na sejem, kjer so običajno v se-
jemskih dneh zabavne prireditve z ansambli in večernim programom. Ob 
11. uri se bo namreč s promenadnim sprehodom po sejmu začel Festival 
godb ob 5. obletnici Kulturnega društva Godba Komenda. Poleg do-
mačih godbenih jubilantov se bodo na festivalu v promenadnem sprehodu 
po sejmu in na slovesnosti v šotoru predstavljali še godbeniki iz Bohinja, 
Kamnika, Vodic, Domžal in Mengša.

Slovesno pa bo v tem šotoru tudi takoj po festivalskem godbenem pro-
gramu ob 15.45, ko bo Konjeniški klub razvil svoj novi prapor kluba s 
prek 60-letno konjeniško in že 21-letno sejemsko tradicijo v Komendi.

Ob zanimivem tridnevnem dogajanju v Komendi, ko bodo spet vse poti 
v Sloveniji in izven nje vodile v Komendo, bodo letošnji sejem v petek 
opoldne odprli državna sekretarka ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Tanja Strniša, župan Občine Komenda Stanislav 
Poglajen in predsednik Konjeniškega kluba Komenda Lojze Lah.

Sejem pa si bodo obiskovalci lahko ogledali ob prostem vstopu in 
organiziranem parkiranju tudi z brezplačno avtobusno vožnjo iz Poslov-
ne cone Komenda na sejem in nazaj.                                         A. Žalar

Kasaške dirke
Tretje kasaške dirke v organizaciji Konjeniškega kluba Komenda v le-
tošnjem letu  so bile v nedeljo, 18. septembra. Tokrat je bilo na programu 
6 dirk (med njimi spominski dirki Franca Seršena in Ivana Dolenca) ter 
dirka ponijev in dirka sponzorjev v tandemu. Franc Seršen je bil poznan 
kot dirkač še pred ustanovitvijo kluba. Bil pa je tudi prvi med pravimi 
kasači. Ivan Dolenc pa je bil član gradbenega odbora za prenovo hlevov 
in ko so širili hipodrom ter povečali kasaško stezo na 700 metrov. Na 
spominski dirki Franca Seršena je zmagal Milan Prašnikar, KK Stožice 
Ljubljana, na dirki Ivana Dolenca pa Darja Krelj, KK Komenda. Gle-
dalce je še posebno navdušila dirka ponijev, na dirki sponzorjev pa sta 
bila najboljša v tandemu Jan Blaž in Stane Vodlan. 

46. Dnevi narodnih noš
Od četrtka, 8. septembra, do nedelje, 11. septembra, so bili v Kamni-
ku tradicionalni 46. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Bil je 
to tudi tokrat Mednarodni folklorni festival, ki je poznan tudi kot 
največji etnološki festival v Sloveniji. Za obiskovalce so letos pri-
pravili pester program razstav, glasbenih in kulturnih nastopov… , 
bogato ponudbo za najmlajše, sejem domače in umetnostne obrti, 
predstavitev manj znanih mask kot oblika oblačilne dediščine ter 
raznovrstno kulinarično ponudba. Vrhunec prireditev je bil v nedeljo 
v nedeljo, 11. septembra, ko se je skozi Kamnik sprehodilo približno 
dva tisoč ljubiteljev vključenih v povorko narodnih noš. Med njimi 
so bili tudi Društvo narodnih noš Komenda in FS Društva upokojen-
cev Komenda.

TENIŠKI KLUB KOMENDA Tekmovanje dvojic in izbor lepotice

Najboljši v igri dvojic

zaključek turnirja. V klubskem prostoru, ob igriščih na Podborštu, so 
sobotni večer sklenili z izborom  najlepše med dvanajstimi dekleti. 

Teniški turnir, 
prijazen poletni 
večer, veselo 
druženje in izbor 
lepotice turnirja 
dvojic. Ja, ni 
kaj, znajo se 
dogajat tile teni-
sači komen-
dskega teniške-
ga kluba.

A. Žalar. Dvanajst jih je bilo za izbor najlepše.



Aplenca Glasilo občine Komenda 9/2016

7

DOGAJANJA

VABILO
Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda in 

Zavod Medgeneracijsko središče Komenda vabita na jesenski 
termin programov.

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA 
Tečaj angleškega jezika izvajamo že šesto sezono.Namenjen je starejši populaciji. Izvaja se v treh skupinah in 
sicer vsak ponedeljek, od 17.00 do 18.30 (dve šolski uri), v četrtkih, od 16.15 do 17.45 in tretja skupina ravno 
tako ob četrtkih, od 18.00 do 19.30, v Glavarjevi bolnici, Glavarjeva cesta 104, v Komendi. Pričnemo z drugim 
tednom v oktobru 2016, zaključimo pa zadnji teden v aprilu 2017.

TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA 
Tečaj nemškega jezika poteka četrto sezono in sicer vsak torek, od 16.30 do 18.00, ravno tako je namenjen 
starejši populaciji in poteka od drugega tedna v oktobru, pa do zadnjega tedna v aprilu 2017.

Za tiste, ki se nam boste  pridružili prvič, tako pri nemščini kot pri angleščini, 
bo informativni sestanek. 

v sredo, 5. oktobra 2016, v Glavarjevi bolnici, Glavarjeva cesta 104, v Komendi 
ob 16.00 za nemški tečaj

ob 16.30 pa za angleški tečaj

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  ●
ali organizatorki Viktoriji Drolec - tel 040 842 776  ●

TOPLO VABLJENI
organizatorka Viktorija Drolec

Eden izmed verzov v letošnji himni oratorija se je 
glasil Ko skupaj sanjamo, se vse mogoče zdi… In 
mogoče je tudi to, da je v župniji Komenda potekal 
že 17. nepozaben in težko pričakovan oratorij z 
geslom Zdaj gre zares. Letos se je pod vodstvom 
štirih voditeljev zbralo 54 animatorjev, ki imajo vse 
kar potrebujejo – tople dlani, veliko srce in navihan 
obraz – da so pripravili super predzadnji teden po-
čitnic za kar 230 otrok. 

Prvič smo se zbrali na bolj deževno nedeljsko 
popoldne, nato pa nas je ves teden spremljalo 
sonce. Vsak oratorijski dan smo začeli z dvigom 
zastave, ob katerem smo glasno prepevali oratorij-

Oratorij
Ko skupaj sanjamo, 
se vse mogoče zdi …

sko himno. Sledila je molitev v cerkvi, igrica, nato pa kateheza. Letos 
nas je spremljal Ostržek, ki nas je poleg tega, da ne smemo lagati, 
naučil tudi veliko drugih pomembnih vrednot. Na najrazličnejših de-
lavnicah smo se zelo zabavali in pridno ustvarjali. Ko smo se okrepča-
li z malico in še malo zapeli ter zabansali, so sledile velike igre – reše-
vali smo Pepeta, pomagali Ostržku do prave poti in iskali njegov 
izgubljeni denar. Odpravili smo se tudi na prav poseben izlet – šli smo 
na morje v Strunjan. Teden smo končali v soboto z zaključno sveto 
mašo. Nepozaben teden se je končal s sklepom, da se ponovno vidimo 
naslednje leto. 

Jana Stele
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Gorski tekač iz Suhadol Bojan Galin po 
uspešni lanski sezoni, ki jo je končal s sku-
pnim drugim mestom, letos nadaljuje uspešno 
serijo nastopov v slovenskem pokalu v gor-
skih tekih. 

Na prvem teku za slovenski pokal na Čaven 
– vertikal je že stopil na drugo stopničko in s 
srebrno kolajno potrdil odlično pripravlje-
nost. Na drugi tekmi v Gore nad Idrijo pa je 
že pokazal izredno borbenost in prepričljivo 
zmagal. Na gorskem teku na Ratitovec je 
zmagal v kategoriji nad 55 let. Tekmovanje 
je štelo tudi za veteransko prvenstvo Slove-
nije. S tem je ubranil naslov najboljšega v 
Sloveniji iz lanskega leta in tako dodal še eno 
odličje v svojo vitrino. Nastopil je še na trži-
škem pokalu v Tržiču in z drugim mestom na 
10km potrdil svoje kvalitete med veterani, ki 
še vedno dokazujejo, da jim leta ne pridejo 

Prvo soboto v septembru je bilo ob Nežider-
skem jezeru v bližini Dunaja eno najstarejših 
svetovnih tekmovanj na Ironman in pol iro-
nman razdalji; tudi kot odprto državno prven-
stvo Avstrije. 

V IRONMANU 70.3 je nastopilo 550 tek-
movalcev, med njimi tudi šest Slovencev. 
Tekmovalcem in organizatorjem jo je v 29 letih 
pogosto zagodlo vreme, tako da je plavanje 
tudi že odpadlo, letos pač ne, saj so bili pogoji 
na progi idealni. 

Štart plavanja ob 7.00 je bil stresen, saj se je 
v vodo naenkrat pognalo 1200 tekmovalcev na 
ironman in polovični razdalji, že na kolesu, pa 
so se najhitrejši tekmovalci hitro izdvojili in 
odpeljali svojo tekmo. Hitrost najhitrejših v 
solo vožnji, večinoma na kronometrskih kole-
sih, je precej presegla 40 km/h in to hitrost je 
dosegel tudi najhitrejši Slovenec Matic Rom-
šak, ki je za 90 km kolesarjenja potreboval 

29. Triatlon na HALF IRONMAN razdalji – Podersdorf 2016

Romšak spet zmagal na avstrijskem prvenstvu
natanko 2.15 minut. Suvereno je odtekel tudi 
maraton v času pod 1.30 minut in tako v kate-
goriji 50 – 54 let, med 52 tekmovalci, zmagal s 
prednostjo petih minut in osvojil edino sloven-
sko zlato medaljo.

»Na tekmi sem res užival, v prav vseh di-
sciplinah. Kolo bi lahko letelo še bolj, vendar 
je bilo potrebno nekaj energije pustiti še za 
tekaško progo. Vedel sem, da sem hiter in da 
mi bo zmaga težko ušla. Je pa res, da me po 
četrti zmagi na avstrijskem prvenstvu neka-
teri sotekmovalci že gledajo postrani (šala).« 

Po lanskem uspehu, ko je Kregar s časom 
4.29,48 med veterani zmagal, Romšak pa z 
minuto slabšim časom osvojil tretjem mesto, je 
slednji ponovil svoj uspeh izpred treh let in 
obranil Mirotov naslov. Osvojil je edino slo-
vensko medaljo, saj je med skoraj 500 uvršče-
nimi, s časom 4.18,25 zasedel skupno 15. me-
sto, v kategoriji pa zmagal, s kar 20-minutno 
prednostjo pred Franzem Gratenederjem, ki je 
z drugim mestom postal avstrijski državni pr-
vak v kategoriji M50-54, v kateri je bilo uvr-
ščenih 40 tekmovalcev.

Da je Romšak letos dosegel odličen čas, 
dokazuje tudi podatek, da je bil za več kot štiri 
minute hitrejši od zmagovalca v mlajši katego-
riji.

Matic Romšak je o tekmi povedal:
»V Podersdorfu rad tekmujem, čeprav sem 

tam pred dvema letoma grdo padel in se polo-
mil. Všeč mi je Gradiščanska, mestno središče 
kulturne prestolnice Železnovo, sploh pa 
manjša mesteca ob Nežiderskem jezeru, ki jih 
krasi prekrasna narava, brezhibno urejeni rav-
ninski vinogradi, v katerih raste grozdje za 
najboljša svetovna predikatna vina in pa števil-
ni naravni parki ter rezervati ob jezeru, kjer 
imajo množice različnih ptic, kljub stotinam 
veternih elektrarn, idealne življenjske pogoje. 

In čeprav se je sobota prebudila v oblačno 

jutro in so že pred štartom zmotile prve kaplje 
dežja, sem se fi zično dobro počutil in prijatelju 
in spremljevalcu Tomažu Drolcu odkrito napo-
vedal naskok na prvo mesto. Glede na to, da se 
nas je na štartu gnetlo več kot 800 tekmovalcev 
bi bil primernejši štart v dveh valovih, a so nas 
v tekmo spustili vse naenkrat, posameznike, 
štafete, ironmenaše in tiste na polovički. Sam 
sem vse tri discipline tekmoval optimalno in v 
prav vseh treh tudi dosegel najboljši čas v ka-
tegoriji. Ker nisem najboljši plavalec, sem 
glavno pozornost namenil kolesarjenju, ki mi 
je odlično uspelo, saj sem 90 km prekolesaril s 
povprečno hitrostjo nad 40 km/uro. Ker je bilo 
tudi vreme letos v redu, lahko rečem le – lepa 
tekma.«

Rezultati M50-54, plavanje-kolo-tek: 1. 
Matic Romšak SLO 32,05 – 2.14,38 – 1.28,04 
= 4.18,25; 2. Franz Grateneder AUT 34,45 
– 2.27,27 – 1.35,33 = 4.37,55; 3. Josef Rausch 
AUT 38,17 – 2.23,38 – 1.38,14 = 4.41,57 

Slovenski prvak v gorskih tekih
do živega. Na drugem teku na Kriško goro v 
okviru istega pokala pa se je uvrstil na tretje 
mesto. Sodeluje tudi na kamniškem pokalu, 
kjer je s tretjim mestom na mekinjskem krosu 
in četrtim na Sv. Primoža zbral precejšnje 
število točk, kar nakazuje odlično uvrstitev v 
končnem seštevku tega pokala. Z zmago je 
zaključil tek v Trzinu, ki je v okviru pokala 
Gorenjska moj planet. Imeli smo ga čast vi-
deti tudi na najvišji stopnički na odprtem 
občinskem prvenstvu občine Komenda v 
krosu v Suhadolah. 

Trenutno je v seštevku točk za slovenski 
pokal v gorskem teku na prvem mestu, do 
konca sezone pa so še trije teki z vrhuncem na 
Grintovec, kjer bodo nastopili vsi najboljši 
svetovni gorski tekači, ker tekma šteje za sve-
tovni pokal (WMRA). 

Peter Pibernik

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA 
KRIŽA KAMNIK

IN ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO 
MEDICINO REPUBLIKE SLOVENIJE

Vas vabita na
KRVODAJALSKO 

AKCIJO
v DOMU KULTURE KAMNIK

Fužine 10
13. in 14. oktober 2016
med 7:00 in 13:00 uro

VABLJENI!
S seboj prinesite veljaven oseben doku-

ment s fotografi jo!

TUDI VAŠA KRI LAHKO 
REŠUJE LJUDI
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POGOVOR V STISKI
Ko je vaš položaj preprosto nevzdržen,  ●
ko ste v skrbeh za učni uspeh svojega otroka,  ●
ko iščete pomoč zase ali za druge ,  ●
pokličite svetovalni telefon UPPG:  ●  040 280 245.
Svetuje dr. Angelca Žerovnik  ●

* * *
DELITEV ŽIVIL OSEBAM V POMANJKANJU

Ob pomoči donatorjev delimo živila vsak četrtek, med 18. in 19. 
uro, pred telovadnico v Komendi.

* * *
MNOŽIMO TALENTE

Vabimo vse, ki želijo svojo nadarjenost, ustvarjalnost in spretnost 
pokazati drugim, da se prijavijo na prireditev Množimo talente.

Rok prijav je v soboto,12. 11. 2016. Razpisno dokumentacijo in 
prijavo najdete na spletni strani www.uppg.si.

USTANOVA PETRA PAVLA GLAVARJA Že poznate UPPG?
UPPG so kratice prostovoljne in neprido-
bitne ustanove. Poimenovana je po našem 
domačinu: Petru Pavlu Glavarju. Življe-
njepisci poudarjajo njegovo zavzeto skrb 
za dušni blagor župljanov, umno gospo-
darjenje in srčno dobroto. 

Člani in prostovoljci UPPG se že 16 let 
navdušujemo nad njegovim življenjem in 
delom. Čeprav je Glavar na komendskem 

deloval v 18. stoletju, danes prepoznavamo enake potrebe, kot jih je ta-
krat on. Ni stal križem rok, ampak je ukrepal - ukrepal za prijazno pri-

hodnost generacij. Tako je poslanstvo UPPG: krepiti medsebojno soli-
darnost in sodelovanje, spodbujati razvoj nadarjenosti mladih in nuditi 
vzpodbudne duhovne in kulturne vsebine.

Morda kdo poreče, da Ustanova Petra Pavla Glavarja dela vse po 
malo. Res delujemo na socialnem, duhovnem, kulturnem in izobraže-
valnem področju. Glavar se je namreč zavedal, da če ne bo na človeka 
gledal celostno, njegova prizadevanja ne bodo učinkovita. Krepiti hoče-
mo zavest, da odgovornost vključuje tako skrb zase, kakor občutljivost 
za druge. Zato Ustanova želi tradicijo Komendčanov, ki jo je Peter Pavel 
Glavar začel, negovati še naprej.

V imenu Ustanove Petra Pavla Glavarja Štefan Petkovšek

Prireditev bo v soboto, 26. 11. 2016, ob 19. uri v prostorih šole v 
Mostah.

Info: info@uppg.

VABIMO K SODELOVANJU
Koliko dobrega lahko naredi en človek?
Koliko več je mogoče narediti, če se poveže z drugimi?!!
UPPG vabi tiste, ki bi bili radi v kraju dejavni, pa jih nihče ni pova-

bil k sodelovanju.
Vabimo tiste, ki so svojo pomoč Ustanovi pripravljeni nuditi bolj 

priložnostno, npr. v času trajanja projekta in tiste, ki bi radi bili bolj 
karitativno ali pedagoško dejavni.

Sodelovanje je posebej primerno za tiste, ki želijo s svojim hobijem 
koristiti drugim, si želijo pridobiti izkušnje in reference na področjih 
poslanstva Ustanove.

Informacije: stefan.petkovsek@uppg.si

Anai Erce, 11- letni petošolec 
Osnovne šole Komenda, veliko 
svojega prostega časa posveča 
treningom sodobnih plesov, ki so 
danes moderni med mladimi, 
kljub šolskim obveznostim pa do-
sega zavidljive rezultate. Seveda 
je treba najprej omeniti, da je bil 
ob koncu 5. razreda odličnjak. Je 
pa tudi plesalec v Plesni šoli Miki, 
kjer njegov napredek vodita tre-
nerja in koreografa Anja Jurič in 
Andraž Mrak. Njima in staršema, 
ki mu stojita kot opori vedno ob 
strani, je dolžan zahvalo za vse 
plesne uspehe, ki jih niza drugega 
za drugim. Pa še – treningi mu niso 
nikoli odveč ali utrujajoči, saj sam 
čuti, da je plesno izražanje slika 
življenja in pot, ki vodi k osebno-
stni izpolnitvi mladih želja. 

Med 8. in 28. junijem je dosegel pomembne uspehe na štirih tekmo-
vanjih.

Od 8. do 11. junija je bilo v Ostravi na Češkem evropsko prvenstvo v 
Hip-hopu, Electric boogieju in Break Dancu. Tekmoval je v svojem 
priljubljenem plesu; v Hip-hopu solo-dečki je med 55 udeleženci zase-
del odlično uvrstitev na 15. mesto.

Na državnem prvenstvu, ki je bilo v Medvodah 22. junija, je stal na 
najvišji stopnički v Street dance Showa – formacija otroci »Na bazenu« 
in dosegli prvo mesto.

26. junija je v plesu Hip-hop solo moški-otroci segel najvišje – postal 
je državni prvak v svoji kategoriji; s to uvrstitvijo pa mu je pripadlo tudi 
1. mesto v pokalni uvrstitvi.

