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V soboto in nedeljo, 19. in 20. maja 2012, je bilo v Rušah pri Mariboru  
FINALE XII. Odprtega državnega prvenstva Mažoretne in twirling 
zveze Slovenije v disciplini mažorete, ki so se ga udeležile najboljše 
mažoretne skupine iz cele Slovenije! 

Občino Komenda sta predstavljali dve skupini Twirling in mažore-
tnega kluba Komenda, MAŽORETNA SKUPINA A, ki ima 19 članic 
in MAŽORETNA SKUPINA B s 14 članicami. Obe skupini po starosti 
spadata med kadetinje (do 11 let), na prvenstvu pa je potekalo tekmova-
nje tudi med juniorkami (12 do 14 let) in seniorkami (15 let in več)! 

Vse mažoretne skupine so v dopoldanskem delu tekmovanja v športni 
dvorani v Rušah  zaplesale koreografi jo na mestu, ki se strokovno poi-
menuje FIGURATIVA, v popoldanskem delu pa so v sončnem vremenu 
zunaj na Ruški cesti prikazale še koreografi je v premikanju naprej ozi-
roma PARADE. To je bila prava 
paša za oči, saj so gledalci vide-
li izvirne mažoretne predstave z 
veliko plesa in mojstrskega ob-
vladanja veščin s palicami! 

Končni rezultat tekmovanja 
je bil seštevek sodniških ocen 
obeh koreografi j. Le- te je oce-
njevalo 7 sodnic in sodnikov iz 
Madžarske, Romunije, Bosne 
in Hercegovine ter iz Slovenije, 
ki so imeli zelo težko nalogo, 
saj so bile vse skupine dobre. 

Tudi obe skupini iz Komende 
sta svoje nastope opravili odlič-
no in temu primerno dosegli 
tudi odlične rezultate. V kate-
goriji, kjer je bila konkurenca 
največja, se je MAŽORETNA 
SKUPINA B  uvrstila na 6. 
mesto, MAŽORETNA SKU-
PINA A pa je  dosegla 1. mesto 
in bila tudi javno razglašena za 
DRŽAVNE PRVAKINJE 
med kadetinjami za leto 
2012! 

Veselje v dvorani ob razgla-
sitvi je bilo nepopisno. Vzdušje, 

Komendske mažorete državne prvakinje

ki so ga ustvarili navijači, pa nepozabno! Odlični rezultati so posledica 
resnega in trdega dela celotnega kluba, tako deklet in trenerke Anite 
Omerzu kot tudi vodstva kluba, spremljevalk kluba in seveda staršev, ki 
dekleta pri tej dejavnosti podpirajo. Vsem iskrene čestitke! 

S tem rezultatom so se tudi uvrstile na EVROPSKO MAŽORETNO 
PRVENSTVO, ki bo od 31. avgusta do 2. septembra letos potekalo v 
Mazametu v Franciji (kraj je znan po 14. etapi kolesarske dirke Toru 
de France). 
Če vas zanimajo koreografi je, s katerimi so se dekleta predstavila na 

letošnjem fi nalu državnega prvenstva, vas vabimo v soboto, 9. junija 
2012, ob 18. uri v športno dvorano v Komendi, kjer se bodo na zaključ-
ni prireditvi kluba S PALICO DO SONCA predstavile vse skupine 
kluba in zaplesale tudi tekmovalne koreografi je! 

Zgodovinski posnetek takoj po razglasitvi prvakinj

Veselo je bilo tudi ob vrnitvi v Komendo v nedeljo, 20. maja, ob 22.20 pred športno dvorano.



Aplenca Glasilo občine Komenda 5/2012

33

Na pokrajinskem srečanju pevskih zborov DU Gorenjske regije, ki ga je 
15.5. letos organiziralo DU Žiri in Pokrajinska zveza DU Gorenjske, je 
naš pevski zbor ponovno prevzel lovoriko najboljšega pevskega zbora 
med upokojenci.

Srečanja so se poleg našega zbora udeležili še zbori iz Železnikov, z 
Bleda, Brezij, Jesenic, iz Preddvora, Kamnika, Škofje Loke, Domžal, 
Tržiča in iz Žirov. Skupaj je prepevalo 
skoraj 27o pevk in pevcev.

Strokovni ocenjevalec je bil znani stro-
kovnjak za zborovsko petje Tomaž To-
zon.

Pevovodja Ignac Gorjanc je dva dni  po 
srečnem dnevu povedal, da je z ozirom na  
izbrani program sicer pričakoval visoko 
uvrstitev, ker zbor od vsega začetka vadi z 
vso energijo, ki je z ozirom na leta premo-
re še veliko, in da je za uspehe, ki jih ima 
na vsakem nastopu, uspešen »stik« med 
pevovodjo in zborom ter koncentracija. 
Osebno pa še pristavljam: brez sposobno-
sti vodenja in pedagoškega nastopa »na-
šega Naceta«, bi bil ves trud poplačan v 
občutno manjši meri.

Ob koncu vseh nastopov je strokovni 
ocenjevalec Tomaž Tozon napravil izjemo 

MePZ DU Komenda zopet gorenjski prvak
in takoj proglasil zmagovalca tekmovanja – naš pevski zbor. Najprej 
nejevera med zborom, nato pa veselje, ki je  edino  plačilo za vloženi 
trud.

Naslednji članek o našem MePZ  po povratku z nastopa v Cankarje-
vem domu!

Tone Ogorevc

Za najlepšo sklenitev številnih prireditev v prazničnem maju Občine 
Komenda  pa so nazadnje poskrbeli kasači Konjeniškega kluba Komen-

Lepše sklenitve letošnjih majskih dogajanj ob 13. občinskem prazni-
ku, ki smo jih izpostavili na 2. in 3. strani tokratne praznične Aplence, 
si res nismo mogli želeti. Zato hvala vsem prirediteljem in še posebej 
iskrene čestitke najboljšim. 

Naj bo naslovnica današnje Aplence spodbuda za nove uspehe ju-
trišnjih dogajanj. 

– Andrej Žalar 

Slavila sta Jolly GJ in Roman Jerovšek
da v nedeljo, 20. maja, popoldne na komendskem hipodromu. Kasaška 
prireditev ob občinskem prazniku je bila hkrati letošnji drugi tekmoval-
ni dan za kasače. Pod vodstvom predsednika Alojza Laha so prireditev 
odlično pripravili člani Konjeniškega kluba Komenda. Pod obronki 
Krvavca se je v sedmih dirkah pomerilo 61 kasačev, največ uspeha pa so 
imeli tekmovalci domačega kluba, ki so zmagali v treh dirkah. Čeprav 
je bila osrednja šesta dirka za memorial Janka Juhanta, je bila krona 
zadnje med vsemi majskimi prireditvami prav zadnja, sedma dirka, na 
kateri sta slavila zmagovalca petletna kobila Jolly GJ in Roman Jerovšek 
iz KK Komenda, ki sta z 1:17,2 dosegla tudi najboljši kilometrski čas 
dneva. 

V soboto, 14. aprila 2012, je bilo v športni 
dvorani Koper Državno prvenstvo v latinsko-
ameriških plesih za leto 2012. Plesni klub Miki 
so v eni izmed najštevilčnejših kategorij na 
prvenstvu v kategoriji mlajših mladincev za-
stopali  pari Jan Hafner in Žana Jereb, ki sta 
prvič nastopila in si priplesala 14. mesto, Ma-
tevž Štepec in Kaja Kobetič sta se iz četrtfi nala 
uvrstila v polfi nale (za eno mesto zgrešila fi na-
le) in na koncu pristala na 7. mestu ter Jaka 
Podgoršek in Katarina Matuš, ki sta postala 
državna prvaka. 

Jaka in Katarina sta se borila že iz četrtfi nal-

Katarina Matuš in Jaka Podgoršek

Spet državna prvaka
nega kola, se uvrstila v fi nale in z odličnim 
nastopom dodala že dvema nazivoma državnih 
prvakov med pionirji še naziv državnih prva-
kov v kategoriji mlajših mladincev. 

»Treninge smo v teh mesecih usmerili pred-
vsem na latinsko-ameriške plese, hkrati pa ni-
smo pozabili na standardne plese, ki so jih 
tekmovalci pridno trenirali tudi med tem. Vsak 
trening in individualne ure so bili skrbno načr-
tovani in tudi uresničeni. Jaka in Katarina sta 
iz kola v kolo bolj blestela in v fi nalu pokazala 
vse svoje znanje. Z Matevžem Ogorelcem sva 
zelo ponosna na vsak njun uspeh in hkrati ve-

sela, da jima je 
ponovno uspe-
lo. S svojim 
trudom in vese-
ljem, ki sta ga 
vložila v tre-
ning, sta si za-
služila ta velik 
uspeh,« je po-
vedala njuna 
učiteljica plesa 
Nina Medja. 
Arhiv PK MIKI
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ŽUPANOVA BESEDA

Praznični maj se je iztekel. Številne prireditve, prek 40 jih je bilo, so 
bile domala vse nekako v znamenju občinskega praznovanja. 

»Zares iskreno se zahvaljujem vsem, ki so se v maju, ko praznuje ob-
čina Komenda, potrudili in organizirali s svojimi prijatelji v društvih in 
klubih, različna tekmovanja oziroma prireditve. Včasih se je zazdelo, da 
bi bilo na kakšni prireditvi lahko več ljudi, vendar delovanje po društvih 
je tako pestro, da nam preprosto zmanjka časa, da bi bili lahko na vseh.   

Me je pa še posebno prevzela slavnostna seja, saj takšnega obiska že 
nekaj časa ne pomnim. Proslava pri bolnici dr. Tineta Zajca v gozdu na 
Komendski Dobravi je iz leta v leto lepša. Letošnja s šolskim in upoko-
jenskim zborom, z recitatorji, mladima harmonikarjema in nagovorom 
članice predsedstva ZZB za vrednote NOB Mete Mencej, je bila, vsaj 
zame, med najlepšimi kulturnimi prireditvami. 

Še posebno lepa, privlačna in predvsem pregledna, kot na kakšnem 
stadionu, je bila tudi letošnja 6. kolesarska dirka okrog podjetja Lidl. 
Organizatorjem velja čestitka in pohvala, prav tako tudi tekmovalcem in 
dobitnikom priznanj.

Med odmevnejšimi so bile vsekakor kasaške dirke. Domači konjeniki 
so spet poskrbeli za lepe uspehe; še posebno Roman Jerovšek z blestečo 
zmago. Zato čestitke vsem dobitnikom priznanj za njihove uspehe.

Posebej pa naj omenim prire-
ditev, ki je privabila v Komendo 
veliko tekmovalcev iz bližnje in 
daljne okolice. To je bil Polma-
raton s tekom na 21 in 10 kilo-
metrov. Povezali smo Komendo 
tudi  z občino Cerklje in se 
Cerkljanom  za prijazno gosto-
ljubje in pomoč zahvaljujem. 
Teka se je udeležilo 180 tekačev, 
čestitka pa še posebej velja 

zmagovalcu, na 10 kilometrov, našemu sovaščanu Petru Letnarju. Upam, 
da nas bo naslednje leto, 4. maja, še več, še posebej naših občanov.

Bila pa je še cela vrsta prireditev; šola, gasilci, skavti, društva in 
klubi, ki so združevali in povezovali občane in obiskovalce iz drugih 
krajev. Vsem organizatorjem, tudi organizatorjem pohoda bosonogih na 
Šenturško goro v soboto, 9. junija, velika hvala in še naprej veliko 
uspeha. Občina vam je za vaš trud hvaležna in vam bo stala ob strani pri 
vašem delu še naprej.
Še posebno lepo sklenitev občinskega praznika pa sta nam pripravila 
Twirling in mažoretni klub Komenda in Mešani pevski zbor društva 
upokojencev Komenda. Mažoretke so v nedeljo, 20. junija, v Rušah pri 
Mariboru osvojile naslov državnih prvakinj, pevci pod vodstvom 
Ignaca Gorjanca pa so bili spet najboljši na gorenjski reviji pevskih 
zborov v Žireh. Obojim hvala in iskrene čestitke.« 
Poznani izrek pravi, da življenje ni (le) praznik. Skratka, praznični maj 
se je iztekel in kaj si lahko obetamo v jutrišnjem nadaljevanju leta?  

»Kot smo pričakovali, smo v začetku maja izgubili koncesijo za insti-
tucionalno varstvo starejših v domu za starejše. Čeprav smo že večkrat 
govorili in tudi pisali o tem, sem prepričan, da se le malo ljudi zaveda, 
kaj to pomeni za vse nas v občini. Jaz imam za to samo eno besedo: 
Katastrofa. Morda bo kdo med svetniki, ki niso podprli projekta (ki sta 
ga sestavljala in podpirala oba prejšnja občinska sveta), zamahnil z roko 
in rekel, da so glasovali proti zato (ali so se vzdržali glasovanja, kar je 

Župan Tomaž Drolec

Bil je lep praznični maj
Hvala vsem prirediteljem in čestitke uspešnim. – Zgubili smo kon-
cesijo za lepšo starost. – Upamo, da konec avgusta najmlajši ne 
bodo imeli   varstva »na cesti«. – Evropski standardi žal ne ustreza-
jo našim. – Vsakdo, ki ima »pet minut časa«, lahko ustavi gradnjo. 

seveda isto, kot da so bili proti), da bi preprečili katastrofo. Kakorkoli že, 
resnica je ta, da naj starejši pozabijo, da bi preživeli jesen starosti v sre-
dini, kjer so preživeli del življenja. Najhuje pa je, da ga ne bodo prežive-
li tako, kot je bilo načrtovano v našem Medgeneracijskem centru. Čeprav 
je bilo v ta projekt vloženih daleč največ ur v primerjavi z vsemi drugimi 
projekti, je večina, ki je odločala, raje verjela (mojim) nasprotnikom.«
In kaj sedaj?

»Čim prej velja pozabiti ta projekt in počistiti pogorišče in… naprej. 
Vendar ne bo ne lahko, še manj pa poceni. Razdružitev skupnega podje-
tja zagotovo ne bo tako enostavna, kot si jo večina predstavlja in verja-
mem, da nas bo še bolela glava. 

Že sedaj pa nas boli pri reševanju prostora za Zdravstveni dom, saj 
moramo preseliti naše podjetje PCK in razširiti ambulanto. Kaj bo s fi -
zioterapijo, še ne vemo. Iščemo rešitve.

Največ težav pa imamo trenutno s projektiranjem montažnega vrtca. 
Lahko bi jih, težave namreč, primerjali s poznanim rekom »Saj ni res pa 
je.« Kaj vse so naši zakonodajalci sprejeli, da od investitorja sedaj lahko 
zahteva država. Ko smo preučevali in iskali montažno rešitev pri izva-
jalcih tovrstnih vrtcev in govorili o rokih za postavitev, nam je vodilni 
proizvajalec v Sloveniji (lastnik je avstrijska fi rma) odgovoril, da za nas 
ne nameravajo delati. Standardi, ki jih predpisujejo naši zakoni, so na-
mreč zanje nesprejemljivi; čeprav njihovi izdelki ustrezajo zahtevam 
celotne Evrope. Skratka, za vse evropske države so njihovi standardi 
ustrezni, za »prebogato« Slovenijo NE.

Tistim pa, ki menijo, da za montažni vrtec, niso potrebna različna 
dovoljenja, moram ponovno povedati, da se motijo. Nobene razlike ni 
pri dovoljenjih, soglasjih, normativih. Vse je treba enako kot pri klasič-
ni gradnji. Ja, res smo si izbrali pot, da je hu… vesel. A takšna je pač 
politika tega občinskega sveta. Zato ta trenutek vendarle upamo, da bo 
vse nared za malčke konec avgusta.«  
Pa se vsaj pri gradnji fekalne kanalizacije ne zatika? 

»Gradnja fekalne kanalizacije poteka nekako po programu. Trenutno 
poteka razpis za izvajalca del od šole v Komendi do Kralja. Gradnja 
kanalizacije do občinske meje pa gre h koncu. Bila bi že končana, če ne 
bi imeli težav na trasi s sosedi. Dogaja se namreč, da vsakdo, »ki ima pet 
minut časa«, kot pravimo, lahko zaustavi gradnjo, čeprav je le sosed 
parcele, po kateri poteka gradnja kanalizacije.«  
Imava vsaj za konec pogovora kakšno spodbudno besedo?

»Bliža se konec pouka. Če je še čas, želim veliko sreče vsem, ki 
končujejo osnovno šolo in v pripravah na Valeto. In seveda srečo tudi 
tistim, ki so že srednješolci ali študenti. Vsem želim lepe počitnice. 
Staršem pa čim več potrpljenja in sposobnosti, da se spomnimo na to, 
kako je bilo takrat, ko smo bili mi v koži mladih. Zato jim nikar ne teži-
mo in… Srečno.«                 Andrej Žalar
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V torek, 15. maja, 
popoldne je bila v 
dvorani Kulturnega 
doma v Komendi 
slavnostna seja ob 
13. občinskem pra-
zniku samostojne 
občine Komenda. 
Bila je tokrat zares 
seja v znamenju 
imena in še dvorana 
je bila zaradi več kot 
napol polne zasede-
nosti praznična. 

Lepo, praznično je 
zazvenela himna v 
izvedbi Mešanega 
pevskega zbora pod 
vodstvom Ignaca 

Gorjanca. Mladi instrumentalisti, citrarka, povezovalca seje se niso 
ravno preveč hudomušno poglabljali v vsebine. Župan v svojem slove-
snem nagovoru je spomnil, da je Poslovna cona Žeje pri Komendi od 
lani edino novoustanovljeno naselje v Sloveniji. Gradnja novih poslov-
nih prostorov v coni pa poteka seveda času primerno. Smo pa  bili lani 

Občina Komenda 
praznuje

Jaz sem pa ponosna nate,
LEPA MOJA OBČINA.
Trinajst let si zdaj že stara,
postala si že najstnica,
bodi praznovana.

Vem, da kje še kraj stoji,
ki poln naravnih je lepot,
pa prav nič ne zanima me,
kaj imajo tam drugod.

Saj še v Komendi nisem našla
vseh krnic, pa lazov, lok,
skritih pravljičnih kotičkov
in odkrila vseh lepot.

Pevci Mešanega pevskega zbora DU Komenda, recitatorji, učenci 
osnovne šole Komenda, instrumentalista, praporščaki sosednjih borče-
vskih organizacij so se tokrat, 18. maja, dopoldne zbrali in s proslavo 
počastili spomin na dogodek pred 68 leti v gozdu na Komendski Dobra-
vi. Junija 1944 je okupator tam odkril  partizansko bolnišnico in jo 
uničil. V nasprotju z veljavnimi mednarodnimi dogovori pa je kruto 
končal življenje tudi vseh ranjencev in pobil osebje z vodjo dr. Tinetom 
Zajcem.

Meta Mencej je v nagovoru spomnila, da je v NOB sodelovalo 250  
predvojnih slovenskih zdravnikov, 267 medicincev, 50 medicinskih se-
ster, skozi vso vojno pa se je v več kot 240 bolnišnicah zdravilo okrog 
22.000 ranjencev. 

Ko pa je govorila o sedanji krizi, je poudarila, da izhod ni v krčenju 
socialne države, pač pa v zagonu investicij, v novih delovnih mestih, 
manjši brezposelnosti, predvsem pa v povečevanju prihodkov države. 
Izrazila je tudi prepričanje, da verjame, da se bomo nekako izkopali iz 
te krize; s pomočjo vrednost, ki so vodile nekoč naše starše… 

Po položitvi vencev se je vsem zahvalil za počastitev spomina tudi 
predsednik krajevne organizacije ZZB za vrednote NOB Komenda Filip 

Izhod ni v krčenju socialne države
Na spominski slovesnosti pri Partizanski bolnici dr. Tineta Zajca je bila tudi članica predsedstva 
ZZB za vrednote NOB Slovenije Meta Mencej. 

Železnik. Obsodil pa je tudi dogajanje dan, dva pred spominsko slove-
snostjo na kraju nekdanje Bolnice. 

A. Žalar

Slavnostna seja

Ostanimo pozitivna in zdrava družba
ponosni tudi na odprtje prizidka pri šoli v Mostah, na izgradnjo pločnika 
iz krožišča na Gmajnici, pa tudi na začetek gradnje kanalizacije iz centra 
Komende proti meji z občino Cerklje. Čaka nas še izgradnja S kanala od 
vrtca v Komendi do križišča  pri Kralju. Z občino Cerklje pa Komenda 
sodeluje tudi pri posodobitvi krvavškega vodovoda. Župan  se je tudi 
zahvalil občanom za služnost in za 200 vpisov v zemljiško knjigo, za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za kanalizacijo. Kako bo z obnovo 
vaških središč, s krožiščem pred občino, z denarjem za obnovo ostrešja 
kulturnega doma, še ni jasno. Namignil je tudi, da bo morda vendarle še 
pred zimo sprejet spremenjen prostorski plan.

Grenkobe na seji ni bilo, saj je bo še tako dovolj. So pa čestitali k 
prazniku (in tudi k uspehom v občini) poslanec državnega zbora Matej 
Tonin, načelnik upravne enote Kamnik Mihael Novak, župan občine 
Cerklje Franc Čebulj, podžupan  pobratene občine Križevci in podžupa-
nja Občine Kamnik Julijana Mlakar. Seveda pa so vsi čestitali tudi na-
grajencem za priznanja, ki jih je podelil župan. V sproščenem pogovoru 
pa je potekalo tudi druženje po seji.