Ples kot šport in način sprostitve
25. junija je v nastopu Hip-hop – mala skupina- otroci v plesni posta-

vitvi »Dance 4 fun« priplesal do 5. mesta.
Anai je gotovo nekaj genov podedoval po mamici Maji, ki je tudi 

članica Plesnega kluba Miki in redno sodeluje na tekmovanjih v svoji 
skupini. 22. junija je v Street dance Showu – mala skupina člani 2 s 
točko »Frizerski salon« zasedla 1. mesto in tako s to skupino postala 
državna prvakinja. 

Po zasluženih počitnicah se bo Anai jeseni udeležil še dveh, verjetno 
najpomembnejših tekmovanj. 

V Olbii na Sardiniji ga čaka od 15. do 18. septembra svetovno prven-
stvo v Street dance Showu – formacija – otroci na bazenu, od 19. do 23. 
oktobra pa bo plesal prav tako na svetovnem prvenstvu v Hip-hopu – 
solo dečki, v Gradcu.

Fantiču želimo prijetne počitnice (pa še kak trening vmes) in še veliko 
uspehov v šoli in pri plesu.

Tone Ogorevc
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IZ POSLANSKE PISARNE

Zadnji nago-
vor predse-
dnika Evrop-
ske komisije 
(EK) Juncker-
ja v evrop-
skem parla-
mentu  je 
vseboval po-
udarke, ki jih 
pri Junckerju 
doslej nismo 

bili vajeni. V njem je namreč države članice pozival k solidarnosti, 
socialni pravičnosti in enotnosti, izražal pa je tudi skrb za ohranitev 
raznolikosti kultur evropskih narodov in skrb za varnost ter prihodnost 
mladih. 

Po dolgoletnem prevladovanju neoliberalizma, kar je imelo za posle-
dico fi nančno izčrpavanje gospodarsko šibkejših držav EU v korist 
nemških, angleških, ameriških in francoskih bank preko prisilne priva-
tizacije in mehanizmov fi nančne stabilnosti, kjer je znana sporna vloga 
zloglasne trojke (Evropske centralne banke, Evropske komisije in 
Mednarodnega denarnega sklada), je bilo osvežujoče z vrha EK slišati 
drugačno retoriko. 

Nedvomno so k novi Junckerjevi retoriki botrovali tudi referendum o 
izstopu Velike Britanije iz EU, migrantska kriza in krizi odnosov EU z 

Dolga pot do povezane Evropske unije
Rusijo in s Turčijo, kar vse vnaša tveganja glede prihodnjega obstoja EU.

Ko sem se v začetku letošnjega septembra kot podpredsednica parla-
mentrnega Odbora za zunanje zadeve v Bratislavi udeležila medparla-
mentarne konference držav EU o zunanji, varnostni in obrambni politiki 
EU,  mi je bilo iz pogovorov evropskih parlamentarcev jasno, da skupni 
politiki EU primanjkuje prav vrednot, o katerih je nedavno govoril 
Juncker. Brez povezovanja držav EU na vrednotah solidarnosti, socialne 
pravičnosti, spoštovanja kulturne raznolikosti in brez povezovanja držav 
EU na obrambnem in varnostnem področju, države EU  ne bomo kos 
globalnim izzivom. 

Tako članice EU še vedno niso sposobne delovati v korist lastnih 
prebivalcev, npr. zavrniti tajnega prostotrgovinskega in investicijskega 
sporazuma, o katerem se pogajata EU in ZDA, znanem pod kratico 
TTIP. Prav tako države EU niso sposobne uveljaviti skupne migrantske 
politike. In še bi lahko naštevali.

Tudi v Sloveniji pogosto zmagujejo egoistični zasebni interesi. Po-
slanci npr. višajo plače premožnim, na robu družbe pa ostajajo številni 
starejši, revni in socialno izključeni.  Soočeni smo z nedopustno dolgimi 
čakalnimi dobami v zdravstvu. Prav tako ni poskrbljeno za ohranjanje 
in varovanje slovenščine doma in v zamejstvu. Prav zaradi slednjega 
sem na septemberski parlamentarni seji postavila ustni poslanski vpra-
šanji ministricama za zdravje in za šolstvo. 

Vsakdo med nami lahko po svojih močeh pripomore k boljšemu 
skupnemu bivanju.

Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka DZ RS

IZ POSLANSKE PISARNE

Sprememba zakonodaje na področju koles s pomo-
žnim motorjem, bolj poznanih pod imenom 25-ke 
(motorji, ki ne gredo več kot 25 km/h), je po začetni 
pobudi NSi krenila v povsem napačno smer. V NSi 
smo v začetku poletja predlagali, da bi zaradi zago-
tavljanja večje varnosti postavili minimalno staro-
stno mejo za uporabo teh vozil na 14 let, predpisali 
uporabo zaščitne čelade do starosti 18 let in uvedli 
identifi kacijske tablice, s katerimi bi se lažje ugoto-
vilo povzročitelje prometnih nesreč in tudi minimal-
no zavarovanje, iz katerega bi se krila škoda v pri-
meru nesreče.

Vladna koalicija je pred poletnimi počitnicami 
zgoraj navedene predloge NSi zavrnila in predlagala 
svoje spremembe. Namesto enostavne enkratne 
identifi kacije koles s pomožnim motorjem uvaja re-
gistracijo teh vozil, ki zajema tudi vsakoletni tehnič-
ni pregled, kar bo bistveno podražilo vožnjo s temi 
vozili, prav tako pa bo tehnični pregled mnogim 
predstavljal dodaten problem zaradi oddaljenosti 
tehničnih centrov. Zakon, ki uvaja registracijo 25k, 
je vložil poslanec SMC Zorčič. Prejšnji teden je do-
bil šibko večino. Zanj so glasovali smo poslanci SMC, v opoziciji in SD 
smo bili proti, DeSUS se je vzdržal. Da bom zelo plastičen in jasen: po 
predlogu, ki ga je dala NSi, moj sosed, Janez Novak iz Zgornjega Tuhi-
nja, mopeda ne bi bil prisiljen peljati na tehnični pregled, ampak bi zgolj 
vzel njegove dokumente in jih nesel na upravno enoto Kamnik, na tej 
upravni enoti bi dobil identifi kacijsko tablico, ki bi jo odnesel domov in 
namestil na moped. In zadeva bi bila urejena. Tak je bil zavrnjen predlog 
Nove Slovenije. Bistvo identifi kacijskih tablic je bilo v tem, da bi poli-
cisti lažje izsledili povzročitelje prometnih nesreč, ki so pogosto zbeža-
li s kraja nesreče, škoda pa je ostala neporavnana. Po predlogu poslanca 
SMC Igorja Zorčiča pa bo moral Janez Novak iz Zgornjega Tuhinja 

SMC uvaja registracijo koles s pomožnim motorjem

moped odpeljati v Podgorje pri Kamniku, kjer imajo tehnične preglede 
ter tam opraviti celoten postopek tehničnega pregleda, odpeljati vozilo 
na stezo, plačati vse dajatve in šele, ko bo to storil, bo to vozilo tudi re-
gistrirano in primerno za uporabo. To bo moral delati vsako leto, če je 
moped starejši od osmih let. 

Uvedbi registracije s tehničnimi pregledi 25-k sem najostreje naspro-
toval. Tako imenovani Zorčičev zakon bo kaznoval vse državljane, ne 
zgolj tiste, ki kršijo zakon. Zaradi Zorčičevega zakona bo moralo vsaj 
20 tisoč državljanov svoje 25-ke registrirati in jih redno voziti na tehnič-
ni pregled. To pomeni dodatne stroške in dodatno birokracijo, kar pa ni 
dobro. Upam, da bo Državni svet izglasoval veto na zakon. 

MATEJ TONIN, poslanec
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Strategija in izgon
V občinskem življenju je podobno kot v zasebnem. Prav 
zato je način reševanja skupnih zadev v občini enak ti-
stemu doma. Ponekod se o vseh zadevah odkrito pogo-

vorijo, zato niti ne prihaja do slabe volje in prepirov, saj vse težave reši-
jo še preden se pojavijo.

Lahko pa težave pometemo pod preprogo ali se delamo, da jih ni. 
Morda se z nekom ne pogovarjamo ali pa je težavna tema tabu. Vendar 
to problema ne odpravi, lahko pa ga poglobi in reševanje prestavi na 
kasneje, ko iz muhe nastane slon.

Podobno je z načrtovanjem. Gospodinja pred začetkom kuhe preveri, 
če ima vse sestavine, ker sicer kosila ne bo mogla dokončati. V večjih 
ustanovah načrtujejo za več dni v naprej in zasledujejo posebne cilje, 
npr. posebne diete. To so »strategije« za banalne vsakdanje zadeve, ki 
pa so v življenju zelo vidne in zato pomembne.

V Listi VEZ si želimo odkritega reševanja zapletov, iskanja rešitev 
in pripravo parcialnih strategij kot osnovo za strategijo razvoja občine. 
Četudi kritični, so naši predlogi dobronamerni in dani v želji iskanja 
skupnega dobrega.

Morda naš pristop k reševanju nekomu ne ustreza in išče načine, da bi 
se nas znebil, vendar ponavljam, da tudi izgon iz občine težav ne bi rešil.

Rešitev pa bi bila dosledno izvajanje dogovorov in predpisov, četudi 
gre le za formalnosti, npr. za sestavo kakšne komisije, čemur pa dovolj 
močne stranke oz. liste nasprotujejo.

Resni problemi se rešujejo, če se z njimi soočiš, če spremljaš svoje 
okolje in predvidevaš razvoj. Tako bi, primeroma, morali vedno za vsaj 
3 leta v naprej vedeti za demografske spremembe (povečanje vrtca, šole) 
in potrebe zaradi požarne varnosti.

Razvoj je mogoč samo s sodelovanjem in komunikacijo ter soočenjem 
s težavami. Vsaka nam pomaga, da se razvijemo in da bomo naslednjo 
rešili veliko lažje.

Dober začetek bi bila strategija razvoja občine.
Izak Matej Ciraj, Lista VEZ.si

Upanje za Slovenijo
Krščanski demokrati stavimo na mlade. Na 
vse tiste, ki spoštujejo modrost starejših, ji 
pridajo svojo življenjsko energijo ter so pre-

pričani, da se da Slovenijo narediti za domovino srečnih ljudi. Zelo do-
bro vedo, da je najprej potrebno ceniti samega sebe in vsakršno delo, ki 
izhaja iz zdrave miselnosti.  Pridobiti jo je moč v osnovni celici, družini. 
Izhaja iz zdravih medsebojnih odnosov v družbi in spoštovanju medge-
neracijskih razlik in drugih.

Čas kislih kumaric se to poletje v naši občini zagotovo ne pozna, pa 
tudi v svetu ne. Počitnice so bile bogate z raznolikimi dogodki, priredi-
tvami in delom. O vsem se piše, bere in govori. 

A vrnimo se nazaj k mladim. Čestitke našim športnikom in ekipam. 
Priti domov z medaljami z državnih in mednarodnih tekmovanj, je v 
ponos celotni občini. Vsem pa, ki so med počitnicami poskrbeli za naše 
male vedoželjneže in mladež, hvala. Vsi so se imeli lepo, le voditelje in 
animatorje sta spremljali še skrb in odgovornost, da so v septembru vsi 
znova ali pa prvič v šolskih klopeh. »Sveta vera bodi vam luč, materin 
jezik pa ključ do zveličavne in narodne omike«.(Bl.Anton M. Slomšek)

Na političnem poligonu, kjer se kroji usoda domovine, je povsem ra-
zumljivo, da imajo mladi svojo vizijo pristopa k izboljšanju razmer. V  
kolikor predlogi, ki so v dobrobit vseh nas, ne bodo sprejeti v parlamen-
tu, imamo možnost sprememb na dan volitev. En sam dan, vredno pre-
misleka. Sicer bo »pobeg možganov« še večji, Slovenija pa bo intelek-
tualno in razvojno še bolj podhranjena.

Na predstavitvi knjige »Upanje za Slovenijo« je avtor M. Tonin brez 
olepševanja znal odgovoriti na vsa vprašanja o izzivih tega časa, tudi na 
provokativna. Niti malo ni bil v zadregi. Iskreno in iskrivo je izrazil 
veliko željo po spremembah in prepričanje, da je upanje za Slovenijo. 
Na nas je, da to prepoznamo.

NSi Krščanski demokrati, Danica Zmrzlikar

NUJNO OBVESTILO
UPORABNIKOM PITNE VODE IZ 

JAVNEGA VODOVODNEGA SISTEMA 
KAMNIK – IVERJE

Komunalno podjetje Kamnik d.d., kot koncesionar oskrbe s pitno 
vodo v občini Kamnik in vzdrževalec javnega vodovodnega sistema 
v občini Komenda, obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega 
sistema Kamnik – Iverje, da bo v ponedeljek, 3. 10. 2016, pričelo z 
začasnim preventivnim kloriranjem omenjenega vodovodnega sis-
tema. Dezinfekcija (preventivno kloriranje) sistema se bo izvajala 
največ 10 dni. Količina klora v sistemu ne bo presegla 0,5 mg/l, kar 
pomeni, da je pitna voda primerna za uživanje in ne predstavlja ne-
varnosti za zdravje ljudi. Po končani dezinfekciji bo kloriranje 
ustavljeno. 

Zahvaljujemo se za razumevanje.
KPK d.d.

OBVESTILO
Občina Komenda  obvešča, da sta od 12. 9. 2016 do 14. 10. 2016  na 
spletni strani www.komenda.si objavljena naslednja javna razpisa:

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja 1. 
malega gospodarstva v občini Komenda za leto 2016, za 
naslednje ukrepe:

pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju •  
podjetništva, 
pospeševanje zaposlovanja,•  
spodbujanje razvoja socialnega podjetništva,•  
pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah.•  

Javni razpis za sofi nanciranje prireditev in projektov v občini 2. 
Komenda

 Stanislav Poglajen, l.r.
ŽUPAN 
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Letošnje Evropsko prven-
stvo je bilo v francoskem 
mestu Strasbourg od petka 
do nedleje. Iz Gasilske 
zveze Komenda sta se tek-
movanja udeležila Matic 
Zupan in Rok Kern. 

V petek smo pričeli z 
dvojicami ter kvalifi kaci-
jami ekip. Z Domnom sva 
osvojila 2. mesto s časom 
1:11, Rok pa je v tandemu 
z Matevžem Pernetom 
osvojil 17. mesto s časom 
1:29. V soboto so bile po-
tem kvalifi kacije 280 po-
sameznikov in izbor 60 
najhitrejših, ki smo se po-

merili naslednji dan. V soboto se je Rok pred menoj odpravil na progo 
in se z osebnim rekordom kvalifi ciral na Evropsko tekmovanje s časom 
1:41. Moj posamezni nastop je šel dokaj gladko in po planu, tako da sem 
s progo opravil v 1:31 in se prav tako kvalifi ciral.

V nedeljo je sledil fi nale posameznikov ter fi nale Ekip. Prvi se je v boj 
s progo zopet spustil Rok. Z njo je opravil res suvereno s časom 1:37 in 
se kot stroj, ki ruši vse pred seboj, spustil pod magično mejo 1:40, kar 
pomeni, da je dosegel Lions den čas. To magično mejo je mladi 17-letnik 
prebil že v svoji drugi sezoni, kar je res neverjetno. Moje fi nalno tekmo-
vanje se je začelo slabo uro za Rokovim, s progo pa sem opravil v 1:26.

Sledilo pa je fi nale ekip, kjer smo z ekipo Job-Dox team Slovenija 
pričakovali največ. Na našo smolo je začelo deževati ravno v polfi nalu 
med našim nastopom, kjer smo naredili nekaj napak tako, da smo na 

Petnajst (15) mladincev, dva mentorja in ena mala pripravnica za pionir-
ko smo kar pet dni preživeli v enem od najlepših smučarskih in turistič-

Evropsko prvenstvo FCC Strasbourg 2016

Letovanje gasilske mladine 
Po lanskem poizkusnem taboru, ko nas je na Rogli letovalo 10 gasilcev, se nas je letos odpravilo na 
zaslužen krajši oddih kar 18.

nih centrov, ki je tudi poleti zelo zanimiv. En dan smo se kopali v Termah 
Zreče, kjer smo vsi uživali, še največ na toboganih. Ostale dneve, ko 
smo imeli vreme skoraj zimsko, smo lepe trenutke izkoristili za sankanje 
po Zlodejevem, se vsak dan kopali v bazenu, na voljo pa smo imeli tudi 
športno dvorano za igre z žogo, .... Ob odlični hrani v hotelu Planja so 
bili dnevi, čeprav deževni, še vedno odlični.

Naš glavni cilj je bil prijetno druženje mladih gasilcev, ki so celo leto 
pridno delali, trenirali in tekmovali. Ob mladostniškem nagajanju (pora-
ba zobne kreme je bila zelo velika), plesu, gledanju fi lmov in spremljanju 
olimpijskih iger, so dnevi hitro minili. Spoznali smo tudi nekaj novih 
prijateljev (predvsem dekleta), in se slikali z Cenetom Prevcem.

Zadnji dan pa smo se, tako kot lani, ustavili v Avtocampu Menina v 
Savinjski dolini, kjer so vsi uspešno preplezali adrenalinski park, se okrep-
čali s pizzami in se polni vtisov vrnili v Komendo.       Mihaela Poglajen

Jesen vsako leto prinese povečano tveganje za virusne okužbe. Med sle-
dnjimi so nam prehladna obolenja vsem dobro poznana. Zanje je odgovor-
nih več kot 200 različnih vrst virusov, med katerimi so najpogostejši tisti iz 
rinovirusov. Prehlad običajno traja dober teden, odvisno od vrste virusa ter 
moči našega imunskega sistema. Običajno ga spremlja kašelj, kihanje, 
zamašen nos, utrujenost in vneto žrelo.

Preventivno se prehladu zoperstavimo tako, da redno skrbimo za svoj 
imunski sistem. To pomeni uživanje raznovrstne in polnovredne hrane, 
zlasti dovolj sadja in zelenjave, ter po potrebi tudi vitaminske dodatke. 
Vitamin C, ki ga je veliko v citrusih ter kislem zelju, je naši imunosti v 
veliko pomoč. Ta vodotopen vitamin je eden pomembnejših antioksi-
dantov, ki naše telo varuje pred prostimi radikali. Poskrbeti moramo 

POD DROBNOGLEDOM Prehlad
tudi, da ne “izgorevamo”, saj ob pretiranih dolgotrajnih naporih ob po-
manjkanju regeneracije, močno oslabi tudi naš imunski sistem. Na ta 
način je prehlad pogosto lahko celo pozitiven, saj deluje kot nekakšen 
varovalni mehanizem, ki nas prisilno priklene v posteljo, kadar si sami 
ne privoščimo dovoljšnje mere sprostitve in počitka.

Najpogosteje se okužimo ob stiku za bolnimi ljudmi, in sicer kapljič-
no (kihanje in kašljanje na območju dveh metrov) ali z dotikom (npr. 
stik z okuženimi predmeti). 