A. Žalar

Kar mi je uspelo najti, 
je pa del nebes in raja,
naj mi Bog moči in zdravja da,
vse skrito rada bi spoznala.

MOJA LEPA OBČINA,
kako sem ponosna nate,
ti nazdravljam s čašo rujnega, 
tebi v čast in pa – NA ZDRAVJE!

Marija Koželj
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PRIZNANJA

Srebrno priznanje:
Albin 
Škerjanec 
Že zgodaj je za-
čutil veselje do 
slikanja, kar je 
kmalu opazil 
tudi njegov uči-
telj risanja. Če-
prav je bil obe-
taven učenec, se 
starši niso odlo-
čili, da bi šel v 
slikarsko šolo. 

Ni bilo denarja. In tudi želeli so, naj ostane 
doma na kmetiji v Mostah. 

A Albin Škerjanec je čutil drugače. Kmalu 
po končani šoli je šel v Mojstrano, kjer se je 
učil črkoslikarstva, pleskarstva, umetnega sli-
karstva in nazadnje se je dve leti šolal  pri 
akademskem slikarju Marjanu Belcu v Kra-
nju. 

Po službi v Mengšu se je odločil za samo-
stojno delo, za poslikavo starih kulturnih spo-
menikov. S sodelovanjem Zavoda za kulturno 
dediščino Kranj je restavriral freske in kipe v 
slovenskih cerkvah; v Tunjicah, Zapogah, 
Šmarci, na Podtaboru, v Podbrezjah, Šentvidu, 
Prevojah, v Dupljah, na Dobu. Njegova je ob-
novljena freska in fasada cerkve sv. Petra in 
kapelica pred cerkvijo v  Komendi, restavracija 
cerkve sv. Roka in kapelice v Mostah, prav ta-
ko tudi freska na novih hlevih Konjeniškega 
kluba v Komendi in nazadnje letos slovesno  
predstavljena freska na Lončarjevem muzeju 
na Podborštu. Svoj kulturno-slikarski opus pa 
je Albin Škerjanec, ki je letos stopil v 73. leto, 
obogatil tudi kot dolgoletni ljudski godec in 
pevec v pevskem zboru.

Turistično društvo Komenda ga je zato pre-
dlagalo za letošnje srebrno občinsko prizna-
nje. 

Najboljši športnik v 
mladinski konkurenci  

Dobitniki občinskih priznanj ob prazniku 2012
Bili sta prvi na svetovnem prvenstvu v mali 
skupini. Uspešno nadaljujeta tudi v mladinski 
kategoriji, kjer je konkurenca še večja. V Jazz 
baletu na Državnem prvenstvu sta lani osvojili 
2. mesto, na svetovnem pokalu v Jazz baletu 
2011 pa 7. mesto. 

Plesni klub Miki Domžale je  Moniko Kar-
nar in Evo Weisseisen predlagal za priznanje 
kot najboljši v mladinski konkurenci.    

Najboljši športnik v 
članski konkurenci

Roman 
Jerovšek
Gmajnica 
52

Roman Jerov-
šek, član Konje-
niškega kluba 
Komenda, je v 
letu 2011 na  
državnem tek-
movanju v ka-

saških dirkah dosegel izredne uspehe in s tem 
prispeval, da se je Konjeniški klub Komenda 
tudi lani uvrstil na nadvse uspešno in zavidljivo 
2. mesto med konjeniškimi klubi v Sloveniji.

Roman Jerovšek je 4. 9. 2011 osvojil 1. me-
sto na 21. slovenskem kasaškem derbiju v 
Ljubljani in 1. mesto 11. 9. 2011 na državnem 
prvenstvu 3-letnih kasačev v Ljutomeru. V 
Avstriji je osvojil 1. mesto 6. 11. 2011. Sicer pa 
je bil lani Roman na tekmovanjih kar 9 krat 
prvi, 6 krat drugi in 7 krat tretji. 

Za izredno uspehe in prav tako uspešne 
predstavitve kluba in Komende ga je Konjeni-
ški klub Komenda predlagal za najboljšega 
športnika v članki konkurenci.  

Najperspektivnejša 
športnica do 15. leta 
starosti

Lana 
Skušek 
Gmajnica
Še ne 12-letna 
Komendčanka 
Lana Skušek, 
rojena v Murski 
Soboti, je začela  
plezati v 5. letu 
v kamniškem 
plezalnem klu-
bu. Talent je 
kmalu kronala z 
zmagami in sto-
pničkami na 

tekmovanjih v slovenski Zahodni ligi, na tek-
mah za državni pokal, na tekmovanju v Avstri-

ji in med plezalci v mednarodni konkurenci. 
Leto 2011 pa je bilo za Lano leto velikih uspe-
hov. Osvojila je državno prvenstvo v kategoriji 
cicibank, prvo mesto na Rock Master  Junior v 
Arcu v Italiji, pa 2. mesto v drugi mednarodni 
iRC ligi, tretje na pokalu Petzen Trophy v Av-
striji in posamezno zmago na balvanskem ple-
zanju v Avstriji. Lani je skoraj na vseh tekmo-
vanjih stala na stopničkah za najboljše.

Poleg uspehov pri plezanju v umetnih stenah 
pa Lana napoveduje svojo uspešnost tudi z 
dosežki v skalnem plezanju. Z 11. leti je pre-
plezala smeri s težavnostno oceno 7B in 7B+, 
kar je v tem starostnem razredu izreden dose-
žek tudi v svetovnem merilu.  

Za priznanje sta Lano Skušek predlagala 
Edita Kiralj in Aleš Skušek.

 

Priznanje župana 

Monika Karnar, Eva Weisseisen 
Gmajnica 239 in Gmajnica 44 
Monika Karnar in Eva Weisseisen sta odlič-
no nastopili že leta 2010 v pionirski kategoriji. 

Odbor za sejme KK Komenda 
za promocijo Komende 
Komenda je z letošnjim spomladanskim sej-
mom stopila med prave sejme v državi. Prek 
65 tisoč obiskovalcev je obiskalo v treh dneh 
letošnji sejem z blizu 600 razstavljavci na 
skoraj 30.000 kvadratnih metrih. Z novimi 
vsebinami, z organiziranostjo, z mednarodno 
povezavo v Sremski Mitrovici, v sosednji Av-
striji in Italiji, s tujimi razstavljavci in obisko-
valci v letu 2011 in 2012 je danes sejem le še 
korak do formalne potrditve imena MEDNA-
RODNI SEJEM. 

Sicer pa je prav sejem, ki deluje v okviru 
Konjeniškega kluba, tisti, ko klub nadaljuje 
tradicijo meddruštvenega sodelovanja v občini 
in promocijo Komende  doma in v tujini. Tako 
je danes Komenda v dosedanjem in sedanjem 
delovanju s prepoznavnostjo po Petru Pavlu 
Glavarju poznana tudi po eni najlepših Poslov-
nih con in sejmih v državi Sloveniji in v tuji-
ni. 

To so razlogi, da sem se kot župan  prvič v 
samostojni občini odločil, da osebno podelim 
to priznanje za promocijo Komende.
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Za »starejše mladoletnike«, kot so članice in 
člani naše folklorne skupine, je praznovanje 
10-letnice neprekinjenega delovanja, vaj in 
nastopov doma in v tujini, velik dosežek. 

Ko so zastavili plesne korake, ki jih je celih 
8 let vodil neutrudni organizator in umetniški 
vodja Valter Hrovat, je bilo volje seveda veliko, 
pa tudi navdušenje nad negovanjem ljudskega 
plesnega izročila je doprineslo k temu, da so 
sprva štirje plesni pari neumorno vadili in 
kmalu pokazali svoje znanje že na prvem na-
stopu, ki je bil od občinstva prisrčno sprejet. 

Folklorna skupina DU bo praznovala 10-letnico

Po osmih letih dela in truda je »naš Valter« iz-
pregel. Koreografsko in umetniško vodstvo je 
prevzela Mojca Mršol, ki je v skupino prinesla 
nekaj novih postavitev in nadaljevala delo, kot 
je bilo zastavljeno od vsega začetka. 

Za ilustracijo dela nekoliko statistike. Sku-
pina je 10. marca nastopila na srečanju otroških 
in odraslih folklornih skupin občin Domžale in 
Kamnik. Ocene so ugodne. Izvedeni plesi so 
bili dokaj zahtevni, nastopajoči pa imajo voljo, 
da se posvetijo tehniki. Kostumska podoba je 
ustrezna, le osebni nakit bi bilo dobro pustiti v 

garderobi. Godčevski sestav je igral ubrano. 
7. aprila so nastopili na mednarodnem sreča-

nju folklornih skupin za bosansko populacijo. 
Sodelovale so plesne skupine iz vseh držav na 
območju bivše Jugoslavije in gostje iz Italije. 
Edini so zastopali našo državo. V velikonoč-
nem času so imeli nastope v Mercatorjevih 
centrih na Jesenicah, Kranju, Kamniku, Bledu 
in v Domžalah. 

Z njimi sem preživel gostovanje v Domža-
lah. Ves čas je  bilo polno občudovalcev. De-
klice so veselo rajale s »teticami«, naši možje 
pa so se vrteli z otroki v naročju. Gospa Dragi-
ca (63) iz Domžal je dejala, da ne zamudi no-
bene prireditve, kjer nastopajo naši plesalci.

Tone Ogorevc    

Vsi zainteresirani, starši, dedki in babice, tetke in strici pa vsi ostali, ki 
želijo, da mladež preživlja radostno otroštvo, lepo povabljeni na igrišče 
v Nasovčah pri »liparjevem toplarju« v soboto, 9. junija, ob 10. uri. 
Namen srečanja je narediti načrt za nadaljnje delovne korake in druže-

nje. Pridite tudi iz sose-
dnjih vasi. Dobrodošli, 
skupaj omogočimo otro-
kom preživljati prosti 
čas z vrstniki, starejšim 
pa prijetno druženje. Se 
vidimo, srečno!

n
d
s
k
č
p
v

V soboto, 26. maja 2012, je bilo v Velenju Državno gasilsko tekmovanje 
za člane, članice in starejše gasilce in gasilke. Na tekmovanju so se 
merile za  uvrstitve 303 ekipe. 

Že uvrstitev na državno tekmovanje je bila za PGD Komenda velik 
uspeh, saj ga v članskih vrstah v samostojni Sloveniji še ni bilo. Tekmo-
vale so članice A in B. Vaja, znanje in seveda tudi športna sreča so naše 
članice skupine A med 49 ekipami uvrstili na 9. mesto, članice B pa med 
48 na 28. mesto. Doseženi rezultati so bili blizu najboljših. 

Ob svojem uspehu pa smo se veselili tudi zaradi 3. mesta PGD Zalog 
pri Cerkljah, ki se bo potegovalo za uvrstitev na olimpijado, saj je v 
njihovih vrstah  tudi naš krajan Jure Pogačar z Gore pri Komendi.

Na zaključku tekmovanja je medalje in pokale najboljšim podelil 
predsednik države dr. Danilo Türk.

Na pomoč!
Mihaela Poglajen 

Državno gasilsko 
tekmovanje 2012

Povabilo v naravo
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Bilo je proti koncu muhastega in hladnega 
aprila. Kljub napol kislemu vremenu so poho-

Da ne bi prišlo do neljubih dogodkov, vas 
občanke in občane občine Komenda lovci 
naprošamo, da se na sprehodih v naravi dr-
žite nekaterih pravil. Zlasti naprošamo la-
stnike psov, da imajo le-te privezane ali pa 
ob sebi.

Spomladanski meseci so čas, ko se poraja v 
naravi novo življenje. To je čas polaganja, kot 
ga imenujemo lovci. V tem času je divjad zelo 
ranljiva, zato moramo biti obiskovalci do te 
narave odgovorni. Psi zlahka ulovijo neboglje-
ne mladiče. Za to pa so odgovorni lastniki. 
Tudi ostali sprehajalci naj bodo pozorni do 
mladih živali. Če opazite mlado srnico, se je ne 

Pes k nogi…
Od varstva prostoživečih živali do varovanja njihovega življenjskega prostora.

dotikajte, ker z dotikom na njej pustite svoje 
sledi. Pustite jo in se umaknite, saj njena mama 
ni daleč. 

Upam, da ste občanke in občani razumeli, 
kaj vam lovci hočemo s tem povedati. Cilj tega 
članka je, da ugotovimo, da smo za to naravo 
vsi odgovorni, kajti zavedati se moramo, da 
gozdovi umirajo, izginjajo močvirja, polja se 
spreminjajo v razne poslovne in obrtne cone, 
divjad pa izgublja svoja skrivališča in z njimi 
tudi svoj življenjski prostor, zato tudi izumira. 
Človeštvo se danes peha za materialnimi do-
brinami, peha se za kruhom in nima časa obču-
dovati lepote proste narave. Zato njena poezija 

izginja in z njo izginjajo tudi njeni spomeniki, 
ker jih nihče več ne goji; le lovci ter naravovar-
stveniki - samo še tisti, na žalost, ki prosti na-
ravi in njenim spomenikom izkazujemo spo-
štovanje in znamo ceniti njeno lepoto. 

Zato pozivamo vse občanke in občane, da 
poskrbimo, da ta poezija popolnoma ne izgine.

Upam, da bodo tudi prihodnji rodovi zanam-
cev v verjetno neprimerljivo slabših razmerah 
v naravi in neprimerno številčnejših interesih 
povezanih z rabo naravnih virov znali in hoteli 
spoštovati naravo.

Lovski čuvaj Alojz Krek - Lovska družino 
Komenda

Malo pred izidom prejšnje Aplence (20. aprila), 
se je poleg dveh markacistov, Frančka Vidmar-
ja in Marka Jurkoviča, zbralo še 5 planincev 
komendskega planinskega društva. To so Pavle 
Žvelc, Frane Drolc, Drago Car, Joža  Slabajna 
in Nejc Jurkovič, ki so se  odpravili na akcijo 
popravljanja poti na Šenturško goro iz Jurčk-
ove Dobrave po zaloški strani. Vreme je bilo 
sicer napovedano bolj kislo, a se je usmililo 
pridnih rok in jim bilo razen ene majhne osve-

Markacijska akcija na Šenturško goro
žitve do konca naklonjeno.

Začeli so na cesti med Prenjem in Viševco, 
končali pa pred razcepom za Poženik. Skupaj 
so naredili in utrdili 36 stopnic ter položili 
skoraj 100 m opornih debel. Tako je sedaj ta 
pot urejena in varna, da bodo Škrjančki in vsi 
drugi še z večjim veseljem hodili po njej. 

Avgust Sodnik je poklonil les, iz katerega 
je bilo narejenih 60 stopnic in 110 količkov 
(nekaj jih je še na zalogi). Milan Šinkovec je 

naredil jeklene kline, Pavle Žvelc pa je pri-
skrbel prevoz za ta material (pesek, samokol-
nice...)

 Med delom so se sicer malo podprli, kosilo 
pa jih je po opravljeni akciji čakalo v gostišču 
Pavlin. Siti so bili, žejni pa ne, zato je bilo do-
volj razlogov za zadovoljstvo. Da bi le bili za-
dovoljni še pohodniki!

Živelo prostovoljno delo!
Za PD Komenda Vesna Jurkovič

Meddruštveno srečanje pri mlinčkih
dniki in kolesarji Društev upokojencev iz Trzi-
na, Kamnika, Motnika, Šinkovega Turna, Cer-

kelj, Vodic, Mengša, Radomelj, Vira 
in seveda domači organizatorji iz 
Komende 21. aprila z množično ude-
ležbo pokazali meddruštveno solidar-
nost in naklonjenost prijetnim sreča-
njem na kraju, ki je postal nekako 
»kultno« stičišče vseh sosednjih dru-
štev. Zbralo se je blizu sto udeležen-
cev pohodov in kolesarjenja.

Kmalu po prihodu prvih udeležen-
cev, ko je naš Janez raztegnil harmo-
niko, so začeli prihajati pohodniki z 

vseh koncev, po vsaki poti in stezici. Iz kotla je 
omamno dišalo, kmalu se je zaslišalo tudi pe-
tje. Srečanje je uvodoma popestrila z aerobnimi 
vajami Pavla Košir, okrog katere se je hitro 
zbralo kar precej navdušenk jutranjega razgi-
bavanja.

Udeležence je v imenu društva pozdravil naš 
predsednik Janez Čebulj, v imenu organizator-
jev je goste povabila h kotlu in k šanku vedno 
neutrudna članica organizatorjev Marija Špe-
honja in povabila vse navzoče tudi na kostanjev 
piknik, ki prav tako kot aprilsko srečanje, po-
staja tradicionalni kraj srečanja pred dolgimi 
zimskimi dnevi. Bilo je prijetno in veselo.

Tone Ogorevc

Lepo sončno vreme je v nedeljo, 27. maja, 
privabilo v Suhadole veliko tekačev na tradici-
onalni občinski kros. Največ aplavza so si za-
služili predšolski otroci, ki so s svojo zagnano-
stjo in množičnostjo prijetno presenetili 
organizatorje in predvsem svoje starše. Veli-
ko športnega rivalstva je bilo tudi v starejših 
kategorijah, ki so tekmovali na 4,5 km dolgi 
progi mimo Mlinčkov, kjer so se lahko odžeja-
li. Vsem tekmovalcem iskrene čestitke za do-
sežene rezultate. 

ŠD Suhadole 

Zagnanost in množičnost krosistov
V Športnem društvu Suhadole so bili organizatorji minulo nedeljo prijetno presenečeni nad 
udeležbo na tradicionalnem občinskem krosu.

Predšolski otroci so presenetili organizatorje in tudi starše.
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V Arboretumu v Volčjem Potoku smo 27. 
aprila 2012 v okviru tradicionalne 21. spomla-
danske razstave tulipanov, cvetja, vrtnarstva in 
vrtne opreme odprli skupno predstavitev deve-

Občina Komenda se predstavi v Arboretumu
tih občin, ki je del projekta Promocija turistič-
nega območja Srca Slovenije. Tokratna tema 
predstavitve občin je bila bogata stavbna dedi-
ščina arhitekta Plečnika v Srcu Slovenije, pri 

tem pa smo z bogatim programom 
in s turistično promocijo Komende 
sodelovali in se predstavili tudi TD 
Komenda, saj je Plečnik pustil svoj 
pečat tudi v naši občini. V sodelo-
vanju z  zbirateljico starih razgle-
dnic Sabino Romšak, ki je zasno-
vala tudi razstavo starih razglednic 
na prostem »Pisane drobtinice na 
travniku« smo vse občine dodale 
ščepec hitrejši, nostalgičen utrip 
srca obiskovalcem. Z bogatim 
programom so nas počastili otroška 
folklorna skupina Avrikelj, društvo 

Čebelica s svojimi klekljarskimi izdelki (čip-
kami), folklorna skupina društva upokojencev 
Komenda, izdelke pa je prikazal tudi naš čebe-
lar Starovasnik.

Sončna sobota je bila v Arboretumu Volčjem 
Potoku tudi s pridihom Komende lepo zazna-
movana in marsikateri obiskovalec je bil nad 
prikazanim lahko zelo zadovoljen.

Sabina Romšak za TD Komenda

Prijetno urico glasbe ob praznovanju občin-
skega praznika je organizirala in vodila prof. 
Ana Smrtnik, glasbena pedagoginja na Glasbe-
ni šoli Kamnik, ki del svojih učnih programov 
že sedaj izvaja v primernih prostorih v naši 
občini. Ravnateljica te šole Darka Skalar je v 
pozdravnem nagovoru predstavila delo šole, 
uspehe učencev in pedagoškega zbora. Njena 

Prijeten glasbeni večer v Mostah
želja, pa tudi želja učencev 
iz naše občine je, da bi bila 
v Komendi kmalu organi-
zirana podružnica njihove 
šole. Problem: predpisi, 
birokracija.

Koncert je bil v petek, 
18. maja, v dvorani Osnov-
ne šole v Mostah. Vse-
s t r a n s k o 
barvit spo-

red izpod rok nadarjenih učen-
cev je bil prijetno povezan s 
predstavitvijo Komende, in z 
izborom pesmi s primerno te-
matiko, ki jih je prebirala učenka 
OŠ Komenda. Vsak, še tako 
skromen nastop, so navzoči po-
spremili z zasluženim aplavzom, 

ki je izzvenel kot priznanje in spodbuda za 
nadaljnji študij, saj je iz naše občine vpisanih v 
to šolo kar 100 učencev. Ravnateljica za nasle-
dnje šolsko leto priporoča vpis učencev za 
učenje klarineta in trobil, saj so ti instrumenti 
potrebni za dobro mladinsko godbo. Bil je lep, 
prijeten večer.

Tone Ogorevc 

Leto dni je tega, ko sta Komenda in Sremska 
Mitrovica (Srbija) navezali prijateljske stike, 
nakar je bilo lani jeseni na sejmu v Komendi 
podpisano pismo o sodelovanju. Na letošnjem 
spomladanskem sejmu pa je bila številna, 
50-članska delegacija iz Sremske Mitrovice 
navdušena nad sejmom in Poslovno cono v 
Komendi. Sledilo je povabilo župana Sremske 

Sremska Mitrovica vabi gospodarstvenike
Mitrovice Branislava Nedimovića na sre-
čanje v Sremski Mitrovici. 