Prehladna obolenja so najpogostejša pozno jeseni in pozimi. V dihalih 
ves čas nastaja sluz, ki oblaga notranjo steno dihal in tako ščiti telo pred 
vdorom patogenih organizmov. To sluz naše telo izloči tako, da jo 
izkašljamo ali pogoltnemo. V jesenskem in zimskem času pa so dihalne 

koncu osvojili 4. mesto. V Evropi obstajamo 4 res močne in izenačene 
ekipe in vsaka najmanjša napaka te izrine iz zmagovalnega odra. Na 
žalost smo najkrajšo tokrat potegnili mi. Po končani podelitvi smo 
okrog 19. ure sedli v kombi in se pripeljali domov malce pred 5. uro 
zjutraj, saj je Roka že čakala šola, mene pa služba.

Sedaj pa je prišel čas, ko se začnejo priprave na svetovno prvenstvo v 
ZDA, ki bo v enakem zaspanem mestu Montgomery Alabama, kot lani 
konec oktobra.

Mladi Rok je dokaz, da se da s trdim delom doseči res neverjetno, kar 
bo prišlo prav v življenju in gasilstvu. 

Hvala vsem, ki naju skozi leto podpirate in naju spodbujate. To nama 
pomeni res veliko. Hvala pa tudi nekaterim posameznikom, ki nama 
mečete polena pod noge, saj dobro veva, da vas najini uspehi močno 
bolijo. Zato trenirava še toliko močneje!

Matic Zupan,Job-Dox Team Slovenia
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Jeseni je kar precej zelenjave, ki je vse ne 
moremo skladiščiti v kleti ali garaži. Višek 
kolerabe ali zelene vložimo v kozarce; tako 
kot kumarice, lahko tudi skupaj vse v enem 
kozarcu. Ni nujno, da vlagamo vedno samo 
v kis, vložimo tudi v slano vodo. Višek 
stročjega fi žola pozimi tako porabimo tudi 
za juhe, boranjo ali omake. Višek bučk, ki 
niso primerne za skladiščenje, vložimo v 
kozarce. Zalijemo jih z mešanico za kuma-
rice ali kompot. Obvezno dodamo cimetove 
palčke in cele klinčke, okus nas močno 
spominja na ananas. Če vam bodo ostale 

kumare, jih naribajte in shranite v plastičnih posodah od sladoleda in 
shranite v zamrzovalnik. Pred uporabo jih odtalimo kar v posodi, poso-
limo ter uporabimo po svojem receptu. Tudi ostanek pora narezanega na 
kolobarje shranimo v zamrzovalniku.

Vso zelenjavo, ki ima močan vonj, zamrzujemo v plastičnih posodah, 
dobro zaprtih in označenih. Tako se nam preostale stvari ne bodo nalezle 
vonja. V posodah od sladoleda zamrzujemo vedno samo enkrat, nato jih za-
vržemo. Čebulo in česen smo že pospravili v klet, verjetno pa nam bo ostalo 

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

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

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

Blaž Filipič

INŠTRUKCIJE PREM
matematika, fi zika, kemija

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

Domislil sem se tržno zanimive poslov-
ne ideje, za uresničitev katere je bilo 
potrebno razviti programsko kodo. Za 
uresničitev ideje sem potreboval fi -
nančna sredstva, ki pa jih nisem imel. 
Zato sva se z znancem dogovorila, da 
bova skupaj ustanovila družbo z ome-
jeno odgovornostjo in vsak prispevala 
10.000 €. Poiskala sva računalniškega 
programerja, ki je bil pripravljen 
razviti programsko kodo. Za razvoj 
programske kode sva potrošila že veči-
no sredstev, ko sva ugotovila, da le-ta 

še nekaj časa ne bo razvita do te mere, da bi lahko pričela s trže-
njem. Družba formalno še ni bila ustanovljena. Dogovorila sva se, 
da s projektom prekineva, saj v doglednem času ni bilo pričakovati 
pozitivnih rezultatov. Z znancem sva šla nato vsak svojo pot. Sedaj, 
po dveh letih, pa je zoper mene vložil tožbo, v kateri navaja, da mi 
je on le posodil 10.000 €, ki sem jih jaz potrošil za razvoj program-
ske kode, ter zahteva vračilo z obrestmi. Najin dogovor o poslovnem 
sodelovanju je bil le usten, na to temo sva si izmenjala le nekaj 
mejlov. Mi lahko svetujete, kaj naj naredim. Hvala za odgovor.

Dejanske okoliščine, ki jih opisujete (dogovor o bodoči skupni ustano-
vitvi družbe, vsak prispeva del fi nančnih sredstev za uresničitev poslovne 
ideje) kažejo na to, sta z znancem sklenila družbeno pogodbo. Družbena 
pogodba je dogovor dveh ali več oseb, s katerim se zavežejo, da si bodo 

Družbena pogodba

nekaj paradižnika, ki ne bo dozorel. Sama vsako leto iz takega paradižnika 
kuham namaz. Razmerja zelenjave se ne držim preveč, pač tisto česar je več. 
Namaz pozimi jemo lahko samega na kruhu, morda z rezino sira ali salame. 
Če pa žlico namaza dodamo v omako z mesom, dobimo žlahten okus. 

ZELENJAVNI NAMAZ
Potrebujemo: 2kg paradižnika ne preveč zrelega ni pa zelen, 2kg pa-

prike, 3 debele čebule.
1 zavitek kokosove masti od 25dkg ali 2,5dcl olja, 2,5dcl jabolčnega 

kisa, 0,5dcl vode, 5dkg soli, 5dkg sladkorja ali žlica medu.
Korenina naribanega hrena ali ingverja, lahko pa preprosto uporabimo 

hren v kozarcu in kozarec gorčice.
Vso očiščeno zelenjavo zmeljemo in pustimo na cedilu čez noč, da se 

voda odteče, Zavremo kis in vodo, dodamo maščobo in začinimo. V 
zavrelico preložimo odcejeno mleto zelenjavo in kuhamo na zmernem 
ognju pol ure. Med kuhanjem večkrat premešamo do dna. Dodamo še 
hren in gorčico. Preložimo v kozarce in dobro zapremo. Sama vse 
stvari, ki jih vložim, vedno tudi pasteriziram v pekaču z vodo v pečici 
pri 150°C okoli 45 minut. Kozarce hladim dobro zavite, pokrove vedno 
takoj pokrijem z mrzlo mokro brisačo. Tako naj se hladijo par dni!

NAJ VAM TEKNE!

s svojimi prispevki prizadevale doseči z zakonom dopustni namen (990. 
člen Obligacijskega zakonika). Za njeno veljavnost ni potrebna pisnost 
pogodbe, ampak se lahko sklene že z ustnim dogovorom.

Prav zato, ker je družbena pogodba najpogosteje sklenjena z ustnim 
dogovorom imajo stranke zahtevno nalogo pri dokazovanju njene vse-
bine. Vsaka stranka mora navesti dejstva in predlagati dokaze, na katere 
opira svoj zahtevek, ali s katerimi izpodbija navedbe in dokaze nasprotnika 
(212. člen ZPP). V vašem primeru bo potrebno dokazati že to, da sta z 
znancem sklenila družbeno pogodbo in ne posojilne pogodbe. Predlagam, da 
poiščete čim več mejlov, ki kažejo na vajin namen. Morda ste o vaših načrtih 
tudi komu povedali in bi lahko predlagali, da ga sodišče zasliši kot pričo. 

Če boste pri dokazovanju uspešni, bo sodišče o tožbenem zahtevku odlo-
čilo na podlagi določb o družbeni pogodbi (990. člen - 1002. člen OZ). 
Družba preneha, če tako sklenejo družbeniki (1000. člen OZ). Če družba 
preneha, so družbeniki dolžni opraviti likvidacijo zlasti tako, da poravnajo 
obveznosti nasproti tretjim osebam (npr. v vašem primeru plačilo progra-
merja), nadomestijo družbenikom stroške in izplačila, ki presegajo to, kar so 
dolžni s pogodbo, ostanek premoženja pa razdelijo med družbenike po ena-
kih delih, kot je veljalo za prispevke (1. odst. 1002. člena OZ). Če sta z 
znancem za delo programerja prispevala sredstva v enaki višini, drugih 
stroškov pa ni bilo, je bil vajin prispevek enak in eden do drugega tudi po 
prenehanju družbe iz tega naslova nimata nobenih zahtevkov. Programska 
koda, ki je bila razvita, pa pred-
stavlja premoženje družbe, na 
kateri imata z znancem sola-
stninsko pravico (996. člen OZ).

Priprava na zimo

poti zaradi hladnega zraka pogosto nabrekle in zato slabše prehodne, 
posledično pa patogeni organizmi začnejo skupaj s sluzjo zastajati v 
dihalih. Slednje nato povzroči bolezni dihal. Zaradi mraza se takrat tudi 
pogosteje zadržujemo v zaprtih prostorih, kjer je zrak suh (slab vpliv na 
dihala) in je več stikov z ljudmi, zaradi česar se mikrobi lažje in hitreje 
prenašajo. Prvi simptomi okužbe se kažejo v obliki srbenja, ščemenja 
ali bolečin v grlu. Tem simptomom navadno sledi smrkanje, nos pa je 
lahko tudi povsem zamašen. Prehlad lahko spremljajo tudi povišana te-
lesna temperatura, glavobol in bolečine v mišicah.

Če se kljub preventivnim ukrepom vseeno prehladimo, nam naj-
bolje pomagata počitek in zadostno pitje tekočine (čaj, limonada 
itd.). Nos si lahko odmašimo z različnimi razpršili, ki jih dobimo v 
lekarni ali s spiranjem s toplo vodo (v kolikor nos ni povsem zama-
šen). Skozi prehoden nos bomo lažje dihali, posledično pa grlo ne 

bo tako razdraženo in tudi suhega kašlja bo zato manj.
Glede na to, da zima še ni potrkala na 

naša vrata, imamo še nekaj časa za pre-
ventivo pred prehladom. Zato ne odlašaj-
mo in pazimo na svoje zdravje, morda se 
nam pa tokrat uspe izogniti prehladu in s 
tem za nekatere tudi tednu prisilnega 
dopusta.

Blaž Filipič
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POTOVANJA

Druga najvišja gora 
celinske Španije Pico 
Veleta (3394m) v naci-
nalnem parku Sierra 
Nevada na jugu dežele 
je velik izziv pohodni-
kov in še posebej kole-
sarjev, ker se je možno 
do vrha pripeljati s ko-
lesom. Najvišje asfalti-
rana cesta v Evropi je 
zgrajena predvsem za-
radi smučišč, na katerih 

je bilo leta 1996 svetovno prvenstvo v alpskih disciplinah.
Zadnjih nekaj kilometrov je makadam, zato se večina kolesarjev poda 

na pot z gorskimi kolesi. Moje izhodišče je bilo v kraju Guejar Sierra na 
višini 1100 m. Na začetku ozka in strma cesta s številnimi serpentinami 
se nato priključi lepi dvopasovnici iz Granade. Ta vodi do rampe na viši-

Kolesarski vzpon na Pico Veleto
ni 2500 m, kjer je hotelsko naselje Pradollano z nekaj lokali, kjer sem v 
enem izmed njih napolnil prazen bidon. Tukaj se odpre čudovit pogled 
na kompleks smučišč s številnimi vrhovi v ozadju. Časa za počitek ni 
bilo veliko, ker je bilo pred mano še precej višincev, na nebu pa so se 
počasi že začeli pojavljati oblaki. K sreči je vreme zdržalo in na vrhu se 
je števec ustavil pri 38km. Nasmejani obrazi na vrhu, obvezno fotografi -
ranje, nekaj počitka in občutek zmagoslavja. Z ozkimi in gladkimi guma-
mi specialke je bilo potrebno do povratka na asfalt še posebno dobro 
paziti, da ni prišlo do defekta. Potem pa je sledil dolg in nepozaben spust 
v dolino, kjer se je številka zopet ustavila na 38, tokrat na termometru. 

Za celoten podvig je bilo potrebno štirinajst dni dopusta, 5500 km z 
avtomobilom, nekaj denarja, naučiti se je bilo potrebno nekaj španskih 
besed, ostalo smo se sporazumeli v angleščini ali pa z govorico rok. V 
spominu bo ostala nepozabna dogodivščina, ogled Madrida in Barcelo-
ne, zanimiva pokrajina, veliko fotografi j (nekaj jih je na www.suhadole.
com). Na splošno pa so Španci odprti in temperamentni ljudje, ki radi 
pomagajo tujcem. 

Peter Pibernik

V vasi se je šušljalo, da se nekateri člani ŠD Suhadole odpravljajo s kole-
som v Srbijo. Lahko jim pripravimo krajši trening… Veliko besed in po-
govorov, kdaj, kam, kdo… Traso je potrebno trasirati najšibkejšemu 
udeležencu primerno. 

Izleta so se udeležili tudi člani, ki na leto prekolesarijo manj kot 300 
km. Odločitev je padla: Enodneva tura do 100 km. Spet problem: »klan-
ci«, brez njih ne bo šlo. Pa kaj so KLANCI? To je ravnina, ki je prislo-
njena v breg… šalo na stran.

Trojanski krof
S kolesom čez nekaj gričev in dolin na Trojanski KROF in nazaj.

Razgibana trasa bo podaljšala čas potovanja, zato izberemo dan »D« 
na dan državnosti. Kar nekaj dogodkov in prireditev se je vrstilo, eden 
tudi na prvi poletni dan 24 ur Šmarne gore od vzhoda do vzhoda, Suha-
dolske žabe so bile zraven.

Zakaj pa ne bi kolesarski izlet končali še s piknikom. Tako proslavimo 
naš izlet kot državni praznik in življenje je takoj lepše…. Mala druščina 
nas kolesarjev se je zbrala 25. junija na trgu v središču Suhadol. Pot nas 
je vodila skozi Domžale, Moravče do Kandrš. Tu smo se okrepčali. 
Spust do Izlak nam je vlil novih moči, ki smo jih potrebovali za 3-kilo-
metrski vzpon na Trojane, kjer smo si privoščili pravi veliki trojanski 
krof…Njam… Potem smo se razdelili na dve skupini. Sonce je neusmi-
ljeno pripekalo in vročina je opravila svoje. Prva skupina, malo močnej-
ša, se je spustila proti domu po malo krajši poti skozi Blagovico in pre-
kolesarila 78 km. Druga skupina, naključno najmlajši in najstarejši par, 
pa smo se spustili proti Vranskem čez Kozjak skozi Kamnik do »Ska-
dol«,  prevozili 92 km. Naj še spomnim… tudi piknik je uspel. 

Zahvala udeležencem izleta: Zdenka in Rajko Lah, Zora in Tomaž 
Pibernik, Igor Jenko, Marija in Francelj Zarnik in Sonja Groznik za 
prijetno druženje….

Folklorna skupina DU Komenda je junija obiskala vasice neposredni 
bližini Metlike v Beli krajini. Z nami je bila tudi predsednica DU Ko-
menda Marija Pirnat. Vso organizacijo, od avtobusnega prevoza, dolo-
čitev kulturnih ogledov in kulinarike, je prevzel vodič iz naše sredine.

Tudi vreme smo naročili za ta dan, kar nekaj dni pred tem je dobro 
kazalo, a kot smo letos že navajeni, nas je zjutraj pozdravil dež. Le- ta 
nas je spremljal celo pot, do prvega postanka v deželi brez in prijaznih 
ljudi. Uživali smo v dobri hrani (belokranjska pogača je nekaj posebne-
ga), v pokušini belih in rdečih vin, ogledu cerkva pri Treh farah. Največ 
smeha in zadovoljstva pa so nam pričarali v stari osnovni šoli ''Brihtna 
glava'', kjer smo se trudili po najboljših močeh osvojiti znanje o Beli 

Izlet v Belo krajino
krajini. Učiteljica iz leta 1952 je bila zelo stroga, palico je držala ves čas 
v rokah, da je vzdrževala red in mir v razredu. Vsi učenci smo ob koncu 
šolske ure dobili pri-
merna ''izpričevala''.

Belokranjci so go-
stoljubni ljudje, pov-
sod so nas lepo spreje-
li ob misli, da se še 
kdaj vidimo. 

Justi Guna, članica 
folklorne skupine
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DENALI

(nadaljevanje iz julijske številke Aplence) 
Vreme se ni hotelo ravnati po napovedih; od 

sonca nismo videli niti žarka, kljub temu pa je 
bila vidljivost ravno tolikšna, da nismo imeli 
težav z orientacijo. 3-kilometrska pot po gre-
benu se je vlekla kar nekaj ur. Na srečo pa smo 
po prihodu v Tabor 5 hitro našli primer prostor 
ene od prejšnjih odprav in na njem postavili 
dva šotora in stranišče.  

Prva noč v novem taboru, ki je 1000 metrov 
višje od prejšnjega, je največkrat prava mora. 
Vsak skuša vase zbasati nekaj hrane in pijače, 
čeprav se telo ponavadi temu silovito upira, saj 
zmanjšano količino kisika hoče imeti za vzdrže-
vanje drugih življenjskih funkcij. Počitek, spanje 
je temu težko reči, je neprestano iskanje položa-
ja, ki se mu telo najmanj upira; večkrat smo se 
že pogovarjali o tem, da bi šteli, kolikokrat se v 
eni noči v takšnih okoliščinah obrneš. Malo za 
šalo malo pa zares je obveljalo, da ne velikokrat 
manj, kot se obrne odojek, preden je spečen. 

Zjutraj je bilo zelo mraz, oblačno in vetrovno. 
Z Ivanom sva med kopico šotorov le našla tiste-
ga,  v katerem so bili rendžerji (uslužbenci par-
ka) in skušala izvedeti, kakšna je tekoča vre-
menska napoved oziroma kaj je bilo narobe z 
včerajšnjo, saj bi moralo biti po njej sončno ter 
le malo vetrovno. V Taboru 5 je namreč vre-
menska opazovalnica in prepričani smo bili, da 
je kolikor točna napoved vremena takorekoč 
sama po sebi umevna. Zvedela pa nisva nič, ra-
zen tega da tako pač je in da tudi oni nimajo 
boljših podatkov, ker gredo vsi podatki iz vre-
menske opazovalnice avtomatsko v zbirni center 
in da oni napovedi dobivajo od tam in so enake 
kot na i-netu in po drugih medijih. Zato smo se 
odločili za čakanje in iz ure v uro prelagali od-
ločitev, kaj naj storimo. Veter je postajal vse 
močnejši in nam čedalje bolj majal šotore, zato 
smo se pozno popoldne odločili, da se vrnemo v 
štirico in tam počakamo na boljše vreme.

Podiranje šotorov in pakiranje se je sprevr-
glo v precej mučno opravilo, saj se je veter 
razbesnel v pravi vihar; delo smo morali nekaj-
krat prekiniti z delom in se skriti najprej v za-
vetrje še ne povsem podrtih šotorov, kasneje pa 
v snežne barikade.

Spust po grebenu je bil sicer nekoliko zoprn, 
saj smo se spet zapletli z vodniškimi skupina-
mi, na srečo pa se je vidljivost toliko popravila, 
da nismo imeli težav z orientacijo. Mene so 
pod »fi ksi« čakale smuči; kljub utrujenosti in 
sprva difuzni svetlobi sem dan zaključil z nekaj 

Odprava Denali 2016 (2)

uživaškimi zavoji.
Vremenska napoved 

za naslednje dni ni 
obetala izboljšanja, 
zato so se Pavel, Pero 
in Ivan odločili, da so 
na gori videli in doži-
veli tisto, kar so si že-
leli in kar jim je bilo 
namenjeno in da bodo 
zato sestopili. Sam sem 
nekaj odvečne opreme 
odpeljal v trojko in se 
še isti dan vrnil z višin-
skimi čevlji v nahrb-
tniku. Vremenska na-
poved je namreč za 
naslednje dni obetala 
še nižje temperature in 
vse bolj sem dvomil, 
da so smučarski čevlji prava odločitev za na-
skok na vrh.