Tako je delegacija Komende 20. in 21. 
aprila, slab mesec po predstavitvi turistov 
in gospodarstvenikov na letošnjem spo-
mladanskem sejmu v Komendi, vrnila 
obisk. Seznanili so se z možnostmi pred-
stavitve in utrditve poslovnih stikov. Za-

nimivo je bilo njihovo povabilo, 
da za ustanovitev poslovne de-
javnosti nudijo urejen prostor in 
ugodne pogoje s prometnimi po-
vezavami. Tako je bila  precejšnje 
presenečenje informacija, da je nakup 
zemljišča pod Fruško goro (območje 
Sremske Mitrovice) moč kupiti do 10 
evrov za kvadratni meter, pri čemer 
pa je potem ustanovitev poslovne de-
javnosti in zaposlitev podprta tudi z 
dodatnimi donacijami. 

Udeleženci delegacije iz Komende 

so se strinjali, da so možnosti za prihodnje so-
delovanje zares spodbudne in pomembne. Tako 
načrtuje kulturni obisk v Sremski Mitrovici FS 
Društva upokojencev Komenda, gospodarsko 
zastopstvo iz Komende pa se v sodelovanju s 
komendskim sejemskim odborom v Konjeni-
škem klubu Komenda pripravlja nastop na 
tamkajšnjem letošnjem sejmu.  - A. Ž.



Aplenca Glasilo občine Komenda 5/2012

10

DOGAJANJA

Na novinarski konferenci so ob stotih dneh vlade spregovorili predse-
dnica NSi Ljudmila Novak, obrambni minister Aleš Hojs in vodja PS 
NSi mag. Matej Tonin. Vsi trije so izrazili prepričanje, da je bila vlada 
v prvih 100 dneh delovanja zelo aktivna, zelo enotna. »Velik dosežek je 
bila priprava varčevalnega rebalansa«, je izpostavila predsednica NSi 
Ljudmila Novak in pojasnila, da so si ves čas prizadevali delovati kon-
struktivno in tako bo tudi naprej. NSi igra povezovalno vlogo znotraj 
koalicije in se ves čas poskuša dogovarjati tudi z opozicijo, je še doda-
la.

Ob prazniku naše občine se je med drugimi gosti slavnostne seje 
udeležil tudi naš poslanec mag. Matej Tonin. Seja je potekala v lepem 
sproščenem vzdušju, naloženih politično obarvanih bremen ta dan ni 
bilo čutiti. Dodano vrednost, žlahtnost vsebini so dodali prejemniki 
občinskih priznanj, mladost in modrost. Iskrene čestitke mladim dobi-
tnikom športnih priznanj Moniki Karnar in Evi Weisseisen, Lani Skušek, 
Romanu Jerovšku, Albinu Škerjancu za prejeto srebrno občinsko pri-
znanje, enake čestitke tudi dobitniku županovega priznanja Alojzu Lahu. 
Ob prazniku občine se zvrsti veliko prireditev in dogodkov. Čuti se utrip 
življenja. Pravzaprav se v mesecu maju na »ogled« postavi vse aktivno-
sti, je primeren čas, da se jih opazi in zanje zahvali, še posebej tistim, ki 
mladim in starejšim pomagajo z raznimi dejavnostmi najti pravo pot, 
smisel življenja. Hvala sekcijam, društvom, klubom, posameznikom. 
Mesec maj, Marijin mesec je res nekaj posebnega, tudi na fari v naši 
župnijski cerkvi se vsak dan pri šmarnicah zbere veliko ljudi, veliko 
mladih, otrok. Zavzeto, radostno pojejo pesmi, ki so jih peli naši pred-
niki. Ob kitari pa pesmi današnjega časa in videti so srečni. Od njih bi 
se lahko kaj naučili za junij, jul….  

Danica Zmrzlikar, OO N.Si Komenda

VAŠA PISMA

Dimnikarji
Razno razne službe in servisi nam strežejo v korist lažjega in komodnejše-
ga življenja. Pa je temu res tako? Vsiljuje se mi mnenje, da je včasih njihov 
cilj le visok lasten fi nančni učinek. Seveda rabimo vodo, elektriko, rabimo 
telekomunikacijske storitve, rabimo skrb ra čisto okolje in odvoz smeti. Pa 
rabimo tudi dimnikarja v taki obliki, kot ga imamo sedaj v Komendi?

Z dimnikarsko družbo Dovrtel se ne morem nikakor sporazumeti. Kar 
naprej se najavljajo za obisk, dogodilo se mi je tudi  tri tedne po čiščenju 
so se ponovno najavili. Poslala sem jim vprašanje »zakaj« po elektronski 
pošti. Njihov odgovor ni bil prav nič prijazen.

Ker imam sončno predgrevanje vode, je moja kurilna sezona samo 
preko zime. Oni mi zagotavljajo, da morajo po zakonu očistit kurilni 
sistem v vsaki stavbi 4x letno, to je 160,00 € letno. Spraševala sem kar 
nekaj ljudi v Občini Kamnik in Domžale, kolikokrat letno jih obišče 
dimnikar. Pa so odgovorili, da enkrat letno ali celo enkrat na dve leti. 
Nekateri čistijo dimnike sami, pregled dimnika pa opravi dimnikar.

Neuradno sem izvedela, kdo osebno drži patronat nad dimnikarskimi 
službami na Gorenjskem, kar me je še dodatno razjezilo, saj menim, da 
je cilj le lahek in visok fi nančni iztržek.

Občinsko upravo prosim za pošten odgovor in možnost, da si ljudje 
sami izbiramo ugodnega izvajalca dimnikarskih uslug. 

Katja Tabernik-Podboršt

Aktivna Nova 
Slovenija

Zavod Pelikan – Karitas, Litijska cesta 24 v Ljubljani, nudi po-
moč odvisnikom in njihovim svojcem. Vsak tretji četrtek v mesecu 
od 18. do 19.30 vabimo na skupino za svojce, ki je namenjena vsem, 
ki se osebno ali preko svojih bližnjih srečujete s problematiko zasvo-
jenosti, tudi če stanje še ni takšno, da bi bilo potrebno zdravljenje. 

Več informacij o naših programih zdravljenja v komunah po celi 
Sloveniji lahko dobite vsak delovni dan od 8. do 20. ure na telefonski 
številki 051-339-725 ali elektronskem naslovu pelikan@karitas.si. 
Obiščete lahko tudi spletno stran http://www.pelikan.karitas.si.

Težave z drogo? 
Ni  še prepozno!

Klekljarsko društvo Čebelica iz Most je v počastitev občinskega praznika 
pripravilo v prostorih Osnovne šole v Mostah 17. in 18. maja razstavo teh 
nežnih umetnin. Pravzaprav je bila to razstava ene same ustvarjalke – Joži 
Belakove. S klekljanjem se je pričela ukvarjati leta 1998 v Mekinjah, kjer jo 
je v osnovah te umetnosti poučevala sestra Cirila Ahlin, doma iz Žirov. Leta 
2002 se je udeležila tečaja klekljanja idrijskih čipk v Škofji Loki in se je nato 
včlanila v društvo v Mostah, kjer je napredovala do izdelave najbolj zahtev-
nih umetniških izdelkov te umetnosti, ki je zaradi svoje lepote in posebnega 
čara, ki ga izžareva vsak izdelek posebej, vse premalo cenjena. V tišini ali 
manjši družbi klekljaric nastaja; vsak izdelek je enkraten in nosi pečat oseb-
nosti, ki ga je izdelala. 

Avtorica te razstave ima svojstven način dela in ustvarjanja. Kleklja 
stoje – včasih tudi po 14 ur dnevno. Nato pa – tudi po 2 meseca nič. Brez 
ustvarjalnosti, da si na-
bere novih idej in moči, 
da vdihne novi umetnini 
svoj osebni navdih. Naj-
več dela pozimi, poleti 
pa je čas za vrt in rekrea-
cijo.

Vsak, ki je spregledal 
ali zamudil to razstavo, 
je prikrajšan za estetsko 
doživetje.

Tone Ogorevc 

Razstava čipk

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
RDEČEGA KRIŽA KAMNIK

in
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO 

REPUBLIKE SLOVENIJE

Vas vabita na

KRVODAJALSKO AKCIJO
v DOMU KULTURE KAMNIK

Fužine 10

07. in 08. junij 2012
med 7:00 in 13:00 uro

VABLJENI!

S seboj prinesite veljaven osebni dokument s fotografi jo!
Tudi vaša kri lahko rešuje ljudi



Aplenca Glasilo občine Komenda 5/2012

11

NAPOVEDNIK
dogajanj junija
Skupaj na kolesarskem prvenstvu – Udelež-
ba na prvenstvu regijskega kolesarjenja 1. ju-
nija ob 9. uri v Šenčurju. 
Šolska prireditev Mostah – Šolski sklad OŠ 
Komenda Moste organizira pri šoli v Mostah 
tradicionalno prireditev v petek, 8. junija, ob 
17. uri. Če bo slabo vreme, bo prireditev v 
Športni dvorani v Komendi.
Bosih nog na Šenturško - Planinsko društvo 
Komenda (Škrjančki) ob podpori Občine in 
Zore Domžale vabi na sedmi pohod BOSO-
NOGIH 9. junija. start ob 9. uri na Jurčkovi 

Dobravi in naprej po mehki gozdni poti na 
Šenturško goro. Ob štartnini vsak dobi majico, 
na zaključku pri planinskem domu Komenda 
pa pogostitev s kolajnami in pokali.  
Povabilo v Nasovče - Starši, dedki, babice, 
tetke in strici in drugi pridite na igrišče v Na-
sovč pri »Liparjevem toplarju« v soboto, 9. 
junija, ob 10. uri. Pogovorili se bomo, kako 
naprej, da bodo otroci imeli prostor za prosti 
čas.
Gasilska tekmovanja v Komendi - Občinsko 
gasilsko tekmovanje za mlade in starejše gasil-
ke in gasilce bo na hipodromu v Komendi v 
soboto, 9. junija; za članice in člane pa v ne-
deljo, 10. junija, obakrat začetek ob 8. uri.
Na Zelenico in v Robanov kot – Pohodniška 
sekcija DU vabi 9. junija na Zelenico, 16. 
junija pa v Robanov kot. Odhod obakrat ob 
8.30 izpred Planinskega doma na Podborštu.
S palico do sonca – V koreografi ji z letošnjega 
fi nala državnega prvenstva se bodo predstavila 

dekleta s palicami oziroma mažorete v soboto, 9. 
junija, ob 18. uri v športni dvorani v Komendi. 
Srečanje kolesarjev petih DU – Kolesarska 
sekcija vabi na srečanje kolesarjev petih DU. 
Odhod 12. junija ob 8.15 na progo Gmajnica- 
Zalog-Vodice.
S kolesom 14. junija – Izpred cerkve v Su-
hadolah ob  8.30: Suhadole- Koseze – Skaruč-
na – Polje – Mengeš – Radomlje – Kamnik
Valeta za 41 – V četrtek, 14. junija, ob 18. 
uri se bo v športni dvorani v Komendi  »po-
slovilo« na Valeti 41 devetošolcev od osnovne-
ga šolskega izobraževanja na šoli Komenda 
Moste. 
Na kolo 27. junija – Izpred »Koritnika« v 
Mostah  ob 8.05: Moste – Komenda – Cerklje 
– Vodice – Topole – Suhadole - Komenda.
Izlet v Ljubljano – Izletniška sekcija DU vabi 
28. junija na izlet v Ljubljano. Ogled bo vodil 
vodič. Odhod z mestnim avtobusom ob 7.30 
iz Komende.

Za mladostnih 10 let po Abrahamu so tudi tokrat gasilci iz Gasilske 
zveze Komenda še enkrat potrdili svojo dolgoletno požarnovarnostno 
tradicijo. V torek, 8. maja, so pripravili gasilsko vajo za predsednika 
Gasilske zveze Komenda in člana gasilskega društva Križ Jožeta Sušni-
ka.

Štirinajst gasilcev je v okviru razvoja gasilske opreme za vsakih deset 
let od 1962 do 2002, tako kot gasilci delujejo, čestitalo Jožetu. Glavno 
čestitko pa so gasilci nazadnje »zaupali« Jožetovemu vnuku, ki ga je 
tako temeljito »pogasil«, da bi se Jože (kot včasih, ko so v gasilskem 
stolpu po akcijah sušili cevi) moral kar za teden dni preseliti v sušilni 
stolp. 

Seveda  je bilo potem tudi darilo častnega predsednika in poveljnika 
Gasilske zveze Komenda Ivana Hladeta in predsednika domačega gasil-
skega društva Križ Andreja Lukanca ter čestitka vseh na vaji.
Čestitkam Jožetu z dobrimi željami za naprej ob njegovih 60. pa se 

pridružujemo tudi v uredništvu Aplence: Jože, NA POMOČ.
P. S.: Jože pa nam je pred dnevi sporočil, naj zapišemo, da se vsem za 

čestitke iskreno zahvaljuje. 
– A. Žalar

Mesec maj in občinski praznik so tudi letos 
»krasile« v občini številne, različne priredi-
tve. Tradicionalna je vsak prvi vikend gasil-
ska povorka v Mostah in maša v počastitev 
sv. Florijana, zavetnika gasilcev. Tudi v so-
boto, 5. maja, je bilo tako, ko so se gasilcem 
v Mostah pridružili tudi člani iz sosednjih 
občin. Po maši pa so mošanski gasilci pred 
šolo v Mostah pripravili še tradicionalno ve-
selico. 

A. Ž.  

Gasilska čestitka za 60 let

Praznik gasilcev

Društvo starodobnih vozil Kamnik je tudi letos v soboto, 19. maja, pri-
pravilo mednarodno revijo starodobnih vozil. Poleg Arboretuma in Ka-
mnika so obiskali tudi Komendo, kjer jih je na hipodromu pozdravil 
župan Tomaž Drolec, ogledali pa so si tudi nove hleve Konjeniškega 
kluba. Bili so prava paša za oči, zaplesali pa so jim tudi folkloristi DU 
Komenda. – A. Ž.

Starodobniki v Komendi APLENCA SE SMEJE

Kje je vlada?
Pride državljan z obrobja Slovenije v Ljubljano.
Državljan: »Gospod policist, kje pa je tukaj VLADA?«
Policist pokaže z roko: »Tam. Na drugi strani.«
Državljan: »A tako? Jaz sem pa mislil, da je na naši strani.« 

ZANIMIVOSTI
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PORTRET

Občina Komenda je pred 13. občinskim 
praznikom izdala zelo pomembno knjigo o 
enem največjih in najpomembnejših kraja-
nov – kartografu samouku Ivanu Selanu 
(Savlje pri Ljubljani, 18. 11. 1902 – Suhado-
le, 29. 9. 1981). Napisal jo je, zbral zanjo 
dokumente in slike ter te uredil, poleg tega 
računalniško obdelal besedila in slike, naj-
boljši Selanov poznavalec in tudi sodelavec 
dr. Marko Žerovnik iz Komende. S tem je 
ob svojem 80. rojstnem dnevu, ki ga je pra-
znoval 19. aprila, izpolnil svojo življenjsko 
nalogo. Pri tem mislim na avtorjevo stro-
kovno usposobljenost za pisanje tako zah-
tevnega dela. 

 Dr. Žerovnik je namreč doktoriral iz geo-
grafi je, že kot študent se je posvečal tudi karto-
grafi ji, pozneje, po končanem magisteriju in 
doktoratu, je tudi sam izdelal vrsto zemljevi-
dov za šole in druge; priredil in dopolnil je 
Selanov zemljevid Slovenija – turistični ze-
mljevid v merilu 1 : 300.000, po Selanovi za-
snovi je kot soavtor dokončal stenski zemljevid 
Slovenije v merilu 1 : 150.000. Selana je spo-
znal že kot mlad strokovnjak, ga pogosto obi-
skoval, se zanimal za njegovo delo, in, ko je 
mojster videl, da ima za to tudi smisel in spo-
sobnosti, pritegnil k sodelovanju. Marko Že-
rovnik se mu je za veščino in znanje, ki ga je 
glede risanja zemljevidov dobil od njega, za-
hvalil z več prispevki, najbolj kot pobudnik 
akademije in odprtja stalne razstave o karto-
grafu Ivanu Selanu 22. novembra 2002 ob 100. 
obletnici Selanovega rojstva v dveh prostorih 
nekdanjega Glavarjevega špitala v Komendi. 
Za to razstavo je podaril iz lastne zbirke Sela-
nove zemljevide, pripomočke za njihovo izde-
lavo in dokumentarno gradivo o kartografu, 
obiskovalce pa tudi vodi po njej.

Vse to in še veliko drugega, predvsem pa 
zavest, da je treba znamenitega kartografa 
pravilno umestiti v slovenski in mednarodni 
prostor, hkrati pa približati domačemu človeku, 
komendskemu občanu, je botrovalo Žerovni-
kovi odločitvi za pisanje zelo zahtevnega dela. 
Kako je to potrebno za zgodovino naše občine 
in prikaze njenih znamenitih mož, je takoj 
spoznal naš župan Tomaž Drolec in podprl 
Žerovnikovo zamisel, drugi odgovorni občin-
ski možje pa tudi. Tako imajo danes ob občin-
skem praznovanju občani Komende na mizi 

Monografija o kartografu Ivanu Selanu
240 strani obsega-
joče knjižne delo 
velikega formata o 
kartografu Selanu; 
izšlo je v 2000 iz-
vodih. Lektorirala 
ga je naša občanka 
univ. prof. sloven-
ščine Mojca Lu-
štrek, zunanje 
opremil slikar in 
grafi čni oblikovalec 
Dušan Sterle iz 
Kamnika, tiskala pa 
tiskarna Littera 
picta iz Ljubljane. 

Avtorja knjige je 
predstavil Jožef Pavlič iz Suhadol pri Komen-
di, ki je s pisateljem Ivanom Sivcem iz Mengša, 
rojakom iz Most pri Komendi, tudi prispeval 
poseben zapis o kartografu Ivanu Selanu na 
začetku knjige, predgovor in uvod v knjigo pa, 
razumljivo, dr. Žerovnik sam. 

Bralec že iz teh štirih besedil lahko dobi 
ustrezen izhodiščni vpogled v mojstra karto-
grafi je Ivana Selana, podrobnejšega pa od 
strani 18 dalje, ko pisec monografi je začne na 
zelo zanimiv, pester, slikovno in informativno 
bogat način tkati vsestransko kartografovo ži-
vljenjsko, predvsem pa kartografsko zgodbo 
vse od rodovnih korenin Ivana Selana dalje, 
rojstva na Bazelnovi kmetiji v Savljah (njegov 
oče Matija Selan se je poročil kar trikrat, prvič 
26. novembra 1900 z Nežo Zalokar, rojeno 1. 
januarja 1877 na Šimnovi kmetiji v Suhadolah; 
iz tega zakona je bil tudi kartograf Ivan), nje-
govega prihoda leta 1914 v Suhadole, kjer je 
čez nekaj let prevzel Šimnovo kmetijo, zavze-
tega opazovanja sveta okrog sebe, izdelave 
prvega zemljevida Pogorje Grintavca leta 
1918, na katerega se je istega leta povzpel s 
prijatelji. 

Že v osnovni šoli na Ježici, pozneje pa v 
Komendi, je Ivan Selan pokazal veliko nadar-
jenost, marljivost in vsestransko zanimanje, ki 
mu je kasneje odpiralo vrata v svet kartografi je 
pa tudi druge zvrsti njegovih smelih načrtov od 
sheme mešanja umetnih gnojil, profi la žično-
lesenega vitla do zasnove imenitne, a neuresni-
čene lastne hiše. Kako je bil natančen, potrju-
jejo njegove Gospodarske drobtinice, v katere 
je zapisoval recepte, napotke in navodila. Po-
sebno pozornost je namenil pridelavi mleka. 
Da je imel izvrstno roko za risanje, izpričujejo 
tudi njegovi okraski za pohištvo in vezenine 
ter sliki Kamnika in okolice z njemu tako lju-
bimi Kamniškimi planinami v ozadju. Vzpone 
nanje in na druge slovenske gore je podrobno 
popisal v knjižicah Turistika in Na planine, ob 
tem pa tudi seznam potrebne opreme za hojo v 
gore, razglede z njih, dodal je tudi najvažnejša 
navodila planincem, celo kako plezati s pomo-
čjo vrvi in delati vozle. Da je bil že ekološko 
ozaveščen, mu je bilo do zdrave domače 

kmečke hrane, govorijo navodila za njeno pri-
pravo. Poskusil se je celo v pisanju planinskih 
pesmi.

Žal so temu, kar ga je pozneje najbolj odli-
kovalo, tj. izdelovanju zemljevidov, botrovali 
ponarejeni bankovci, s katerimi si je želel po-
vrniti propadli denar, naložen v Peskovi hranil-
nici v Ljubljani, iz katerega je nameraval iz-
plačati doto bratu in sestri. Strani od 55 do 116 
na podlagi objavljenih prispevkov govorijo o 
tem, kam ga je to pripeljalo, v podnaslovu 
knjige Od ponarejanja denarja do slavnega 
kartografa je povedal že dr. Žerovnik sam. Od 
116 strani dalje, deloma že prej, od strani 82 do 
90, ko avtor knjige opiše in objavlja zemljevi-
de, reliefe in makete, ki jih je Ivan Selan izdelal 
med prvo in drugo svetovno vojno, dr. Žerov-
nik kartografsko umesti Ivana Selana v čas 
pred njim v Sloveniji, nato pa z besedo in zlasti 
s Selanovimi raznovrstnimi zemljevidi pove, 
kakšen je bil njegov prispevek k slovenski 
kartografi ji, kako je izdeloval zemljevide (te-
matske karte, perspektivno reliefne …), katero 
orodje je pri tem uporabljal in s čim vse je 
obogatil slovensko kartografi jo. Ta del knjige 
do strani 159 je še posebej z zemljevidi in 
drugim dokumentarnim gradivom obogaten. 