Naslednja dva dneva sta minila v čakanju na 
boljše vreme in v prebiranju oziroma posluša-
nju vremenskih napovedi. Cene je ponoči iz-
meril rekordno nizko temperaturo v šotoru, ki 
je bila -31.6 st. C. Tudi tretji dan nismo doča-
kali boljše in bolj obetavne napovedi - prav 
nasprotno; veter se je celo obrnil v severnega, 
kar je v teh krajih napoved za skrajno neugodne 
razmere in ker naj bi imel celo tendenco krepi-
tve, smo se odločili, da tudi mi odnehamo. 

S cmokom v grlu smo pospravili tabor in s 
smučmi zaorali po skoraj pol metra novega 
snega ter se podali na pravo odisejado proti 
letališču. Vsak od nas je skušal s smučmi in 
sanmi osvojiti takšno tehniko, ki se mu je zdela 
najbolj pametna. Sam sem največ prakticiral 
vožnjo s sanmi tesno ob sebi, večinoma z dvi-
gnjenim sprednjim delom. Tako mi je svetoval 
rendžer: »...kot pelješ neposlušnega (težko ki-
lažnega) psa na sprehod«. Do večera smo se 
vsi nekako privlekli do letališča in tam prese-
nečeni naleteli na kolege. Slabo vreme ni bilo 
samo na hribu, ampak tudi nižje in zato letala v 
teh nekaj dneh niso letela. Naslednji dan je 
posijalo sonce, saj je severnik nebo razčistil. 
Na letališču je bil zelo gost promet, vendar so 
nas do večera vse zvozili v dolino. Denaliju 
lahko namenili le še (pred)zadnje poglede vseh 
mogočih razpoloženj in čustev, od jeze, razo-
čaranja, do vdanosti v usodo, predvsem pa 
upanja, da ni nemogoče, da se še vidimo. 

V zvezi z Aljasko smo imeli še nekaj turi-
stičnih načrtov, ki smo jih uresničili z enote-
denskim potovanjem z avtodomom. Toda to je 
že zgodba št. 2. 

Zahvaljujemo se občini Komenda za vsa fi -
nančna sredstva.
------
*Denali (6190 m) je najvišja gora v Severni 
Ameriki. Ime Denali v domorodskem jeziku 
kojukon pomeni »visoko«. Do leta 2015 se je 
gora imenovala Mount McKinley.

Odpravo Denali Kamnik 2016 so sestavljali člani AO in TSKO Kamnik Cene Berčič, Bogdan Jamšek, 
Lado Kladnik, Pavel Ocepek, Ivan Resnik, Vital Vek in Peter Zarnik. 

Aplenca se smeje
Mujo, pilot začetnik, se tik pred pristankom 
pogovarja z brniškim 

kontrolnim stolpom: 
Kontrolor: »Javite mi svojo višino in po-

ložaj, prosim!«
Mujo: »189 cm, sedim v avionu!«

Tajkun se po prometni nesreči zbudi iz ko-
me in vpraša:

»Kje pa sem?«
»V prvem nadstropju, soba št. 11.«
»V zaporu ali v bolnišnici?« 

Gorenjec ulovi ribico, ki izpolni vse želje.
»Rad bi imel športnega audija!«
»Dobiš, le izberi način plačila: na kredit 

ali na leasing?«
»A ja? Potem pa še ti izberi: bi šla na 

vroče olje, ali na mast?«

Člani odprave Denali



Aplenca Glasilo občine Komenda 9/2016

16

Mineva približno mesec dni, odkar smo se 
vrnili nazaj v realnost. Odkar smo se vrnili z 
velikega, posebnega, edinstvenega, drugač-
nega, revnega, a hkrati čudovitega otoka. 
Madagaskar je otok, kjer se zdi, da se je čas 
ustavil že mnogo let nazaj. V času, ko so se 
ljudje veselili vsakega trenutka, ko jim je dan 
polepšala vsaka malenkost. V času, ko so ži-
veli preprosto in brez vse nepotrebne 'krame', 
ki nas danes obdaja na vsakem koraku. V ča-
su, ko se jim ni neprestano nekam mudilo, in 
so čas namesto v urah merili v dnevih. V času, 
ko so ljudje živeli v stiku z naravo, v hiškah iz 
blata ali pa premožnejši v hiškah iz lesa. V 
času, ko so bili hvaležni, da je vsak dan in 
večkrat na dan na jedilniku 'samo' riž. V času, 
ko je avto v vas prišel enkrat na mesec. V ča-
su, ko so se veselili vsakega trenutka in živeli 
življenje v vsej polnosti, no vsaj velika večina. In na Madagaskarju ljudje 
v tem času živijo še danes. Zato so lahko v marsičem bogatejši od nas.

Ko smo se 6. julija, kot majhni nadebudni otroci poslovili od staršev in 
prijateljev ter se radovedno odpravili novim dogodivščinam naproti, si 
niti slučajno nisem predstavljala, da me na drugem koncu sveta čaka 
nekaj tako edinstvenega, drugačnega in neopisljivega. Dogodivščine so 
nas čakale na vsakem koraku in o različnih prigodah, ki smo jih doživeli. 
(Si lahko več preberete tudi na naši fb strani Pota Madagaskar 2016.)

Za 39 dni smo odleteli 8000 km daleč, organizirali smo 4 oratorije za 
skupaj približno 1500 otrok, obiskali 4 slovenske misijonarje in laiškega 
misijonarja, po cestah prevozili več kot 3000 km in doživeli neskončno 
nepozabnih dogodivščin. Blatne ceste, ki sploh niso ceste, so postale del 
našega vsakdana. Čeprav se verjetno sliši čudno, pa smo ravno zakopani v 
blatu, doživeli veliko nepozabnih trenutkov. Na 'kasonu' belega Miva dir-
kača, ki se lahko spremeni tudi v podmornico, nikoli ni bilo dolgčas. Vese-
lo petje naše skupine je le redko utihnilo. Čudovita narava nam je jemala 
dih. Nebo polno zvezd, ki si ga ne morete predstavljati niti v najlepših sa-
njah, pa nam je privabilo solze na oči. Pijavke so bile naši hišni ljubljenčki. 
Bili smo blatni in mokri od glave do peta, vendar veseli in srečni. In pri-
znam, da petdeset odtenkov malgaškega blata kar precej pogrešam.

Največ so nam nedvomno dali otroci, ki so nas vedno čakali ob cesti in 
vsako jutro ob prvem jutranjem svitu pred našimi vrati. Njihova življenja 
tam pa niso tako rožnata. Pa vendar kot pravi Pedro Opeka: »Otroci so 
naše največje bogastvo in nič ni večje od Božje ljubezni, ki gori v srcih 
najrevnejših otrok. Vera in veselje.« Malgaškim otrokom nikoli ne zmanj-
ka energije, njihove radovedne oči se kar bleščijo in prelepo jih je videti, 
kako se ti iskreno smehljajo in te pozdravljajo. Družine so velike in otrok 

Izkušnja prostovoljstva 
Delček mojega srca je ostal na Madagaskarju.

je v vsaki družini veliko, vendar morajo v večini primerov sami poskrbe-
ti zase - starejši še za svoje mlajše bratce in sestrice. No, če bi družinam 
sploh lahko rekli družine. Dekleta zanosijo že zelo mlada, pogosto neizo-
bražena. Moška zvestoba eni ženski pa je prej izjema kot pravilo. Očetje 
pogosto ne čutijo dovolj odgovornosti za vzgojo otrok. Tako otroci osta-
nejo sami oziroma z mlado mamico. Verjetno so ravno zato, tamkajšnji 
otroci neizmerno veseli toplega objema, stiska dlani in že iskrenega na-
smeška ali pozdrava. Večkrat mi je bilo žal, da sem imela samo dve roki 
in eno naročje. Če bi lahko, bi naenkrat »crkljala« vse otroke. Res never-
jetno je, kako preprosto smo jim lahko polepšali življenje.

Prav tako lepo popotnico za življenje pa so nam seveda dali tudi mi-
sijonarji: Pedro Opeka, Janez Krmelj, Tone Kerin, Jani Mesec in Matevž 
Strajnar. Zaupali so nam veliko zanimivih zgodb, dogodivščin in vsak-
danje resničnosti življenja na Madagaskarju. Pokazali so nam veliko 
skritih kotičkov in nam omogočali bivanje na misijonih ter spoznavanje 
lokalne skupnosti. Skupno imajo samo to, da so vsi slovenski misijonar-
ji na Madagaskarju, drugače pa so vsak zgodba zase. Vsak edinstven in 
nenadomestljiv. Za tamkajšnje ljudi sem misijonarje videla kot nekakšen 
zaklad ali oazo sredi puščave, kjer se Malgaši lahko okrepčajo ali najde-
jo oporo v 'sušnih' časih. Lepo je videti misijonarje, kako učijo, gradijo, 
svarijo pred skušnjavami in nevarnostmi, rešujejo življenja, osvobajajo, 
skrbijo za uboge, se odpovedujejo in s svojim življenjem ter zgledom 
pričujejo in spodbujajo Malgaše. Zato sem neskončno hvaležna za vse 
življenjske modrosti, ki sem se jih lahko naučila od njih.

Vesela sem, da sem bila lahko deležna neverjetne izkušnje naše odpra-
ve po odmaknjenih, ne-turističnih krajih jugovzhodnega dela otoka in 
neverjetnih zgodb, ki jih piše življenje malgaškega ljudstva. Vsa dožive-

tja, s katerimi mi je Madagaskar postre-
gel, so v meni pustila velik pečat in lahko 
rečem, da sem tam pustila delček svojega 
srca in da se bom enkrat vrnila nazaj. 
Takrat bodo spomini spet lahko oživeli.

Hvala vsem, ki ste pred našim odho-
dom s prostovoljnimi prispevki podprli 
delo misijonarjev. Vaših darov so bili 
iskreno veseli.

Katja Ravnikar

Blatne ceste so dan vsakdana na Madagaskarju. In v blatu smo se zelo zabavali.

Igramo se gnilo jajce s približno 400 otroki. Igra, ki so jo tako odrasli kot otroci preprosto vzljubili.

PREDSTAVITEV IZKUŠNJE 
PROSTOVOLJSTVA NA 

MADAGASKARJU
V petek, 14. 10. 2016, ob 18. uri v 

jedilnici OŠ Moste. 
- Predstavljali bova Katja 

Ravnikar in Lara Kos.
Vabljeni!

MADAGASKAR
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PORTRET

Na koledarju v veliki kmečki sobi je pisalo, da poteka 1957. leto; nad 
vhodnimi vrati obledeli napis 19+G+M+B 57. Tega leta je v Jeričevi 
družini v vasi Tatinec privekal na svet tretji otrok – drobna punčka, ki je 
pri krstu dobila ime Zofi ja. To ime izhaja iz starogrškega imena Sofi ja, 
ki pomeni »modrost«. Morda je samo naključje, da je mala deklica po 
svoji godovni zavetnici pridobila modrost, po zaslugi skrbnih staršev pa 
vse vrednote kmečkega rodu in zdravo kmečko pamet? 

Kmetija Jeričevih je bila 
v zaselku največja in je ob 
skrbni gospodinji in go-
spodarju nudila zaslužek 
tudi sosedom, ki so s svo-
jim delom povečali zaloge 
za dolge zimske dni pod 
Storžičem, kjer je v pobo-
čja bilo stisnjeno samo 10 
hiš. 

Kmetija je ob trdem delu 
lahko prehranjevala števil-

no družino, ki je sčasoma narasla na 9 ljudi. Zofka, kot jo imenujemo 
domačini na Križu, se z ljubeznijo spominja očeta, ki je, če je le imel 
čas, ob nedeljah ali praznikih zbral v trop vse otroke in se z njimi podal 
na Kališe. Zgodaj so otroci vzljubili naravo, spoznali lepote okoli doma-
če vasi in prisluhnili očetu, ki je mladim srcem dajal najlepše, kar je 
zmogel – ljubezen do dela in domače grude. Take izlete je pripravil po 
navadi po težkih kmečkih opravilih, saj je vedel, da tudi mati rabi obča-
sno vsaj en dan miru. Mama je bila v svojem redkem prostem času vešča 
vseh ročnih del, imela je smisel za lepoto oblikovanja in vezenja, pa je 
Zofko že v 10. letu naučila osnov vezenja rišeljeja, tako da je mladenka 
pozneje to znanje sama dopolnjevala in izpopolnila do vrhunskosti.

Osnovno šolo je Zofka 
obiskovala v Predosljah. 
Pozimi in poleti peš iz do-
mače vasi do šole in nazaj. 
Pot jih je vedno vodila 
mimo gradu Brdo. Včasih 
jim je kateri od prebival-
cev pomahal in dal vedeti, 
da jih vidi. Do osebnih 
stikov pa ni prišlo. Takoj 
po končanem 8. razredu 
osnovne šole je bilo po-
trebno izbrati poklic. Za 
Zofko to ni bila težka izbira – že od malih nog je imela eno samo željo 
– postati šivilja. Delo je dobila v Kranju – v konfekcijski tovarni Triglav, 
kjer naj bi se priučila delu konfekcijske šivilje. Nadrejeni so kmalu 
spoznali njeno nadarjenost za skoraj samostojno delo in natančnost, 
uprava ji je dodelila štipendijo na Poklicni šoli tekstilne stroke – smer 
šivilja. Kot šivilja je delala v konfekcijski tovarni Triglav v Kranju, 
pozneje pa je delo nadaljevala kot samostojna obrtnica. Z bodočim 
možem Edijem, amaterskim strokovnjakom za fosile in kamnine, pred-
vsem kristale. Svoje izkušnje in poznavanje deli na Osnovni šoli Ko-
menda že dolga leta otrokom v krožku Kamen-kost. Spoznala sta se leta 

1973. in se naslednje leto 
poročila. Na Križ so se 
priselili leta1983, kjer sta 
si ustvarila družino. Ljube-
zen med njima je prinesla 
na svet 3 otroke – hčerko 
in dva sinova, za katere sta 
žrtvovala vse, kar sta pre-
mogla, predvsem pa ljube-
zen in domačo vzgojo. Sin 
Klemen je izučen kuhar, ki 

ZOFIJA GRMŠEK Mojstrica rišeljeja
se je izpolnjeval pri 
kuharskih mojstrih 
po Evropi, že več 
mesecev pa s svojimi 
zapisi s potovanja in 
uku vzhodnih kuhinj 
po Aziji bogati naše 
glasilo. Je izjemen 
opazovalec razmer 
in kuharskih veščin 
že prepotovanih dr-
žav Bližnjega in 
Daljnjega vzhoda. 
Trenutno se mudi v 
Indiji. Sin Jure je 
vrtnar in si je ustvaril 
dom v Žažarju pri Horjulu, hči Mateja pa živi v Nasovčah.

Leta 1993 je Zofka doživela težko prometno nesrečo, ki ji je spreme-
nila življenje. Zaradi poškodbe hrbtenice ji je bilo sklanjanje za strojem 
skoraj onemogočeno. Na dan pa je privrelo znanje in ljubezen do veze-
nja rišeljejev in nekaj maminih vzorcev, ki jih še sedaj hrani. Oživelo je 
staro znanje, njena natančnost in smisel za lepoto izdelka pa ji je prineslo 
prvo razstavno možnost na sejmu domače obrti v Kranju, kjer je njene 
izdelke takoj opazil etnolog dr. Janez Bogataj. Njene vezene prtičke ra-
znih oblik in velikosti je ocenil za izredno kakovostne izdelke domače 
obrti , Obrtna zbornica pa ji je na podlagi tega mnenja in ocene izdala 
ustrezno potrdilo, ki ji služi za dokaz kvalitete in pristnosti izdelka. 

Težko je opisati ure in ure potrpežljivega vezenja, kjer vsak napačen 
vbod, pa čeprav samo 1 mm zamaknjen, kazi celotno podobo izdelka. 
Delo je prefi njeno, osredotočeno mora biti samo na vbode in njihovo 

sorazmerje do izdelka v 
celoti. Pri delu najraje v ti-
šini snuje svoj izdelek, tudi 
pogled ji ne uide na stran-
pot od igle in voda.

Rišelje so ljudje k nam 
prinesli iz Italije; nekateri 
ga raje po domače poime-
nujejo: zračna čipka, tudi 
bela vezenina. Izdelava te-
ga izdelka domače obrti že 
v predpripravi blaga, na 
katerem bo vezenina na-

stala, zahteva natančno oko in poznavanje materiala. Obsega pa nasle-
dnje priprave: pranje surovega blaga, risanje vzorca, kopiranje vzorca 
na blago, vezenje, pranje polizdelka, škrobljenje, izrezovanje in likanje. 
Dolga je pot do končnega izdelka, še daljša do priznanja strokovnjaka o 
izredni kvaliteti, ki končno najde svoje mesto v domovih in po cerkvah 
v domovini, kot spominek pa tudi velikokrat uide celo preko luže, kjer 
je med poznavalci zelo priljubljen. Zadnje čase so posebno priljubljeni 
tako imenovani krstni prtički, ki se jim Zofka vedno bolj posveča, saj so 
enkratno darilo, ki naj bi otroku ostalo znamenje istovetnosti do konca 
življenja. So pa njeni izdelki zelo opaženi na raznih razstavah, ki kažejo, 
da ta ljudska umetna 
obrt ne bo zamrla. Nje-
na mala delavnica je 
pravi umetniški atelje 
inovativnih ročnih bi-
serov, ki se mu sredi 
komercialne poplave 
kiča spoštljivo poklo-
niš. Tudi Zofka ima pri 
tem zasluge.

Tone Ogorevc

Zofi ja Grmšek
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Orientacijsko-pustolovski tabor v Bohinju konec avgusta je nekaj, česar 
se vsako leto veselijo tako otroci, kot mi mentorji. Okolica Gozdne šole 
z Bohinjskim jezerom ponuja odlične možnosti za izvajanje najrazlič-
nejših dejavnosti v naravi. Zaradi dejavnosti samih in tudi zaradi kulise, 
ki jo pričarajo jezero in bohinjski hribi okrog njega, nobenemu od ude-
ležencev ni žal, da zadnje počitniške dni preživi v Bohinju.

Na letošnji tabor smo se odpravili z vlakom, na katerega smo vstopili 
na postaji v Škofji Loki, še pred tem pa smo raziskali staro mestno jedro. 
Pot od Bohinjske Bistrice do jezera smo premagali peš, zadnji del poti 
do Gozdne šole, kjer smo se utaborili v šotorih, pa s čolni. 

Naš urnik je bil vse dni pester: pred zajtrkom smo se ogreli na jutranji 
telovadbi, po njem je sledilo učenje orientacije in raziskovanje okolice. 
Po kosilu je sledil čas za počitek, nakar smo se opremili z rešilnimi jo-
piči in vesli ter se  zabavali s čolnarjenjem in plavanjem. Čas pred in po 
večerji smo izkoristili za športne in družabne igre, večere pa za druženje 
ob tabornem ognju, na katerem smo si pripravili tudi slastne hrenovke.