Zelo pomemben je tudi zadnji del knjige od 
strani 160 do 213, ki prinaša najrazličnejše 
prispevke, doslej objavljene o Ivanu Selanu; 
sledijo pogodbe in naročilnice Ivanu Selanu v 
letih od 1948 do 1975, Selanovo gradivo, ki ga 
od leta 1999 hrani Zgodovinski arhiv v Lju-
bljani, na straneh 229 in 230 pa piše, kaj vse si 
obiskovalec lahko ogleda v Selanovi spomin-
ski sobi v Komendi.

Pričujoči zapis je namenjen temu, da dobi 
bralec vsaj malce vpogleda v to, kako veliko in 
pomembno delo je s knjigo o Ivanu Selanu 
opravil dr. Marko Žerovnik; podrobnega bo, 
ko bo monografi jo vzel v roke in jo začel pre-
birati. Širši javnosti jo je avtor dr. Marko Že-
rovnik v pogovoru s podpisanim predstavil 16. 
maja v Matični knjižnici Kamnik, komendskim 
občanom pa jo bo letos jeseni ob 110. obletnici 
rojstva Ivana Selana v Knjižnici Komenda.

Jože Pavlič 
Dr. Marko Žerovnik z monografijo o kartografu 
Ivanu Selanu

V Matični knjižnici v Kamniku sta se 16. maja dr. Marko Žerovnik, avtor 
knjige, in novinar Jože Pavlič pogovarjala o Ivanu Selanu. 
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V okviru praznovanja 13. občinskega praznika Občine Komenda smo 
tudi v Medgeneracijskem društvu za kakovostno starost pripravili prire-
ditev, kjer smo skupaj z gosti pregledali prizadevanja društva za bolj 
kakovostno in aktivno, ne samo starost, ampak za vsa tri življenjska 
obdobja v naši občini.

Leto 2012 je Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijskega 
sožitja. Kaj to pomeni? To pomeni, da se evropska politika in z njo del 
strokovne javnosti in civilne družbe zaveda, da se struktura današnje 
družbe spreminja, da je delež starejših vedno večji in da se je treba tem 
spremembam pač prilagoditi. V nasprotnem primeru bomo imeli vsi, 
vse tri generacije, velike težave. 

Ljudje smo po večini tako naravnani, da zelo težko sprejemamo 
spremembe. Starejši kot smo, težje se spreminjamo. Potrebujemo veliko 
vzpodbud, da naredimo nove, drugačne korake; čeprav vemo, da bi bilo 
to še kako dobro za nas. In tukaj je zagotovo »tržna niša« raznoterih 
društev, da stopijo nasproti posameznikom, jih pomagajo učiti delati 
drugačne korake, sprejemati drugačne odločitve, skratka jih spreminjati 
na bolje. Da smo potem sami bolj zadovoljni in  seveda tudi naša okoli-
ca z nami. In prav v takšni vlogi želi biti in delovati Medgeneracijsko 
društvo za kakovostno starost Komenda - počasi pomagati spreminjati 
posameznika in s tem skupnost na bolje. Mogoče se sliši preveč optimi-
stično, ali celo oholo. Toda v društvu pač verjamemo, da se je vredno 
truditi v to smer, čeprav nam na tej poti pogosto spodrsava. 

In kaj takšnega delamo v našem društvu, da upamo trditi, da 
spreminjamo skupnost na bolje? 
Če so bila prva leta delovanja našega društva namenjena usposablja-

nju prostovoljskega družabništva s starimi ljudmi tako v parih, kot v 
skupinah in pomoči družinam, ki doma oskrbujejo starega, onemoglega 
svojca (preko 80 ljudi se je vključilo v te programe), smo v preteklem 
letu naredili velik korak dalje. Omenjenim standardnim programom 
medgeneracijskih društev po Sloveniji smo v društvu v preteklem letu 
dodali nove vsebine oziroma kar pet novih programov.

V vseh programih je naš cilj starejšim, na njim primeren način, ponu-
diti možnost učenja na različnih področjih in s tem pomagati tistim, ki 
se odločijo za udeležbo, pri pridobivanju samozavesti in zadovoljstva s 
samim seboj, kar pa je za dobro počutje posameznika še kako pomemb-
no. Stremimo in želimo, da bi se vsi programi izvajali vsako leto od je-
seni, prek zime do zgodnje pomladi.

Zaradi povečanega obsega dela smo zato morali spremeniti tudi orga-
nizacijski sestav izvršnega odbora društva in sicer tako, da ima vsak 
program svojo projektno vodjo. Za »medgeneracijske skupine za ka-
kovostno starost« je tako odgovorna Vida Barle, za »tečaje prepreče-
vanja padcev v starosti« Mojca Šraj, za »šolo kvalitetnega staršev-

Sožitje generacij

V imenu društva in v svojem imenu se zahvaljujem vsem, ki nam v 
naših prizadevanjih stojite ob strani: 

- Občinski upravi Občine Komenda, 
- Osnovni šoli Komenda – Moste, 
- Matični knjižnici Kamnik in 
- kriškim gasilcem za uporabo Breznikovega doma.

V Medgeneracijskem društvu za kakovostno starost se zavedamo, da 
smo za svoje zdravje v večini odgovorni sami in da je uživanje hrane z 
manj soli, nezdravih maščob in sladkorja eden od predpogojev za 
zdravo življenje; tako v starosti, kot tudi v drugih življenjskih obdobjih.

stva« Ana Zarnik Horvat, za »računalniško opismenjevanje 
starejših« na način druženja z mlajšo generacijo Eva Karničnik, za  
»tečaj angleškega jezika« Biserka Luzner, za »delavnice zdrave in 
uravnotežene prehrane« pa Olga Hace.

O vseh petih programih, razen za medgeneracijske skupine, ki se do-
bivajo skozi vse leto enkrat na teden, boste v časopisu Aplenca pravoča-
sno obveščeni, nagovorjeni in povabljeni k sodelovanju.

Za konec pa še nekaj statističnih podatkov. Vseh programov se je v 
preteklem letu udeležilo okrog 200 naših občank in občanov. Januarja, 
februarja in marca je bilo največ naših delavnic, tečajev in srečanj; kar 
26 ur na teden. Članice društva smo na te številke ponosne in si bomo 
prizadevale , da bodo še večje. Zato vas drage občanke in občani vabi-
mo! Opogumite se in se nam pridružite; saj »dokler se učimo, toliko 
časa res živimo«.

Viktorija Drolec, predsednica Medgeneracijskega društva za 
kakovostno starost Komenda

Sožitje generacij je način bivanja, ki se ne zgodi sam od sebe, ampak se je zanj potrebno načrtno prizadevati; je pa eden od predpogojev, da 
nas  prihodnsoti nas in naših vnukov ne bo strah.
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bitnim najbolj zagretim. Organizatorji so namreč večjo udeležbo 
predvidevali polovici te dolžine, torej teku na 10 kilometrov. A je bilo 
domala obratno.

Skratka, Polmaraton v Komendi si je pridobil stalno prireditveno 
»odličje«, prireditelji pa seveda tudi naloge oz. ustrezne organizacijske 
pristope. Zmagovalec na 10 kilometrov je bil sovaščan Peter Letnar, na 
21 kilometrski progi pa Matej Benk, ki je postavil tudi prvo znamko za 
rušenje rekorda.  

Rezultati - moški 21 km: 1. Matej Benk (1976) 1:15:26, 2. Peter 
Tonkli (1973) 1:15:30, 3. Aljoša Smolnikar (1977) 1:16:29,…31. Jure 
Grmšek (1971) 1:31:10,… 53. Stane Zorman (1944) 1:43:20; ženske 21 
km: 1Mojca Flerin, (1980) 1:35:58, 2. Nataša Planko (1971) 1:41:11, 3. 
Alenka Šuštar (1976) 1:44:23; moški 10 km: 1. Peter Letnar (1979) 
00:35:30, 2. Adrijano Vrbetič, (1972) 00:35:35, 3. Denis Guzelj (1975) 
00:36:00; ženske 10 km: 1. Andrea Dobrovoljec (1972) 00:48:21, 2. 
Marjeta Avbršek Erjavec (1978) 00:48:31,

3. Alenka Čebulj (1979) 00:48:55,…  9. Majda Ravnikar (1973) 
00:55:45.

Pred glavnim startom so se na 1,2 km pomerili tudi osnovnošolci. 
A. Žalar 

Pravzaprav napovedana uvodna prireditev Zlatih 21 km in 
10 km v okviru prireditev letošnjega 13. občinskega praznika 
v pripravah niti ni vzbujala posebne pozornosti. Vsaj zdelo 
se je tako. Potem pa presenečenje. Odziv na napovedani pol 
maraton in mini maraton je bil za prireditelje, med katerimi 
sta bila tudi Občina Komenda in Poslovna cona Komenda, 
presenetljiv. Tolikšen, da jim je celo zmanjkalo startnih šte-
vilk in odličij, ki so bila za tekmovalce potrditev, da so se 
pomerili na teku v Komendi. No, obe »zadregi« uspešno 
uredili.

In čeprav so prireditelji po tekmovanju ugotavljali manjše 
spodrsljaje, je gotovo, da bo proga ostala na območju ko-
mendske in cerkljanske občine še naprej. Bodo pa  v tekmo-
vanje uvrstiti kategorije, saj res ne gre, da bi se recimo 
68-letni Stane Zorman z Gore pri Komendi, ki je bil tokrat 
najstarejši med tekači, sicer pa je med petimi najtekači oz. 
maratonci v Sloveniji, moral meriti v isti kategoriji z mladimi 
do 30 ali nekaj čez. Prihodnje leto torej kategorije. 

Teka se je tokrat udeležilo 180 (!) tekačev, iz občine pa le kakšen več 
kot 20. Prihodnje leto, ko bo nedvomno že zaradi uvrstitve v koledar 
tekaških prireditev zanimanje za prireditev gotovo večje, bo najbrž tudi 
delež domačinov med tekači večji. Prireditev s startom in ciljem na hi-
podromu v Komendi je bila tokrat namreč pravzaprav bolj »tipanje« o 

morebitni privlačnosti oziroma 
zainteresiranosti za tovrstno tek-
movalno rekreacijo oziroma tudi 
obliko druženja mladih in starej-
ših.  