V Gozdni šoli je poleg tabora za otroke hkrati potekal tudi trening 
tabor za starejše mladince OK Komenda, ki so se mlajšim pridružili na 
posameznih dejavnostih. Za mladince takšno vključevanje pomeni 

ORIENTACIJSKI 
KLUB KOMENDA Orientacijsko-pustolovski tabor v Bohinju

sprostitev med re-
snim treningom, 
mlajši otroci pa 
zaradi prisotnosti 
starejših, ki so jim 
vzor, sodelujejo s 
še večjo vnemo.

Znanje, prido-
bljeno na taboru, 
smo preverili v 
praksi z udeležbo 
na tekmi Sloven-
ske orientacijske lige v Ukancu, kjer so vsi mlajši otroci v parih uspešno 
premagali progo. Bili so veseli, da jim je uspelo in da so se v zadnjih 
dneh veliko naučili. Tudi orientacije, predvsem pa so krepili samostoj-
nost, samozavest, vztrajnost, sposobnost sodelovanja in še kaj. In kar je 
najbolj pomembno, v naravi, na svežem zraku in toplem soncu, so zadnji 
avgustovski konec tedna neizmerno uživali.

Romana Zupan, Blaž Kölner

Na prvenstvu Ju-
govzhodne Evro-
pe v orientacij-
skem teku v 
Makedoniji sta 
med mladinci do 
16 let blestela 
Matic Blaž, ki je 
osvojil medalje 
prav v vseh 4 di-
sciplinah, kjer je 
nastopil, in Žan 
Ravnikar, ki je 

prejel 2 odličji. Med člani si je prvo medaljo za Slovenijo na tem tekmo-
vanju pritekel Nejc Zorman.

Prvenstvo JV Evrope v orientacijskem teku (SEEOC) je tekmovanje, 
ki po svoji kakovosti predstavlja vmesno stopnjo med regionalnimi 
tekmami, kot je npr. Alpe Adria, in tekmami prve ravni, kot sta evropsko 
in svetovno prvenstvo. Letošnje prvenstvo JV Evrope je v začetku sep-
tembra potekalo v Makedoniji, natančneje v Strumici in Radovisu.

Zaradi zmanjšanja stroškov, ki jih prinaša takšno tekmovanje, smo se 
Komendčani Patricija Primožič, Matic Blaž, Žan Ravnikar in Nejc 
Zorman tako kot drugi člani slovenske ekipe odločili, da prek 1000 km 
dolgo pot v Makedonijo opravimo s kombijem in ne z letalom. Po celo-
dnevni vožnji smo se namestili v samostanskem kompleksu, kjer smo 
bivali v času tekmovanja. Naslednje dopoldne smo izkoristili za počitek 
po naporni poti, popoldan pa smo se udeležili uradnega treninga, kjer 
smo preverili stil risanja tekmovalne karte in  posebnosti terena, ki nam, 
to je bilo takoj jasno, kasneje ni prizanašal s strmimi vzponi.

Prvi tekmovalni dan nas je čakala preizkušnja v disciplini šprint po 

Komendčani osvojili kar 7 medalj
mestu Radovis. Najbolje se je 
odrezal Matic Blaž, ki je 
osvojil bronasto medaljo, na 
4. mestu je končal Nejc Zor-
man, Žan Ravnikar je po 
smoli na štartu v cilj pritekel 
na 10. mestu, Patricija Primo-
žič je bila 21. Kljub smoli ne-
katerih tekmovalcev smo tako 
že prvi dan izenačili število 
kolajn s tistim z lanskega pr-
venstva v Bolgariji, kjer je 
edino medaljo (bron) osvojil Žan Ravnikar.

Drugi dan je bila na sporedu tekma na dolgi razdalji, ki od tekmoval-
cev zahteva izjemno telesno pripravljenost. Posledice vloženega truda 
na vseh tekaških treningih sta občutila oba fanta v kategoriji do 16 let, 
kjer je Matic Blaž osvojil srebrno, Žan Ravnikar pa bronasto medaljo. 
Tudi Patricija Primožič  je precej izboljšala uvrstitev s prve tekme in 
zasedla 8. mesto, Nejc Zorman je končal na 10.

Tretji dan je potekala preizkušnja na srednji razdalji, ki poleg hitrih 
nog zahteva odlično znanje branja zemljevida in visoko stopnjo osredo-
točenosti. Prvak JV Evrope med mladinci do 16 let je postal Matic Blaž, 
Žan Ravnikar je osvojil 7. mesto. Med dekleti do 16 let je bila 15. Patri-
cija Primožič, med člani je odličen nastop uspel Nejcu Zormanu, ki je 
zaostal le za bolgarskim tekmovalcem.

Kot je v navadi, smo se zadnji tekmovalni dan pomerili še v štafetnih 
tekih. Matic Blaž in Žan Ravnikar sta tokrat tekmovala v kategoriji do 
18 let, kjer se jima je v slovenski ekipi pridružil še Mark Bogataj iz OK 
Azimut. Ekipa je osvojila odlično 2. mesto. Patricija Primožič  in Nejc 
Zorman sta s svojima ekipama zasedla 6. mesto.

Po tekmovanju, na katerem smo bili Komendčani 
najbolj uspešni do sedaj in kjer smo presegli vsa 
pričakovanja, smo se udobno namestili v kombiju in 
se odpravili na še zadnjo preizkušnjo, na pot proti 
domu. Ker je bilo časa precej, naše glave pa polne 
vtisov s pravkar končanega tekmovanja, smo že ko-
vali načrte za naprej.  Za treninge in tekme v preo-
stanku letošnje sezone in tudi za tiste dlje v priho-
dnosti; tudi za prvenstvo JV Evrope, ki bo drugo leto 
v Durmitorju v Črni Gori,  2018 pa v Cerknem v 
Sloveniji.

N. Z.

ORIENTACISTI
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V letošnjem letu je ŠPO Komenda upihnil 
tretjo svečko delovanja. Kljub svoji mla-
dosti, pa se z vsakim novim letom trudimo 
in v svoje vrste privabljamo nove člane. V 
sklopu našega delovanja poteka plezalni 
vrtec, plezanje za osnovnošolce ter vode-
na vadba za srednješolce in odrasle. Vsako 
leto v spomladanskem času pripravimo 
tudi tečaj športnega plezanja, kjer si kan-
didati pridobijo uraden naziv pripravnika 
športnega plezanja.

Tudi čez poletje nam ni bilo dolgčas. 
Pripravili smo dva tabora, enega za naše 
osnovnošolce, ki so tekom preteklega leta 
pridno obiskovali šolo plezanja, drugi tabor 
pa je bili namenjen starejšim članom dru-

štva. Poletje smo izkoristili tudi za prenovo naše plezalne stene, tako da smo 
očistili vse oprimke, na novo naredili plezalne smeri ter v nove barvne od-
tenke opremili našo plezalno steno. Tudi prostor za naš logotip se je našel.

Tabor za otroke v Bohinju
Na prijeten junijski petek nas je pred Planinskim domom Komenda 

pričakal avtobus, ki nas je odpeljal v Bohinj. Vanj smo natovorili vso 
našo prtljago, se poslovili od staršev in se podali novim dogodivščinam 
naproti. Naš dom za dve noči so postali šotori tabornega prostora Gozdne 
šole. Prijetna jasa obdana z gozdovi in neposrednim dostopom do urejene 
plaže Bohinjskega jezera je bila prostor namenjen zabavi, športu, prije-
tnim večernim prireditvam in seveda kurjenju tabornega ognja.

Prvi plezalni dan 
smo preživeli v bo-
hinjskem plezališču 
Bellevue, kjer smo 
urili naše plezalne pr-
ste na urejenih smereh 
z zanimivimi imeni, 
preplezali smo Škor-
pijona, se podali na 
vrh smeri z imenom 
Veverica, in odska-

kljali po Zajčku. Tudi kosilo smo pojedli kar v plezališču, skuhane hrenovke 
so bile prijetno okrepčilo po napornem plezanju, hrenovke pa so zadišale še 
drugim otrokom, ki so plezali v spremstvu staršev, tako da smo prijazno 
nahranili tudi ostale plezalne navdušence in ŠPO Komenda predstavili v 
dobri luči tudi drugim. Po kosilu smo sončno soboto preživeli na plaži, se 
ohladili v prijetnem jezeru ter se s kanujem popeljali malo naokrog.

Nedeljsko dopoldne smo preživeli na plezališču Pod skalco, ki je v ne-
posredni bližini jezera v Ribčevem Lazu. Po kosilu, so se nam pridružili še 
starši, dedki in babice, ki so se pripeljali v Bohinj po svoje otroke in nas 
prijetno posladkali s pecivom, ki so ga nam ga prinesli. Čakalo pa jih je še 
presenečenje, pripravili smo plezalno tekmovanje, ki so se ga poleg otrok 
udeležili tudi starši. Otroci so tekmovali za veliko nagrado Zlata matičarka, 
starši pa so se potegovali za Zlato pivo. Tekma je potekala v sproščenem 
duhu, z veliko mero spodbujanja in prijateljske tekmovalnosti. Vsi 
udeleženci tabora pa so bili nagrajeni z medaljo in plezalno majico.

Plezajte!
Matjaž Jenko, ŠPO Komenda

Na plezalnem taboru ob Nadiži
Aktivni člani ŠPO Komenda smo se 12 avgusta 2016 odpravili po 

nove plezalne izkušnje v vas Podbela blizu Kobarida. Ker je smo pripra-
vili tabor, smo temu primerno tudi taborili in spali v šotorih na Milano-
vem tabornem prostoru ob reki Nadiži.

Nekaj najbolj zagnanih plezalcev se je na tabor odpravilo že dan prej, 
11. avgusta 2016, in so se na poti do tabora ustavili v plezališču Drnulk 

Aktivne počitniceŠPORTNO PLEZALNI ODSEK KOMENDA

nad Dolenjo Trebušo. Zvečer sta se pridružila še dva in tako se je število 
počasi večalo vse do sobote, ko je tabor dosegel vrhunec s 15 udeleženci. 
V petek smo se odpravili na manjše plezališče Kegl, ki leži ob vznožju 
Rombona ter nudi krasen pogled na Bovško kotlino. Razmere so bile 
idealne za plezanje, mi pa smo pokali po šivih od energije. Ob obilnem 
sobotnem zajtrku smo se odločili pokukati k našim sosedom Italijanom, 
da malo za hec, malo za res, preverimo, če je pri sosedih res vedno vse 
boljše. Italijansko plezališče se imenuje Ponte San Quirino in se nahaja v 
Kraju Cividale del Friuli (Čedad) v Furlaniji-Julijski krajini. Od tabora v 
Podbeli do plezališča smo porabili 35 min vožnje in še nadaljnjih 35minut 
za iskanje plezališča, saj je le-to dobro skrito, tako da še mnogi domačini 
niso vedeli, da imajo plezališče pred nosom. Ves trud z iskanjem je bil 
poplačan, ko smo končno nekje sredi travnikov zagledali stezico, ki je 
vodila k rečni strugi Nadiže ob kateri so se nahajale stene za plezanje. 
Plezališče, sestavljeno iz atraktivnih smeri, različnih težavnosti, ki omo-
gočajo, da vsakdo najde kaj primernega zase, če mu ni do plezanja pa 
osvežitev v reki. Mi smo preverili vse. Proti večeru smo se že malo utru-
jeni vrnili v Podbelo, kjer smo se do poznega večera družili ob tabornem 
ognju in malo nostalgično na palicah nad žerjavico pekli koruzo, hrenov-
ke in twist. V nedeljo zjutraj je bila energija v taboru primerna nedelji; 
bili smo pravi lenuščki, vendar smo vseeno odšli; kam pa drugam kot 
PLEZAT. Tokrat nas je pot vodila v plezališče Nadiža, ki se, kot lahko 
sklepamo, nahaja ob Nadiži (naši rdeči niti letošnjega plezalnega tabora). 
Plezališče nam je postregel z zanimivim razpletom, saj smo kmalu ugoto-
vili, da ocene smeri morda niso najbolj realne in da plezališče ni najbolj 
primerno za začetnike. Najboljših in najbolj pogumnih plezalcev to seve-
da ni odvrnilo od plezanja, tisti malo slabši pa smo se ob gledanju vzponov 
drugih plezalcev prav zabavali in se seveda od njih učili. Nekaj sto metrov 
stran od plezališča se je nahajala tudi plaža ob Nadiži, zato smo skočili 
pogledat še tja na ohladitev in ujeti zadnje sončne žarke v dnevu.

V ponedeljek, 15. avgusta 2016, smo nato pospravili naš tabor in se 
dobre volje, malce utrujeni, odpravili proti domu. Besede ob zaključku 
pa Drugo leto ponovimo!

Plezajte!
Klara Štupar in Luka Nagode, ŠPO Komenda

DRUŠTVA
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JESENSKI ANGEL
Angel jeseni ima polne bisage 
dobrot za svoje ljube in drage.

V žepe in usta jim rine 
vsakršen sadež: 
jabolka, hruške, skorše, granat, mandarine, 
a kdor je stradež, dobi še bob, grah, ribez 
in eno fi go za boljši videz.

A najlepše, kar dela angel jeseni, 
je, da prve črve v vnemi in tremi 
v šolo pospremi.

Med njimi sredi razreda 
stoji in usmiljeno gleda, 
če koga preveč, težke in mrke, 
mučijo črke.

K temu prisede, ga k delu poziva: 
Skupaj se, bratec, vse naučiva!

Tone Pavček

Letos so prvošolci razporejeni v 1. a, 1. b, 1. c 
in 1. č razred. Povedali so, kaj jim je bilo prve 
dni v šoli najbolj všeč.

Lep je bil sprejem v telovadnici in v učilnici. - 
Matic

Da sem v šoli srečala prijatelje. - Ajna
Da sem spoznal šolo in dobil malico. - Anže
Ko so starejši učenci prvi dan nastopali na 

odru. - Eva
Ko sem spoznala novi učiteljici. - Naja
Da sem spoznal nove prijatelje. -  Blaž
Ko smo peli pesmico. - Kaja
Ko smo bili sami (brez staršev) v razredu. - Taja
Ko smo se  v razredu pogovarjali. - Tamara
Ko smo po razredu iskali svoja imena.-  Meta
Da sem spoznala Švigazajčka.- Kaja
Všeč so mi bila šolska igrala. - Mina
Najbolj mi je bila všeč učilnica. - David
Da sem lahko prinesla svojega Puhka. - Marisa
Da smo lahko risali s fl omastri. - Iman
Da sem spoznala sošolce in sošolke. - Sanja
Da sem lahko pila sok. - Manca
Da sem se zunaj igral s prijatelji. - Klemen
Ko smo se v razredu pogovarjali o prometu. 

- Lorena
Da so nas prvi dan v šolo pospremili starši. 

- Nia

ŠOLA V NARAVI, Pineta 
2016
V ponedeljek, 5. septembra, 
smo se petošolci odpravili v 
letno šolo v naravi. Ustavili 
smo se v Postojnski jami. Vla-
kec nas je popeljal v podzemni 
svet. Veliko smo izvedeli o 
človeški ribici in njenih mla-
dičkih ter kapnikih. Posebej 
všeč nam je bila nova razstava 
Expo, ki na zanimiv in mode-
ren način prikazuje življenje 
dinarskokraškega sveta.

Ob prihodu v Pineto smo 
pojedli dobro kosilo, se razpa-
kirali in nastanili v sobah. 
Vsaka soba je dobila svoje ime. Komaj smo 
čakali, da zaplavamo v prijetno toplem morju. 

Pri pouku, ki smo ga imeli ob robu borove-
ga gozdička, smo izvedeli veliko novega o 
primorskem svetu, v morju pa smo nadgraje-
vali svoje plavalne veščine. V mivki smo iz-
delali relief obmorskega sveta in se zraven 
zelo zabavali. 

Svoje znanje in spretnosti orientacije smo do-
kazovali na poligonih različnih zahtevnostnih 
stopenj, ki so nam jih pripravili učitelji. Dan smo 
zaključili s sprehodom ob obali do Novigrada, 
kjer smo se posladkali s sladoledom.

Čaka nas še ogled Poreča, kamor bomo od-
pluli z barko. Večera, ki sta nam še ostala, si 
bomo popestrili z zabavo, predstavitvijo sob in 
plesom ter sprehodom do bližnjih obmorskih 
mest. Zadnji dan bomo preizkusili še plavalne 
spretnosti, ki smo jih v tem času osvojili. 

Polni novih izkušenj, pristnejših odnosov in 
lepih vtisov se bomo vrnili domov.

Petošolci 

ŠESTOŠOLCI O KOMENDSKI ŠOLI
Na novi šoli mi je všeč …
… da ima vsak svojo omarico,
… da grem v šolo s kolesom,
… da se sprehajamo iz razreda v razred,
… da gremo med odmori lahko v telovadnico,
… zvonec, ki zelo lepo zvoni,
… da se vsak dan srečam z bratrancema, 
… telovadnica, čeprav ne maram športa,
… da imamo dve knjižnici,
… da je v kuhinji pri kosilu na voljo kis, saj 

imam rad zelo kislo sola-
to, 

… poslikava sten v ra-
zredih.

Ni mi všeč …
… ker se včasih izgubim, 

ko iščem razred,
… sprehajanje iz razreda 

v razred,
… da imamo za vsak 

predmet drugega učitelja,
… gneča na hodnikih,
… da moramo hitro po-

jesti malico,
… da smo skoraj naj-

mlajši na šoli,
… da dolgo čakamo na kosilo.

SEM V DEVETEM RAZREDU …
… in tega še čisto ne dojemam. A vem, da se 

moram hitro »prizemljiti«, saj dnevi prehitro mi-
nevajo. Ne bom se pritoževala in vzdihovala, kako 
je in bo težko. Čeprav se bojim določenih stvari. 
Strah me je odločitve, kam naprej. Strah me je 
valete, ker bom takrat morda zadnjič videla svoje 
sošolke in sošolke. Bojim se, da ne bom dobila 
soplesalca za ta pomemben dogodek. 

Odločitve bodo prihajale, prav tako tekme, tre-
ningi, učenje, NPZ, verouk, birma. Preveč? Mor-
da, a vem, da bo šlo. Moram se potruditi, da se 
bom lahko lažje odločila za pravo srednjo šolo. 
Želim si, da bi se kot razred še bolj povezali in 
držali skupaj. Da bi imeli čim boljše ocene in 
da bi se lahko vsi vpisali na želeno šolo. 

Zato se veselim tega posebnega šolskega leta!
Devetošolka

MOJE POČITNICE
Z družino smo odšli na morje. Med vožnjo 

sva s sestrico gledali risanke. Z nami je šla 
družina Lavtar. Stanovali smo tik ob plaži. 
Večkrat sem skočila s pomola. Naučila sem se 
potapljati. Odšli smo tudi v mesto, kjer smo 
jedli sladoled in kupili spominke. 

- Hana Bertoncelj, 3. c

Moje počitnice so bile zelo zanimive. Bili smo 
na morju v Lanterni na Hrvaškem. Tam smo 
bili dva tedna. Imeli so veliko bazenov in vodnih 
toboganov. Najraje sem skakala v vodo in se 
potapljala. Zvečer smo šli večkrat v mini disko. 
V morju sem iskala školjke. Preden smo šli na 
morje, sva s sestrico hodili na plavalni tečaj. 

- Eva Plevel, 3. a

Z družino smo šli na potep z avtodomom po 
Bosni. Imeli smo se lepo, ker je bilo lepo vreme 
in smo si lahko ogledali veliko znamenitosti in 
mest: Banja luko, Jajce, Sarajevo in Mostar. 
Bosna ima veliko vode, saj smo videli slapove 
Krupe, Plivsko jezero z mlini, podzemni izvir 
reke Bosne in slapove Kravica. Najbolj všeč 
mi je bilo, ko smo raftali po reki Tari. Bila je 
mrzla, a sem se kljub temu kopala. 

- Tara Knavs, 3. b

S ŠOLSKIH KLOPI
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SKAVTI

Kaj skavti počnemo poleti? Bolj na mestu je vprašanje, česa mi poleti ne 
počnemo in kje nas ni ☺. Kot vedno smo tudi to poletje izpeljali 4 tabore, 
vsaka veja se je odpravila odkrivat svoj košček sveta; najmlajši so tabori-
li v Vinici ob Kolpi, četa na vetrovnih 1200 m nad Javorniškim Rovtom s 
čudovitim razgledom, nopp je Slovenijo kar prekolesaril, PP pa je razi-
skoval Irsko. Poleg naših taborov pa smo se udeležili tudi nekaj tečajev za 
vodnike in voditelji tabornih šol, povrh vsega pa se voditelji odpravljamo 
na oddih na morje in jeseni na skvo vikend. Juhej! En predstavnik Ko-
mende 1 pa se pravkar nahaja na mednarodnem taboru Rowerway v 
Franciji, torej David je letos verjetno rekorder, s kar štirimi tabori!

Tour The NOPPPPP
(POTOVALNI TABOR; Komenda–Cerkno–Bovec–Vršič–
Kranjska Gora–Bled–Komenda) 

V soboto, 16. julija 2016, se je za nas, člane NOPPPPP-ja (noviciat z 
imenom Pečen pod peko) začel prvi potovalni tabor. Novinci kar se tiče 
»potovalca« smo šli kar s kolesom in pri tem noro uživali. Ob 8. uri smo 
se zbrali v Komendi, Boga in sv. Krištofa prosili za varno pot ter odkole-
sarili proti Podlaniščam. Na poti smo srečali zelo prijaznega gospoda 
Vilija, ki nam je odstopil prostor, kjer smo lahko skuhali kosilo. Po 
odličnem kosilu smo z njim malo poklepetali in kakšno zapeli, nato pa 
nas je čakal še krajši vzpon do Podlanišč, kjer smo prespali prvo noč. 
Tema našega tabora so bili ljudje, ki so s svojimi dejanji v življenju pu-
stili sled in so znani tudi več stoletij, desetletij kasneje ali še v sedanjosti. 
Eden od njih je bil Leonardo da Vinci, zato smo se preizkusili v izumi-
teljstvu in poskušali narediti padala iz vrečk in sukanca. Nekateri so s 
tem odlično opravili in so padala kar nekaj časa dejansko letela, nekateri 
pa smo se prepričali da izumiteljstvo pač ni za nas. Čaroben sončni za-
hod, odlična večerja in čas za počitek, spanje, pravljico za lahko noč - v 
družbi poskočnega polha, ki je celo noč pazil na nas. Naslednje jutro nas 
je pot vodila do Mosta na Soči, k sveti maši, potem pa smo pot nadalje-
vali v manjših skupinah po tri. Bil je zelo sproščen dan, brez voditeljev, 
zelo zanimiv večer ob ognju s kitaro in 6 mladih popotnikov. Jutro ob 
Soči je bilo veličastno, meglice in sonce, ki počasi prerašča gore, mi pa 

Poletna potepanja smo se odpravili v kraj Svino blizu Kobarida. Zelo prijazna družina nam 
je odstopila prostore, kjer smo lahko preživeli lep del dneva, večera in 
noč. Seveda pa nismo samo posedali, ampak smo se odpravili na bližnji 
hrib Matajur. Tabla na dnu pravi, da je do vrha 3 ure, pogled nanj pa, da 
je zelo strmo. Strmina nas je tokrat premagala, ampak nismo še rekli 
zadnje besede. Zvečer smo igrali roverčka in zraven povabili še otroke iz 
vasi. Za zabavni večer smo, tako kot Shakespeare, napisali in voditeljema 
odigrali ljubezensko dramo, zjutraj pa smo se odpravili naprej proti 
Bovcu. Med vožnjo smo lahko občudovali lepote naše Slovenije in poza-
bili, da imamo na kolesu še en kup prtljage, ki ni ravno pripomogla pri 
vožnji navzgor. V Bovcu smo na neki kmetiji z veliko ovcami pomagali 
pokositi okoli hiše in pospraviti gozd, za opravljeno delo pa dobili naj-
boljšo nagrado - domač ovčji sir, skuto, salamo in kruh. Nato pa se je 
začela bitka za jajce! Vsi veste kdo je Napoleon - neustrašni general in 
cesar. Tudi mi smo se borili podobno kot on, izdelali smo katapulte in 
streljali kamenje na jajce, ki je bilo na sredini. Bitka je bila dolga in na-
peta, a na koncu je bilo jajce premagano. Zvečer smo se odpravili na 
koncert mladih glasbenikov, ki so sodelovali na Orkester Kamp Bovec, 
pred koncertom pa presenečenje - naša najboljša voditelja sta nam kupila 
sladoled! Jutro je bilo hitro tu in ta dan nas je pot vodila čez Vršič. 
Kmalu smo prišli do table 50, 645m n.m. ki je označevala zadnji, za nas 
pa prvi ovinek do vrha Vršiča. Zagrizli smo v klanec, nekateri hitro, ne-
kateri pa počasi in vztrajno premagovali 1611 m visokega gospoda. Med 
potjo smo dobivali spodbudne besede in geste voznikov ter kolesarjev, 
nekateri pa smo si napor krajšali kar s petjem in smehom. Občutek, ko 
vidiš tablo Vršič 1611 m n.m., je zakon, »morte probat«. Uživanje na 
vrhu je bilo na mestu, prav tako pa smo se nekateri veselili spusta. Po 
takem dnevu je bila na vrsti osvežitev, kopanje v ledeno mrzlem jezeru 
Jasna in nadaljevanje poti do Gozd Martuljka. Tisti dan smo dobili naj-
boljše prenočišče, kar si ga lahko želiš - predzadnjo noč smo preživeli v 
hotelu, v znak hvaležnosti pa ženi lastnika hotela opleli vrt. Zvečer smo 
spoznavali slovenskega velikana Jožeta Plečnika in njegova dela. Spanje 
je bilo tokrat res udobno, tako da smo zjutraj polni energije »odbrcali« 
proti Gorjam. Vmes smo se ustavili, sproščeno poležavali in si vzeli čas 
za kosilo. V Gorjah nas je sprejel gospod župnik in nam odstopil velik 
toplar. Potem pa zadnji večer, ki smo ga preživeli skupaj kot NOPPPPP. 
Prebrali smo pisma odhoda, posneli nekaj norčavih fotografi j in večer 
preživeli v raziskovanju, kaj vse je naredil Nelson Mandela. Jutranji 
spust do Bleda je poskrbel za veliko smeha, saj so fantje kosilo pozabili 
v skrinji v župnišču, toda gospod župnik jim ga je dostavil na Bled in 
niso ostali lačni.  Na Bledu smo uživali in spoznavali mojstrstvo Lionela 
Messija, šele dež je bil tisti, ki nas je pregnal domov. Čeprav smo na 
Bledu nevihti ušli, pa nas je ujela malo pred Komendo. Če bi morala 
opisati vseh 300 km in 6 dni potovanja bi uporabila besedo EPSKO! ☺

Katarina Romšak, Sproščena gazela.

Na obisku pri družini Bobek 
Volčiči in volkuljice so se v začetku julija iz varne komenške džungle 

podali na pot proti Beli krajini, natančneje proti Vinici. Tam so jih v svoj 
dom sprejele gospe Bobek. Najprej so si punce naredile krasne predpasni-
ke, fantje pa hozentregarje in metuljčke. Volčiči so bili tako pripravljeni 
na odkrivanje lepot belokranjske pokrajine ter Kolpe. Izdelovali so si tudi 
loke in se urili v streljanju z njimi, za vsak slučaj, če bi jih napadli Turki, 
ki pogosto vpadajo v Vinico. Potem so si izdelali tudi čisto prave bakle. V 
enem izmed večerov so si tudi pripravili taborni ogenj in na njem spekli 
najslastnejšo večerjo – čebulni twist s hrenovko in banano v alufoliji s 
topljeno čokolado. Še dobro, da jih Turki niso napadli tisti večer, ker bi se 
bolj težko branili. So pa Turki potuhnjeno prišli naslednji večer in ukradli 
vse čevlje! Ampak brez skrbi, volčiči domov niso odšli bosi, saj so si če-
vlje v boju eden na enega priborili nazaj. Zadnji večer so sledili odhodi, 
kjer so se od nas poslovili nekateri člani krdela, ki sedaj odhajajo v četo. 
Poletni tabor smo sklenili v nedeljo s sveto mašo in po končanih klicih 
smo si obljubili, da se že prav kmalu vidimo. Vsi se že veselimo obetajo-
čih se pustolovščin, ki jih bo prineslo novo skavtsko leto.

Pa dober lov! 
Veselo odštekana čebela, Ana.
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MEHURČKI, SPOMIN

Poletje in čas dopustov ter s tem povezanih dogodivščin se je hitro izte-
klo. Prišel je september, čas novega vrtčevskega leta. Vrnili smo se 
polni energije, novih idej; tako zaposleni, kot otroci, ki so se veselili 
igre s svojimi prijatelj. Kar nekaj otrok je odkorakalo v šolo in želimo 
jim vse najlepše. 

September pa je v naš vrtec pripeljal 80 najmlajših  otrok in njihove 
starše. Za nekatere otoke je to prva ločitev od staršev. Zaposleni se za-

V Vrtcu Mehurčki spet skupaj
vedamo, da je to tako za 
otroke kot starše velika spre-
memba. Spremembe so ži-
vljenjska stalnica in tudi 
otroci si morajo pridobiti 
oziroma naučiti sposobnost 
prilagajanja. Odrasli pač 
otrok ne moremo obvarovati 
pred spremembami, lahko pa 
jim pomagamo, da bodo čim 
lažje prebrodili morebitno 
stisko. Zato smo uvajanje kar 
se da prilagodili potrebam 
otrok, staršev in se trudili, da 
prve solzice kar najhitreje vsi 
skupaj premagamo in priča-
ramo nasmeh. Prepričani smo, da s skupnim sodelovanjem in zaupanjem 
lahko najbolje pomagamo otroku in mu omogočimo čim bolj ustvarjalno 
in prijetno bivanje v vrtcu. 

Življenje je najlepše, ko se razsipa
z žarom na vse strani
in vse do poslednjega hipa
z visokim plamenom gori.
Grafenauer

Če za koga v vsej polnosti velja Grafenauerjeva misel, si 
to brez dvoma ti, draga Joži.

Tvoje bogato življenje, ki si ga nesebično delila z nami, 
tvoja neizmerna energija, ki si jo razdajala vsem okrog 
sebe, so drobne iskrice, ki nas bodo še dolgo grele in nas 
vodile po sledeh tvojih poti. 

Joži, bila si učiteljica z veliko začetnico, učiteljica, kakršno bi si vsak 
želel imeti ob sebi. Koliko generacij si na začetku učiteljske poti pope-
ljala skozi učenosti tretjega razreda. In koliko generacij si popeljala 
skozi skrivnosti zgodovine. Ker si bila predana svojemu poklicu, so te 
imeli učenci zelo radi. Veselili so se tvojih ur, tvojega zanimivega in 
prepričljivega pripovedovanja. Pritegnila si jih tudi k raziskovanju pre-
teklosti domačega kraja in pod tvojim skrbnim mentorstvom so nastaja-
le naloge, ki so posegale po najvišjih mestih v državi. 

Ne le zgodovina, ravno tako pristna je bila tvoja ljubezen do narave, 
planin. Tudi to svojo ljubezen si predajala mladim. Pa ne le njim. Tvojim 

V SPOMIN stopinjam po planinskih poteh je sledilo mnogo otrok, 
njihovih staršev in številnih sodelavcev. Znala si opazo-
vati, pozornost so pritegnile komaj opazne sledi v pesku, 
drobni cvetovi rož, nevihtni oblaki za obronki hriba, ten-
kočutno si zaznavala odnose med ljudmi, v kolektivu, v 
družbi. Kritično si razmišljala o  preteklosti, sedanjosti in 
prihodnosti. Vsega tega smo se učili od tebe. Naučila si 
nas, da znamo opazovati svet okoli sebe, svet, ki je ne-
skončna paleta lepega in neponovljivega.

Draga Joži, naučila si nas, da je treba zaupati. Da se je 
treba boriti in upati, živeti in plameneti do poslednjega 
trenutka. S svojim zgledom si nas utrjevala v veri, da je 
lepo živeti. Da je prav vsak dan dragocenost. In vsak 

človek mali diamant.
Včasih pride trenutek, ko zastane korak, utihne glas, zmanjka besed. 

Le začutimo, da se je z mozaika diamantov, ki sestavljajo naše življenje 
utrnil pramen svetlobe in odpotoval tja, kjer kraj in čas izgubita svojo 
moč in svoj namen. Na tisoče nevidnih niti, ki prepletajo naša življenja 
s tvojim, ostaja. In vsaka od njih ti prinaša besedo zahvale. Stkane niti 
so trdne in nas bodo povezovale s teboj in tebe z nami. Dokler se nekoč 
ponovno ne snidemo. 

Draga Joži, hvala za vse, kar nam je bilo dano preživeti s teboj. 
Kolektiv OŠ Komenda Moste 

Dragi prijateljici, kolegici, planinki in požrtvovalni sodelavki so bile v imenu 
Planinskega društva Komenda namenjene poslednje besede slovesa. 

Težko je prezgodnje slovo. Leta nazaj so nas tolažili, da Bog vzame k 
sebi tistega, ki ga ima rad. Draga Joži, Bog te ima rad, vzel te je. A 
prehitro, nenapovedano. Ni moč najti drugih besed tolažbe, še prav po-
sebno ne za tvoje domače, katere si kdaj v kakšnem pogovoru na skupnih 
poteh pohodništva spoštljivo omenjala in izbrane besede so dale vedeti, 
kako zelo jih imaš rada. Pretreseni in žalostni smo člani planinskega 
društva Komenda, močno te bo pogrešal Upravni odbor, kjer si delovala 
vsa leta. Najprej od samega začetka v sekciji, tedaj še pod okriljem PD 
Kamnik in nato aktivno soustvarjala samostojno Planinsko društvo 
Komenda. Odgovorno si opravljala dodeljene funkcije, vse doklej ti 
niso pošle moči. Poznali smo te, ne le kot intelektualko, pravično, dobro 
profesorico na Osnovni šoli Komenda Moste, polno znanja in modrosti, 
ampak predvsem kot preprosto in prizadevno članico društva ter odlično 
planinsko vodnico. Tvoji izleti in pohodi so bili ob lepotah gora polni 
bogatih informacij, ki si jih z največjim veseljem posredovala udeležen-
cem. Tvoja življenjska energija nas je prepričala, da si dobra poznavalka 

JOŽI URŠIČ (1957–2016)
in ljubiteljica slovenskih in tujih gora. Veliko sta jih, poleg rednih poho-
dov našega društva, širom sveta, prehodila z možem, tudi planinskim 
vodnikom. Nikoli nisi pozabila na varnost in zavidljiv odnos do varova-
nja narave. Zato si draga Joži, tako uspešno kot mentorica ob pomoči 
sodelavcev PD in Osnovne šole Komenda Moste, vrsto let, pravzaprav 
več desetletij, vodila šolsko planinsko sekcijo. Generacije učencev in 
staršev so ti hvaležne, da so lahko s teboj okusili to veličastno bogastvo 
prirode. Krasila te je prava mera zdrave kmečke logike, še kako potreb-
ne za doseganje kompromisov, da so stvari tekle in se lepo odražajo 
danes pri delovanju našega društva. Za vse to in še več, iskrena hvala. 
Ob žalostnem, trpkem, z bolečino prežetem trenutku, ko so te tvoji pri-
jatelji planinci položili v prerani grob, vemo le eno, da bo odslej tvoj 
korak varen in pogled z neba na vse gore sveta, najlepši. Draga Joži, 
počivaj v miru, TVOJO DUŠO PA NAJ OBJAME VEČNE SLAVE 
RAJSKI DOM. V imenu Planinskega društva Komenda izrekamo iskre-
no sožalje možu Janezu, hčerki Tini in sinu Sebastjanu z družino ter 
ostalim sorodnikom.

Upravni odbor PD Komenda
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JULIJ je bil po ekscesnih dejanjih nepridipravov zelo skromen. Polici-
ja je ta mesec zabeležila samo 7 podatkov, kjer je bilo potrebno njihovo 
posredovanje.

VLOMI: Vlomilci so bili »na delu« ves mesec samo 3 krat. 7. julija je 
bilo vlomljeno v podjetje v Poslovni coni Komenda. 18.julija je nezna-
nec vlomil v trgovino v Žejah; 24. julija je bilo vlomljeno v bencinski 
servis na Potoku.

JAVNI RED IN MIR je kršil samo spuščen pes v Mostah. Globo bo 
namesto njega plačal lastnik.

PROMETNE NESREČE pa so bile ves mesec samo tri. 1.julija je 
bila na glavni cesti povožena divjad. 4. julija se je na bencinskem servi-
su v Mostah zgodila prometna nesreča I. kategorije – poškodba pločevi-
ne ni bolela; prav tako ni zabolelo poškodovanega kioska v Mostah, v 
katerega je 19. julija trčil neznanec.

AVGUST je bil verjetno najbolj »živahen« mesec v tem letu.
VLOMI: Na parkirnem prostoru pri pokopališču v Komendi je bilo 

11. avgusta ob 10.00 vlomljeno v osebni avtomobil, iz katerega je »iz-
puhtela« denarnica.

V noči med 17. in 18. 1avgustom sta se zgodila 2 vloma v gospodar-
sko poslopje v Žejah.

TATVINE: V sredo, 10. avgusta ob 13.00, je bila ukradena denarnica 
iz hiše. Ob tem navodilo Policije: Ne pustite se preslepiti in ne bodite 

Srce tvoje več ne bije,
bolečine hude ne trpiš,
nam pa žalost srca trga,
solza teče iz oči.

ZAHVALA

 V 84. letu se je po dolgotrajni bolezni 
poslovila naša draga mama, stara ma-
ma, prababica, tašča, teta, sestrična in 
svakinja

MARIJA ŽURBI
roj. Jenčič

s Križa pri Komendi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, krajanom, 
prijateljem, znancem in nekdanjim sodelavcem za izrečene besede 
sožalja, podarjene darove, sveče in za svete maše. Najlepša hvala 
gospodu župniku Zdravku Žagarju in pogrebni službi Jerič za lepo 
opravljen pogrebni obred ter pevcem, trobentaču in praporščaku 
Društva upokojencev Komenda.

Zahvaljujemo se tudi osebju Doma počitka Mengeš za skrbno ne-
go. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste mamo obiskovali v domu v 
Mengšu.

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

Križ, september 2016
Vsi njeni

Nepridipravi julija počivali, avgusta polno zaposleni 
Da to drži, kažejo statistike Policijske postaje v Kamniku, kjer so zabeleženi podatki za julij in avgust.

Odšli so…
Marija Žurbi, Križ 52, stara 84 let
Jožica Uršič, Mlaka 41, stara 58 let
Bojan Trnovšek, Moste 99 K, star 49 let

zaupljivi do tujcev. O sumljivih dogajanjih obvestite policijo na št. 113 
in sporočite čim več podatkov o osebah in vozilu. V noči med 10. in 11. 
avgustom je bila na Križu ukradena vrtna sedežna garnitura.

OSTALA KAZNIVA DEJANJA
DOGODKI: 
Na Križu se je 8. avgusta zgodila nesreča pri delu. Obveščen je bil 

inšpektor za delo in po zbranih podatkih podano poročilo na Okrožno 
državno tožilstvo v Ljubljani.

KRŠITVE JAVNEGA REDA IN MIRU
V ponedeljek, 1. avgusta, ob 11.17 je v Žejah prišlo do spora pri raz-

kladanju predmetov. Kršitelju je bil po Zakonu o JRM izdan plačilni 
nalog.

V sredo, 10. avgusta, ob 20.46 je gost verbalno napadel natakarico na 
Potoku v Komendi. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog. V lokalu v 
Mostah je v četrtek, 11. avgusta, ob 17.25 prišlo do spora zaradi parki-
ranja. Obema kršiteljema je bil izdan plačilni nalog, eden od njiju pa je 
bil do streznitve pridržan. 20. avgusta v soboto, ob 10.41, je občan v 
Suhadolah predvajal preveč bučno glasbo. 

Na Križu že nekaj časa skoraj neznani dogodki zopet oživljajo?
V soboto, 20. avgusta, ob 20.00 je bila na Križu zasežena zeleno-rjava 

rastlinska snov, ki bo poslana v analizo zaradi suma posesti nedovoljene 
droge /konoplja/. Enak primer se je zgodil 25. avgusta ob 21.50 na 
Gmajnici. 29. avgusta, ob 18.15 pa je zeleno-rjava snov rastlinskega 
izvora bila zasežena in poslana v analizo zaradi suma posesti nedovolje-
ne droge /konoplja/.

PROMETNE NESREČE
V nadstrešek točilnega mesta na bencinskem servisu v Mostah je vo-

znica trčila 5. avgusta. Odpeljala je z mesta nesreče, vendar so jo polici-
sti izsledili in izrekli globo za oba prekrška. Zaradi neprilagojene hitro-
sti in vožnje pod vplivom alkohola se je 18. avgusta na Križu zgodila 
prometna nesreča, na srečo samo z materialnimi posledicami. Vozniku 
je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, izrečena prepoved vožnje in izdan 
plačilni nalog.

Pričel se je pouk v šolah, vrtci so polni – dnevi krajši, mladež pa do-
stikrat nepredvidljiva v prometu. Zato smo vozniki vseh vrst vozil po-
sebno pozornost dolžni posvetiti prav najbolj ranljivi skupini udeležen-
cev v prometu – mladim šolarjem.

Ko bo ta številka našega glasila konec septembra dosegla naše bralce, 
bo jesen z vsem svojimi lepotami, predvsem pa z vsemi mogočimi 
pastmi za vse udeležence v prometu, grenila življenje in postavljala v 
ospredje vsa znanja in izkušnje vseh udeležencev v prometu. Ne bo 
škodilo, če obnovimo znanje in izkušnje in s tem napravimo vožnjo 
prijetno, predvsem pa varno!

Prijetno in varno jesen vam želim!
Tone Ogorevc
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POTOPIS
KLEMEN GRMŠEK: 

PETNAJSTI DEL POTI

Klemen Grmšek

Na žalost se moja pot pob Nepalu ni zaključila naj-
bolje, predvsem zato, ker sem se imel priložnost 
spoznati z nekim zahrbtnim virusom. Za en teden 
me je pokosil v posteljo in celo za en dan v bolnišni-
co. Tako si na koncu nisem uspel kaj dosti ogledati, 
moram pa vseeno omeniti, da je Nepal zares vreden 
obiska. Najlepše je to, da lahko en dan raziskujete 
mogočne pragozdove in neskončne ravnice, že samo 
nekaj ur vožnje proti severu pa se znajdete med 
najvišjimi vrhovi sveta, ki pa nam ponujajo edin-
stvene pohodniške izzive. Pri planinarjenju v Nepa-
lu je zelo posebno tudi to, da se je tu moč podati na 

14- dnevni pohod med veličastnimi gorami, in si vseeno vsak dan najti 
kakšno malo vasico, kjer je možno prenočiti in dobiti topel obrok.

Indija je dežela, o kateri kroži neskončno zgodb in pripovedovanj, 
nekateri se popolnoma zaljubijo vanjo, nekaterim pa predstavlja popo-
tniško nočno moro. Vsi pa se strinjamo v eni stvari, da je to dežela eks-
tremov. Toliko različnih kultur, različnih običajev, raznolike hrane, 
razgibane pokrajine in različnih karakterjev. Sam sem bil psihično kar 
dobro pripravljen na kup presenečenj in kakšen kulturni šok. Prvi zelo 
velik negativen vtis je njihova umazanija in odnos do okolja. Zares ža-
lostno, da je država s tako lepo pokrajino tako neodgovorno zasvinjana. 
V nekaterih mestih so smeti praktično povsod, kakšne manjše reke se 
zaradi smeti v njej sploh ne vidi, skoraj vsaka ulica pa ima običajno svoj 
kup smeti, ki enostavno raste in raste. Večkrat sem dobil občutek, da 
sploh ne razumejo ideje smetnjaka. Skrb za okolje jim je zadnja briga, 
nekateri gredo še celo tako daleč, da odpadke mečejo dobesedno pri 
vhodnih vratih svoje hiše. 

Drug ekstrem pa je njihov prepad med revnimi in bogatimi. Majhen 
odstotek Indijcev živi na nam nepredstavljivo visokem standardu. Do-
mujejo v nekaj tisoč kvadratnih metrih velikih palačah, se vozijo v naj-
dražjih avtomobilih, hišna dela pa prepuščajo svojim služabnikom. 
Medtem pa kar veliko prebivalcev živi najnižji standard moderne družbe. 
Nekateri ljudje tu nimajo popolnoma nič. Obleke, ki jih nosijo tisti trenu-
tek, so dostikrat njihovo edino imetje. V večjih mestih je zares presene-
tljivo, koliko ljudi spi na cesti. Ironično pa je, da tu dobesedno spijo na 
cesti, včasih na tistih 64cm betona med voznimi pasovi. Nekateri vsaj 
spijo na klopci ali kakem lesenem podestu, vendar pa je še več teh, ki spi 
direktno na pločniku. Včasih čisto brez podlage, z obrazom prislonjenim 
ob asfalt. Je pa zanimivo, kako ti ljudje z nič preživijo na različne načine. 
Nekateri beračijo in upajo, da se jih kdo usmili, drugi dnevno izkoriščajo 
brezplačni obrok v Sik templjih, tretji pa se malo potrudijo in naredijo 
denar. Prav ti so me navduševali, kako malo tu potrebujejo, da začnejo s 
prodajo česa. En mali gorilnik, dve gajbi za mizo, en star čajnik in že 
lahko prodaja čaj  za 0.13€. Drugi si bodo namesto čajnika priskrbeli 
veliko ponev in bodo ponujali kakšno poceni in enostavno jed. Za moje 
pojme so berači in ti poulični kuhači povsem na istem, le da so se eni 
odločili za prosjačenje, drugi pa za lastno delo in preživetje.

Moram pa pri tej revščini še omeniti, kako je zanimiva razlika med 

Zaključek nepalske zgodbe in pozdrav 
iz Indije

najbolj revnimi na podeželju in najbolj revnimi v mestu. Medtem ko sem 
že v Nepalu in tudi sedaj v Indiji na podeželju srečal ljudi, ki niso imeli 
nobenega denarja, pa jih je krasil največji možen nasmeh in iskre brez-
skrbnosti v očeh, pa so revni ljudje v mestu povsem zamorjeni, depresiv-
ni in s pogledom, ki ne vidi izhoda. Za moje pojme pa je glavna razlika 
med njimi ravno to, da na podeželju vsi živijo nizek standard. Res je, da 
imajo oni tudi običajno streho nad glavno, vendar je glavno, da med 
njimi ni velikih razlik in da držijo skupaj. Medtem pa so reveži v mestih 
potisnjeni na dno družbene lestvice, so obravnavani kot ničeti, za povrhu 
pa vsak dan gledajo ljudi okrog sebe, ki imajo polne riti vsega, se z 
iphonom v roki vozijo v dragih avtomobilih in na splošno uživajo ves 
luksuz, ki jim ga ta kapitalistični sistem ponuja. Za zaključek bi rekel, da 
revščina ni takšna beda, kot je beda biti reven ob bogatem sosedu.

Še ena velika tema v Indiji pa je religija. Medtem ko se v Evropi 
razpravlja ali dve popolnoma različni religiji lahko sobivata na enem 
območju, se na tem podkontinentu brez težav in popolnoma v miru 
prepletajo vse velike religije. Največ ljudi še vedno sledi Hinduizmu, ki 
je tudi najstarejša živeča religija na svetu. Ostale glavne religije pa so: 
islam, krščanstvo, sikhizem, budizem, janizem in še veliko malih manj 
poznanih religij. Ravno zato je Indija znana kot dežela verstev in duhov-
nega raziskovanja. Ljudje imajo toliko različnih prepričanj, pa prav 
nihče ne obsoja drugega, zaradi njegovega prepričanja. Še celo največji 
verski privrženci ne sodijo drugih, če so »napačne« vere, brez vere ali 
pa tudi če se proglašajo za bogove. Kljub temu da je verska toleranca na 
zares zavidljivem nivoju, pa izbira vere običajno ni čisto svobodna vo-
lja, predvsem v smislu, da je večina otrok prisiljenih sprejeti vero njiho-
vih staršev, v nasprotnem primeru pa bi se jih starši odrekli.

V Indiji bom ostal še mesec ali dva, saj moram še veliko odkriti in 
raziskati, pa tudi dati ji moram priložnost, da mi popravi prvi vtis.Ta ni 
bil najlepši, še posebej me je prizemljilo, ko sem se tretji dan obiska 
vkrcal na nočni vlak iz Varanasija do New Delija. Vlaki s posteljami so 
sicer v Indiji stvar, ki tudi mora biti preizkušena. Vse lepo in prav do 
trenutka, ko smo prispeli na cilj. Izpod sedežev sem vlekel svoj veliki 
nahrbtnik, medtem pa za 7 sekund pozabil na svoj mali nahrbtnik z vsemi 
pomembnostmi, in očitno je bilo teh nekaj sekund nepazljivosti dovolj, 
da si ga je nekdo enostavno prisvojil. S tem se je okoristil za mojo denar-
nico, potni list, prenosnik, mobitel in fotoaparat. Ravno zaradi slednjega 
mi je najbolj žal, saj sem s tem moral nehati računati na vse nadaljnje 
dobre fotografi je. Ostale stvari pa sem že uredil. Lahko sem vesel, da 
imamo Slovenci v Delhiju tako dobrega ambasadorja, ki se je zares 
močno potrudil, da sem dobil nov potni list, kakor hitro se je dalo.

Z letom iz Irana sem prekinil svoj štoparski podvig, za povrhu je tudi 
to v Indiji precej težavno, drenjanje na njihovih avtobusih pa se mi ne 
zdi nič kaj mikavno. Najboljši način za raziskovanje Indije je jezdenje 
motorja, Zato sem si tudi sam kupil motor in se odločil, da prepotujem 
Indijo na njem. Trenutno sem že na poti na sever Indije, kjer bom prečkal 
nekaj od najvišjih prelazov na svetu in se na lastne oči prepričal o lepo-
tah Himalaje. Lep pozdrav do naslednjič in namaste.
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ŠPORT, ŠAH

EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH  U8-
U12 za leto 2016 - Tekmovanje je biloo v 
Pragi na Češkem od 17. do 28. Avgusta 2016. 
Uspešno so nastopili mladi igralci. V skupini 
deklic do 10 let je Vesna Mihelič osvojila 5. 
mesto v konkurenci 106 igralk iz 39 držav. V 
konkurenci mladink do 18 let je Teja Vidic 
osvojila 7. mesto v konkurenci 60 igralk iz 36 
držav. Uspeh sta dopolnila v skupini dečkov do 
12 let Jan Šubelj z osvojenim 21. mesto in 
Jan Marn z osvojenim 53. mestom, v konku-
renci 157 igralcev iz 43 držav.

42. ŠAHOVSKA OLIMPIJADA za leto 
2016 v Bakuju v Azerbedjanu od 2. do 13. 
septembra 2016. Za slovensko žensko repre-
zentanco sta nastopili dve naši članici Teja 
VIDIC in Caterina LEONARDI, pa še bivša 
naša članica Laura Unuk. V konkurenci 136 
reprezentanc je naša reprezentanca osvojila 24. 
mesto, kar je za 14 mest boljše od štartne šte-
vilke. Zelo lep uspeh mladih deklet.

MEDNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR 
CZECH OPEN 2016 v Pardubicah na Češkem 
od 21. do 30. julija 2016. Uspešno so nastopili 
mladi igralci. Na turnirju A – PARDUBICE 
OPEN je Teja Vidic osvojila 3,5 točk in v konku-
renci 291 igralk in igralcev iz 39 držav in zasedla 
233 mesto. Na turnirju B –  CEŠKA PODNIKA-
TELNA POJISTOVNA OPEN je Jan Gantar 
osvojil 7 točk in zasedel 4. mesto, Jan Šubelj je 

ŠAHOVSKE NOVICE

Že več kot 10 let društvi upokojencev Komen-
da in Cerklje organizirata vsakoletni balinarski 
turnir – 12 ur balinanja. Vsako leto se organi-
zatorja izmenjujeta tako, da je bil letošnji turnir 
v Cerkljah 13. avgusta. na razširjenem in pre-
novljenem dvosteznem balinišču, ki so ga člani 
balinarske sekcije DU Cerklje uredili s prosto-
voljnim delom ob pomoči donatorjev, ki so 
prispevali strojna dela in material.

Turnir, ki je trajal od 8. do 18 .ure, je potekal 
ekipno v trojkah, po načelu – vsak z vsakim. 

Tradicionalni balinarski turnir
Organizatorjem je uspelo »organizirati« celo le-
po vreme, ki je bilo avgustu resnično muhasto. 
Na dan turnirja je bilo sončno in toplo, za športno 
navdušene igralce včasih celo malce pretoplo. 

Iz Komende je igralo 16 članov, lanskoletnih 
zmagovalcev tega turnirja, medtem ko so bili 
letošnji zmagovalci domačini, ki so Komen-
dčane premagali z visokim rezultatom 125:63.

Pokala je podelil predsednik DU Cerklje 
Lovro Plevel. Prijateljsko druženje zmagoval-
cev in poražencev je sklenilo prijeten športni 
dan balinarjev, ki si vedno znajo najti primeren 
čas za druženja in igro doma ali v sodelovanju 
s sosednjimi društvi.

Tega dne je v Ljubljani tekmoval tudi ženski 
del balinarske sekcije Komenda na turnirju 
ženskih ekip obljubljanskih občin. Žal so naše 
tekmovalke ob koncu pristale na 6. in 7. mestu. 
Znova se je potrdil rek »ni važno zmagati, po-
membno je sodelovati«.             Tone Ogorevc

Po uspešni sezoni so člani balinarske sekcije 
16. septembra sklenili celoletno tekmovanje za 
najboljšega balinarja v tem letu. Tega dne so 
balinarji tekmovanje končali in celoletni sešte-
vek je pokazal naslednje rezultate:

Najboljši igralec je DRAGO OBLAK, 2. 
mesto je zasedel TOMAŽ HACIN, 3. mesto pa 
je pripadlo IVANU HAFNERJU. Tik pod sto-
pnicami pa je na nehvaležnem 4. mestu pristal 

Kdo so najboljši balinarji DU Komenda
JOŽE DODIK. Pokale je podelil podpredse-
dnik DU Avgust Sodnik.

Za vse ostale, ki so tekmovali, pa velja: 
vsako mesto, ki ga zasedajo med prijatelji, ve-
lja za uspeh, saj ni najbolj pomemben vrsti red, 
pomembno je prijateljsko druženje in veselje 
do zdravega življenja.

Iskrene čestitke zmagovalcem.
Tone Ogorevc 

Devet judoistov iz Komende in 
Kamnika, članov Judo kluba Ko-
menda, se je od 12. do 16. avgusta 
2016 že tretje leto udeležilo med-
narodnih judo priprav v bosanskem 
Prnjavoru. Judoisti so v soboto, 13. 
avgusta, kot edini predstavniki 
Slovenije odlično nastopili na 
Mednarodnem turnirju Kup Mala 
Evropa, ki ga organizira domači in 
naš prijateljski klub Džudo klub 
Soko M.

Tekmovanja so se udeležili tek-
movalci iz kar 9 držav. Nastopili so judoisti iz 
Bosne, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Črne go-
re, Rusije, Romunije, Bolgarije in Slovenije. 
Konkurenca je bila velika, pravila so bila ne-
koliko drugačna od naših, saj v Bosni nimajo 
dvojnega repasaža, zato izpadeš že po prvi iz-
gubljeni borbi. Vendar smo bili Slovenci 
odlični. Domov smo prinesli 4 kolajne; 1 zlato, 
1 srebrno in 2 bronasti. 

1. mesto si je priboril Luka Lukšič, ki je z 
ipponom zmagal vse 3 borbe. 2. mesto je v 
svoji seriji uspehov osvojila Haya Veinhandl 
Obaid, ki je popustila v končnem prijemu in 
premoč priznala le eni nasprotnici. 3. mesto pa 
sta vsak v svojih kategorijah dosegla Karim 
Veinhandl in Timotej Jereb. Karim je prvič 
nastopil na mednarodni tekmi in se odlično 
boril. Dve zmagi sta kljub enemu porazu v 

Judo turnir Mala Evropa 
Komendčani zastopali Slovenijo

njegovi zelo številčni kategoriji zadoščali za 
bronasto odličje. Za Timoteja pa je bila to prva 
zmaga, zato smo nanj še posebno ponosni.

Po končani tekmi, uradni podelitvi in sveča-
nem odprtju priprav so se pričele tridnevne 
priprave: jutranja telovadba in dva judo trenin-
ga na dan, ki so ju vsak dan vodili drugi trener-
ji iz različnih držav. S tem so otroci spoznali še 
druge metode učenja juda ter nekatere nove 
igre in tehnike. Prav tako smo sklenili nova 
prijateljstva in si odprli poti za nadaljnja med-
narodna sodelovanja. Poleg treningov pa smo 
imeli tudi druge športne aktivnosti: tekmovali 
smo na mednarodnem nogometnem turnirju, 
se kopali na bazenu in v reki Ukrini. Poletne 
priprave v Bosni so vsako leto zanimive in 
udeležili se jih bomo tudi naslednje leto.

Katarina Kumer

Cmurek 2016 - Vesna in Klara 

Open Češka 2016 - Jan Šubelj

Open Češka 2016 - Udeleženci iz ŠK Komenda
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Uspeh Vesne, Teje in Jana

osvojil 6,5 točk in zasedel 11. mesto v konku-
renci 262 igralk in igralcev iz 28 držav. Jan Šubelj 
je bil najboljši mladi igralec do 16 let, drugi 
igralec v ratinški skupini 1900 do 2099. Na tur-
nirju D – DOSTIHOVY SPOLEK OPEN je Ja-
nez Paternoster osvojil 5 točk in zasedel 84. 
mesto v konkurenci 272 igralcev iz 18 držav.

MLADINSKO PRVENSTVO EVROP-
SKE ZVEZE je bilo v Cmureku v Avstriji od 
3. do 11. avgusta 2016. V skupini igralk in 
igralcev do 10 let je prepričljivo zmagala Ve-
sna Mihelič. Osvojila je 8 točk iz devetih partij 
in prepričljivo zmagala s prednostjo 1,5 točk. 
V skupini igralk in igralcev do 14 let je Klara 
Vidmar osvojila 4,5 točk in zasedla 11. mesto, 
med dekleti pa je osvojila 3. mesto.

10. MEDNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR 
PORTOROŽ OPEN 2016 v Portorožu od 23. 
do 30.avgusta 2016. V konkurenci 127 igralk in 
igralcev iz 12 držav je Blaž Debevec osvojil 6 
točk in zasedel 9. mesto. Vesna Založnik je 
osvojila 3 točke in zasedla 110. mesto, Gal Zalo-
žnik je osvojil 1,5 točke in zasedel 127. mesto

MEDNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR 
TOPUSKO 2016o v Topuskem na Hrvaškem 
od 6. do 13. avgusta 2016. V konkurenci 74  
igralk in igralcev je Jernej Zidar osvojil 3 točke 
in zasedel 45. mesto.

EKIPNO EVROPSKO 
PRVENSTVO MLADIH 
DO 18  LET v Celju od 9. 
do 16. julija 2016. Za re-
prezentanco Slovenije je 
igrala Teja Vidic, osvojila 
je 4 točke, ekipa pa je za-
sedla 4. mesto.

EVROPSKO UNIVER-
ZITETNO PRVENSTVO 
v Zagrebu od 12. do 15. julija 
2016. V konkurenci študent 
je nastopila Caterina Leonar-
di. Na pospešenem turnirju je 
osvojila 5,5 točk in zasedla 6. 
mesto. Ekipa študentov Slo-
venije je zasedla 3. mesto.

POLETNI ŠAHOVSKI 
TABOR - Od 22. do 26. 
avgusta 2016 je bil v osnov-
ni šoli Zalog v Ljubljani 
prvi poletni šahovski tabor. 
Tabora se je udeležilo 19 
mladih šahistk in šahistov 
iz Ljubljane in bližnje oko-
lice – med njimi tudi Mija 
Brojan iz Most. Izvedli smo 
dve simultanki in tri turnir-
je. Na vseh treh turnirjih so 
zmagali naši člani: Janez 
Paternoster, Patrik Zupan-
čič, Inti Maček.

3. MEDNARODNI 
ŠAHOVSKI TURNIR 
KOZJE OPEN 2016 v 
Kozjem od 9. do 11. sep-
tembra 2016. Na turnirju 
open je 5. mesto osvojil Domen Tisaj in 9. mesto 
Jaka Klanjšček. Na turnirju mladih, pa smo v 
skupini do 9 let med dečki osvojili: 1. mesto 
Jernej Zidar, 2. mesto Filip Omladič Klanj-
šček, 3. mesto Pavle Đokić; med deklicami je 
1. mesto osvojila Inti Maček.  Franc Poglajen

Cmurek 2016 - Zmagovalke do 10 let Cmurek 2016 - Zmagovalke do 14 let

Kozje open - Zmagovalci do 9 let

Open Češka 2016 - Jan Šubelj in Jan Gantar

Open Češka 2016 - Najboljši do ratinga 2099

Open Češka 2016 - Zmagovalci do 16 let

Open Češka 2016 - Zmagovalci turnirja B

Poletni tabor 2016 - Mija Brojan

Poletni tabor 2016 - Udeleženci

Poletni tabor 2016 - Zmagovalci prvega turnirja

Poletni tabor 2016 - Zmagovalci tretjega tur-
nirja
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NOGOMETNI KLUB KOMENDA ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
September 2016

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

NA PREŽI
V Aplenci tudi v letu 2016 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in pode-
ljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638 
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net dajejo 
lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo. 
ČEBELA – Več občanov nas je opozorilo na žalosten izgled čuvaja Ga-
silskega doma. Vse dneve zaprt in nemiren je pogosto žalostno sedel poleg 
svojih iztrebkov... Potem pa so se nekateri 
pristojni odločno zavzeli zanj in zdaj ima 
Ron velik ograjen vrt in senco v pesjaku. 
Vesel je, zadovoljen, zlasti rad pa spremlja 
prodajo sladoleda.

OSAT – Spomnim se, kako me je sosed, ki 
je rad nabiral gobe, kratkohlačnika spraše-
val, katero pravljico bi raje poslušal: O 
Jari kači, ali o Steklenem polžu. In potem 
je trajalo, ker da je o Steklenem polžu lep-

ša, o Jari 
kači pa 
daljša… In tako nisem slišal nobene. Ni-
sem ga maral, soseda, ker me je tako po-
vlekel… Ne vem zakaj, ampak tale slika 
za Osat, ni lepa kot stekleni polž, dolgo 
pa je že na tem kraju kot Jara kača. Morda 
pa bi bil ta OSAT lahko še malce druga-
čen in bi mu takoj priznali ČEBELO.

Družinica s 180 otroki
Gospod Aleš Marinko, predsednik NK Komen-
da. Kako ste v klubu startali v novo sezono?

Smo zelo pomlajeni, kar se kaže tudi na re-
zultatih: 6 kol, 4 točke. Malce pa nam primanj-
kuje tudi športne sreče. Vendar verjamem, da se 
nam bo tudi sreča nasmehnila in bo tudi bera 
točk večja.

Klub danes ni poznan samo po tekmah, 
ampak tudi po skrbi za mlade, druženju in 
različnih drugih aktivnostih.

V tem trenutku smo ponosni, da ima naša nogometna družinica od 4 
do 19 let 180 otrok. To je naša prihodnost. Imeli smo športni dan 1. in 4. 
razredov. Decembra gremo na hrvaško, februarja na priprave. Pomemb-
na pa je vzgoja mladih v odgovorne občane. Naši trenerji imajo poleg 
nogometne izobrazbe tudi uspešne službene kariere in ta intelekt prena-
šajo tudi na otroke

Čestitka za stik z državno re-
prezentanco na njenih treningih.

Naše delo je prepoznala tudi 
NZS (njen predsednik g. Čeferin 
je postal predsednik UEFA - če-
stitke) in nas povabila, da člani 
selekcije U15 sodelujejo na tre-
ningu reprezentance pred odho-
dom v Litvo.

Pa načrti? 
Stadion. Še več otrok in večja 

prepoznavnost.

ČEBELA za september 2016

OSAT za september 2016

DOGAJANJA
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Košarkarski klub Komenda ima več kot 40-letno tradicijo. Trenutno v 
klubu sodeluje preko 50 različnih igralcev v otroških, mladinskih in re-
kreacijskih selekcijah. V klubu si prizadevamo zagotoviti vse selekcije; 
vključno s člansko. Trenutno delujejo 3 tekmovalne ekipe v kategorijah 
U13, U15 in U17. Že januarja pa bomo dodali še ekipo fantov U11.

Otrokom želimo poleg treningov prikazati tudi tekmovalno plat ko-
šarke. Zato bomo obiskali različne turnirje po Sloveniji; na primer 
Sončkov dan v Novi gorici. Tisti najbolj zavzeti pa lahko že januarja kot 
člani KK Komenda nastopijo v državnem prvenstvu v kategorijah U9.

V sodelovanju z Ženskim košarkarskim klubom (ŽKK) Domžale ima-
mo organizirano vadbo tudi za dekleta, ki se lahko kasneje preizkusijo 
tudi na državnem prvenstvu za dekleta.

Če misliš, da si pravi, te vabimo, da se nam pridružiš na treningih:
ŠOLA KOŠARKE je namenjena najmlajšim (od 1. do 4. razreda) v 
okviru šole kot interesna dejavnost, ki bo vsak torek in četrtek med 

12.50 in 13.40 v šoli Moste. 
ali (in)

ŠOLA KOŠARKE vsako sredo med 17.00 in 18.30 ali petek med 
15.30 in 17.00 v Športni dvorani Komenda

Za malo starejše pa so treningi v Športni dvorani Komenda vsak torek, 
sredo in petek med 17.00 in 18.30. (Vključno s 4. razredom in starejši)

Več informacij se: trener Anže 040 931 715 ali na elektronskem na-
slovu: kos.klubkomenda@gmail.com. Lahko pa se kar pridružiš na sa-
mem treningu.

Lep košarkarski pozdrav,
Se vidimo pod obroči! 😊

Nogometni klub Komenda
NK KOMENDA vpisuje nove člane. Postanite del nogometne druži-
ne in nadaljujte uspešne zgodbe Nogometnega kluba Komenda.

Košarkarji pozor! VESELI OKTOBER V KOMENDI 2016
Program vse tri dni povezuje ALJAŽ OBERKRAINER

Petek: 7. oktober 2016 od 15.00 ure dalje

ANSAMBEL ŠEMBIDCI 15.00–16.00
ANSAMBEL ŽMUREK 16.00–17.00
DOLENJSKI TRIO 17.00–18.00 
ANSAMBEL ODZIV 18.00–19.00 
ANJA PUSTAK LAJOVIC 
SKUPINA BRZINA 19.00–19.30
SKUPINA JOKER 19.30–20.00

Za najbolj nori petkov žur bodo od 20.00 ure dalje poskrbeli 
člani skupine MAMBO KINGS in ansambel SVETLIN

Sobota: 8. oktober 2016 od 09.00 ure dalje

ANSAMBEL ŽURERKE Z JERNEJEM 09.00–10.00
ANSAMBEL POMEN 10.00–10.45
PETER ŽIBERT – VESELI SLOVENEC 10.45–11.00
Festival godb ob 5 – letnici Kulturne-
ga društva Godba Komenda z gosti

11.00–15.45

Slovesno razvitje prapora Konjeni-
škega kluba Komenda

15.45–17.00

FILIP KRANJEC (nekdanji pevec an-
sambla bratov Poljanšek)
ANSAMBEL GOZDNIK 17.00–17.45
ANSAMBEL PLUS 17.45–18.30

ANSAMBEL SKOK 18.30–19.30

ŠOLA HARMONIKE TOMO PRIMC
19.30–20.00 (nastop 

pred šotorom)
Za najbolj nori sobotni žur bodo od 20.00 ure dalje poskrbeli 

MEJAŠI in 101-KA BAND, DY DADY

Nedelja: 9. oktober 2016 od 09.00 ure dalje

DRUŽINSKI TRIO BEVK 09.00–10.00
ANSAMBEL NASVET 10.00–11.00
TJAŠA BOŽIČ S PEVKO TEJO KOBAL
ANSAMBEL RAZGLED 11.00–12.00
TAMBURAŠKA SKUPINA MELOS 12.00–13.00
ANSAMBEL VRAŽJI MUZIKANTJE 13.00–14.00
DAS JAUNTAL QUINTETT 14.00–15.00
Veliki jubilejni koncert ob 50 – letnici ansam-
bla SLOVENSKI MUZIKANTJE - 50 Jahre Orig. 
Oberkrainer Sextett 

15.00–16.00

VETERANI MENGEŠKE GODBE pod vodstvom 
Janeza Pera

16.00–17.00

DAS JAUNTAL QUINTETT 17.00–18.00
ANSAMBEL SORODNIKI 18.00–19.00

2016

KOMENDA
7.–9. oktober

JESENSKI SEJEM

Pridite v Karate klub Komenda 
V Karate klubu Komenda vas ob začetku novega šolskega leta vabi-
mo, da se nam pridružite - imamo odprta vrata!

Pridite v telovadnico Osnovne šole v Mostah. Na treningu boste 
spoznali kar nekaj zanimivih karatejskih tehnik. S seboj prinesite le 
udobno športno oblačilo in dobro voljo. Vabljeni tudi vaši starši!

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 031 846 521 
(Žiga Voler, trener).

Pridružite se nam lahko na začetniških treningih v:
TOREK, 20. 9. 2016, od 16:30 do 17:15 ali 
ČETRTEK, 22. 9. 2016, od 17:30 do 18:15.

Veselimo se srečanja z vami!

OBJAVE
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OBJAVE

j a j č k o m a tj a j č k o m a t
Dnevno sveža jajčka pašne reje

Kme  ja JENKO
Potok pri Komendi 3

041/852-632 Matjaž Jenko
www.odkmeta.si

 Jajčkomat

NAPOVEDNIK
dogajanj oktobra 2016
DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN KOMENDA
POKAL KOMENDE - Tekmovanje bo v nedeljo, 2. oktobra, od 8.30 
do predvidoma 15.00 v Športni dvorani v Komendi. Tekmovali bodo: 
judo vrtec, mlajši cicibani 2009–2010, cicibani 2007–2008 in mlajši 
dečki in deklice 2005–2006. Vabljeni. 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
POHODNIŠKA SEKCIJA
NA NANOS - Organizira pohod na Nanos 1. oktobra. Odhod s parki-
rišča za trgovino TUŠ v Mostah ob 8.00.
MLINČKI  IN PIKNIK - Tradicionalno srečanje pri Mlinčkih z ude-
ležbo sosednjih društev na kostanjevem pikniku bo 15. oktobra. Zbira-
lišče pri cerkvi v Suhadolah ob 8.30.
NA OSOLNIK - Pohod iz Dolenje Ločice na Osolnik bo 21. oktobra. 
Odhod s parkirišča za trgovino TUŠ v Mostah ob 8.00.
NA GOVEJEK - Iz Ločice mimo Legastja na Govejek bodo pohodni-
ki hodili 29. oktobra. Odhod s parkirišča za trgovino TUŠ v Mostah 
ob 8.00.
DRAMSKA SEKCIJA
ČAJ ZA DVE - Dramska sekcija Društva upokojencev Komenda bo 
15. oktobra ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma v Komendi pono-
vila komedijo Toneta Partljiča Čaj za dve.

GASILSKA ZVEZA KOMENDA
OKTOBER – MESEC POŽARNE VAROSTNI - Gasilci PGD Moste, 
PGD Komenda in PGD Križ bodo organizirali dan odprtih vrat in 
predstavili mladim oziroma zainteresiranim delo gasilcev. PGD Križ 
bo organiziral občinsko vajo sodelovala pa bodo vsa društva iz GZ 
Komenda. Datumi bodo še objavljeni. 
KONJENIŠKI KLUB KOMENDA 
JESENSKI SEJEM - V Komendi bo od 7. do 9. oktobra 21. Jesenski 
sejem. Predstavilo se bo prek 600 razstavljavcev in med njimi tudi do-
mači podjetnik, obrtniki in društva. Konjeniški klub bo razvil nov 
prapor, Godbeniki Komenda pa bodo ob 5-letnici pripravili Festival z 
godbami iz sosednjih občin.
NOGOMETNI KLUB KOMENDA
TEKME V KOMENDI - 16. 10. ob 16.00 KOMENDA : ZAGORJE; 30.10. 
ob 15.00 KOMENDA : BLED; 13.11. ob 14.00 KOMENDA : KOLPA; 20. 
11. ob 14.00 KOMENDA : JEVNICA. Vse tekme so ob nedeljah.
ZZB ZA VREDNOTE NOB - KO KOMENDA
DAN SPOMINA NA MRTVE - Svečanost bo v petek, 28. oktobra, 
ob 10.30 pri Vodnjaku v Mostah. 
PROSTOVOLJSTVO NA MADAGASKARJU
Predstavitev izkušenj Katje Ravnikar in Lare Kos v petek, 14. okto-
bra, ob 18. uri v Jedilnici OŠ Moste. Vabljeni. 
TURISTIČNO DRUŠTVO  KOMENDA
TRŽNICA - V soboto, 1. in 15. oktobra, od 8.00 do 12.00 na Kože-
ljevi domačiji na Gori. 
LIČKANJE KORUZE - V soboto, 8. oktobra, 15.00 na Jesenskem 
sejmu v Komendi v šotoru številka 8, kjer bodo razstavljali podjetniki 
in obrtniki iz občine Komenda in predstavljala se bodo društva.
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Suhadole 100 - v Mostah pri cesti Moste-Mengeš 
oz. Mengeš-Moste
VELIKA IZBIRA RASTLIN * CVETLIČNI LONCI * DARILA * SPOMINKI
Delovni čas: delavniki od 8. do 19. ure, sobota od 8. do 17. ure 
www.vrtnicenter.si

Nagrade
1.nagrada: bon za 30 EUR
2.-3. nagrada: bon za 20 EUR
4.-5 .nagrada: bon za 15 EUR

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite 
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 8. septembra 2016. Na kuverto napišite ime, priimek, 
naslov in Nagradna križanka.

Nagrajenci Nagradne križanke Pekarna Hrovat, Kranjska cesta 3, 
Komenda v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 7/2016:
1. nagrada - 10 komadov kremnih rezin Hrovat - JOŽE ŠPENKO, 
Zajčeva cesta 6, 1218 Komenda
2. nagrada - Izdelki pekarne Hrovat v vrednosti 10 € - BOJAN CVEK, 

Praznik Vrtnega centra Gašperlin
Začetki danes daleč naokrog poznanega Vrtnega centra Gašperlin v 
Mostah (uradno Suhadole št. 100) ob glavni cesti Moste-Mengeš ozi-
roma Mengeš-Moste segajo v leto 1994 in sicer v Vrtnarijo v Mostah. 
11. oktobra letos pa bo Vrtni center Gašperlin uradno obeleži 10 let 
obstoja. Med prepoznavnostmi po veliki izbiri vrtnih rastlin, cvetličnih 
loncev, daril, spominkov, aranžiranju in drugih tovrstnih storitvah pa 
je Vrtni center Gašperlin poznan tudi po vsakoletnem žrebanju obisko-
valcev, ki ocenjujejo določene 
dejavnosti. Letošnje žrebanje z 
ocenjevanjem izdelkov Lechu-
za (cvetlični lonci) je bilo v 
Vrtnem centru 16. septembra 
popoldne. Srečni izžrebanci 
nagrad (na sliki) so bili Martin 
Kosec, Saša Vode, Robert 
Skok, Hana Ravnikar, Jože 
Stopar in Darinka Hozjan.

ŽE DESET 

LET

Žeje 15 b, 1218 Komenda
3. nagrada – 5 kosov kremnih rezin Hrovat- PETER HACIN, Mlaka 
38 b, 1218 Komenda

Čestitamo! Nagrajenci lahko nagrade v odpiralnem času dvignejo na 
podlagi predhodnega telefonskega dogovora (tel.:01/834 32 70) in potrdila 
v Pekarni Hrovat, Kranjska pot 3, 1218 Komenda. Perkarna je odprta: po-
nedeljek–petek 5.00 do 12.00 in 14.00 do 19.30; sobota 5.00 do 12.00.



NOVO * NOVO * NOVO * NOVO * NOVO

RESTAVRACIJA
za družbe do 30 oseb*VRT Z OTROŠKIMI IGRALI

SLADICESLADICE
- kremne rezine- kremne rezine
- bananin desert- bananin desert
- jogurtov desert- jogurtov desert
- domači piškoti- domači piškoti

- sladoledi- sladoledi
- sadne kupe- sadne kupe

- več vrst palačink- več vrst palačink

TORTE PO 
NAROČILU

Samopostrežne 

dopoldanske malice.

VZAMEŠ, KOLIKOR 

POJEŠ! 

informacije 

041 570 937

PO NAROČILU
- ocvrti piščanec- ocvrti piščanec

- pizze - pizze 
- ocvrti ali polnjeni lignji- ocvrti ali polnjeni lignji

- več vrst zrezkov- več vrst zrezkov
- postrv po tržaško- postrv po tržaško

- solate- solate