Organizatorji pa so bili prese-
nečeni tudi nad odločitvami za 
tek na progi 21 km oz. 10 km. 
Proga Zlatih 21, ki je imela ime 
zaradi dolžine 21 kilometrov, in 
je potekala tudi po sosednji obči-
ni Cerklje, ki se ji zahvaljujejo 
za podporo pri  pripravi tekmo-
vanja, je bila nekako (predvido-
ma) namenjena predvsem more-

Pa se je začela teniška sezona 2012. Pred pričetkom igranja smo letos 
prenovili moške in ženske garderobe, prepleskali notranjost klubskih 
prostorov in uredili sistem ogrevanja vode. Hvala vsem sponzorjem in 
članom, ki so ponovno dokazali svojo pripadnost teniškemu klubu Ko-
menda. 
Člani teniškega kluba so na rednem letnem občnem zboru marca 

sprejeli poročila o delu in potrdili zahteven plan za leto 2012, za katere-
ga vsi skupaj verjamemo, da bo tudi uresničen. Sprejeta je bila članarina 
za družinsko karto 120,00 €, za člansko 100,00 €, študentska-dijaška 

Teniški turnirji ob prazniku
60,00 € in osnovnošolska karta 30,00 €, posamezna ura najema igrišča 
pa je 5,00 € / uro. Članarino pobiramo v klubskih prostorih ob teniških 
igriščih na Podborštu. 

V okviru 13. občinskega praznika Občine Komenda smo tudi letos 
organizirali teniške turnirje pri čemer sta bila najboljša pri moških 
dvojicah Igor Klun in Aljoša Kolar, sledila sta jima Franc Omerzu in 
Matic Klančnik Matic, tretje mesto pa sta si razdelila para Manca Primc 
in Milan Devčič ter Mare Primc in Drago Kolar. V konkurenci moški 
posamezno je bil najboljši Žiga Zore, ki je v fi nalu premagal Igorja 
Kluna, tretje mesto pa sta si razdelila Zvone Vindiš in Luka Komel. 
Turnirja ženskih dvojic in posamezno sta bila zaradi slabega vremena in 
premajhnega števila tekmovalk odpovedana in bosta izvedena v priho-
dnje. Ob zaključnih bojih in zaključku turnirja se nam je teniških igriščih 
pridružil tudi podžupan Roman Koncilija, ki je tekmovalce pozdravil v 
imenu celotne uprave Občine Komenda in najboljšim podelil medalje. 

Tudi v letu 2012 bomo ob koncu šolskega leta izvedli tečaj za naše 
najmlajše in sicer za učence od 1. do 5. razreda osnovne šole. Tečaj bo 
med 25. in 29. junijem med 8. in 12. uro, cena tečaja bo 35,00 € na 
otroka. 

Več informacij glede otroškega teniškega tečaja, članarine, individu-
alnega učenja tenisa, najema igrišč lahko dobite preko e-naslova teni-
sklub.komenda@gmail.com ali osebno v klubskih prostorih ob igriščih 
na Podborštu. Teniški pozdrav!

Primož Podbelšek, predsednik TK Komenda

Polmaraton presenetil že na startu
Uvodna prireditev v praznovanje občinskega praznika je bila v soboto, 5. maja, 
Pol in Mini maraton Zlatih 21 km in 10,0 km.

Najstarejši na tekmovanju je bil Sta-
ne Zorman z Gore pri Komendi
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Namizni tenis

Šport, ki je doma v Komendi
Namizni tenis je maja vodilni med športnimi panogami v Komendi. 
V počastitev občinskega praznika so marljivi športni delavci iz na-
miznoteniškega kluba Komenda organizirali dva turnirja. Za 
učence osnovnih šol je bilo tekmovanje  8. maja v telovadnici OŠ 
Moste. 

V kategoriji deklic od 2. do 5. razreda je zlato kolajno po razburlji-
vem dvoboju osvojila Nika Ahlin iz Most. Nasprotnico Ano Štefanič iz 
Kamnika je premagala v podaljšku odločilnega niza z izidom 17 : 15. Po 
zanesljivem vodstvu do 10 : 7 je Nika nadzorovala igro in sproščeno 
dobivala sicer dolge točke; po več kot deset kvalitetnih udarcev za eno 
samo točko. Potem je prišlo do psihološke zavore in prave športne dra-
me. Mlada kamničanka Ana se je sprostila in s štirimi zaporednimi toč-

kami preobrnila potek 
dvoboja v svoje vod-
stvo 11 : 10. Le točka 
jo je delila od zmage. 
Nika ni prenesla psi-
hološkega pritiska. 
Emotivna deklica je 
planila v jok in stekla 
k očiju. Trener Ahlin 

V Aplenci tudi v letu 2012 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) da-
jejo lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo.

ČEBELA IN OSAT
Maj 2012

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

NA PREŽI

se je izkazal kot pravi trener in športni pedagog. Umiril je svojo hčerko, 
ki je po minuti premora zaigrala kot prerojena. Po zadnji 17. točki je 
smeh zamenjal solze na obrazu zmagovalke. Tretje in četrto mesto po 
všečni in kvalitetni igri  sta razdelili Ana Pia Pogačar in Taja Štefanič. 

Kategorija dečkov od 2. do 5. razreda je največ veselja prinesla 
zmagovalcu Janezu Popelarju iz Preserij, ki je premagal Luka Zore iz 
Doba, tretje in četrto mesto sta osvojila Matevž Košutnik in Simon 
Tratnjek prav tako iz Doba.

Enotna kategorija učenk in učencev od 6. do 9. razreda je ponudila 
še boljšo kakovost. Udarci so bili močnejši in žogice bolj vrtljive. Naj-
več znanja so prikazali dobitniki kolajn. Prvo mesto je osvojil Jaka 
Šarlah iz Doba, ki je po izenačenem dvoboju premagal Andraža Koširja 
iz Most. Tretje in četrto mesto sta si razdelila Ema in Rok Kobal iz Su-
hadol.

Turnir za odrasle je v četrtek, 10. maja 2012. Privabil je zveneča 
imena slovenskega namiznega tenisa. Podatek, da je viceprvak iz držav-
nega prvenstva za veterane in rekreativce Republike Slovenije, ki je 
bilo 21. aprila na Jesenicah, v starostni kategoriji od 50 do 59 let, Franci 
Strnišnik na našem turnirju bil šele tretji, pove, kako močno tekmovanje 
smo imeli v Komendi. Zmagal je Lojze Zore, ki je na državnem prven-
stvu v starostni kategoriji od 40 do 49 let osvojil tretje mesto, po zmagi 
nad Bojanom Maseljem, tretji je bil tudi Janez Zore.

V soboto in nedeljo,12. in 13. maja, je v veliki telovadnici OŠ Ko-
menda, potekalo državno prvenstvo Slovenije za kadete in kadetinje. 
Veselje je bilo gledati vse najboljše mlade igralce Slovenije, mlajše od 
16 let, kako se merijo  za zelenimi mizami. Najboljši so bili Tamara 
Pavčnik (NTK Hrastnik) med kadetinjami in Darko Jorgič (NTK Hra-
stnik) med kadeti. To so gotovo imena, ki jih bomo prebirali po športnih 
časopisih. Nastopilo je 137 igralk in igralcev iz cele Slovenije. Tekmo-
vanje so vzorno organizirali člani ŠD Partizan iz Mengša. Po zaigrani 
himni je tekmovanje odprl župan Komende Tomaž Drolec, ki je  zaželel 
prijetno bivanje v občini Komenda in dobre rezultate. Pri odprtju tek-
movanja so nastopili mažoretke, plesna skupina in godba na pihala 
Mengeš.

Prijeten športni vikend je za nami. Lep športni pozdrav.
Željko Đurić

ČEBELA – Vodstvu, trenerki 
in spremljevalkam Twirling 
in mažoretnega kluba Ko-
menda (Bernarda Zgonec, 
Majda Ravnikar, Anita Omer-
zu, Jelka Štebe, Romana Perne, 
Marta Ulčar, Aleksandra Maj-
cen, Tanja Zadrgal, Jana Špen-
ko Kočar, Sonja Kobe, Darinka 
Kavčič, Špela Mikelj) za pro-

mocijo Komende 
in naslov državnih 
prvakinj. - Mento-
ricam gasilske 
mladine PGD Ko-
menda za zavidlji-
ve rezultate mladih 
gasilcev na tekmo-
vanjih.

OSAT – Tistim 
(vandalom; menda 
so jim že na sledi), 
ki so se »izživljali« 
nad klopcami ob 
Šolski poti.
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Bil je zelo sončen in topel majski dan, pa čeprav je tega dne godoval sv. 
Pankracij. Prostor pred Planinskim domom se je  pričel polniti že pol 
ure pred začetkom dogodkov, ki so jih ob dnevu druženja in gibanja 
vseh generacij, 12. maju, pripravili neumorni delavci Osnovne šole 
Komenda in Vrtca iz Komende. Že 13. po vrsti, od tega 3. pred Planin-
skim domom PD Komenda, ki je ljubeznivo dal v uporabo prostor in 
objekte za uspešno izvedbo te prireditve. Glavna organizatorka in vodi-
teljica programa je bila pomočnica ravnateljice Vrtca, Silva Korbar.

V skoraj 4-urnem dogajanju se je zvrstilo toliko dogodkov, ki so, 
predvsem mladim in najmlajšim privabljali smeh v oči in jih spodbudili 
k vsestranskemu sodelovanju. Za predšolčke in osnovnošolce so bili 
pripravljeni pohodi, kolesarjenje, plesne urice in prikaz borilnih veščin 
karateja. Pri izvedbi so pomagali kolesarji kolesarskega kluba »Bexel« 
iz Komende, člani PD Komenda, plesna učiteljica plesne šole »Miki« in 

člani Karate kluba Komenda. 
Da so si mladi in tudi nekoliko 

manj mladi med premori krajšali 
čas, so člani Društva gojiteljev 
malih živali Kamnik-Domžale-
Mengeš pripravili razstavo malih 
domačih pasemskih živali, ki so 
privabljale veliko otroških oči, 
To društvo, ki goji predvsem 
domače živali, bo kmalu prazno-

valo svojo 50-letnico. Morda bi društvu kazalo ob tej obletnici posvetiti 
nekoliko več pozornosti. Društvo za varstvo in vzgojo ptic »Pegam« iz 
Komende pa je na ogled postavilo pisano paleto ptic raznih barv, pred-
vsem iz vrst papig, še vedno prosto živečih v Avstraliji.

Da je Mehurčkov dan namenjen vsem generacijam, priča vedno bolj 
množična udeležba tako najmlajših, kot njihovih staršev, pa tudi upoko-
jenci radi pogledajo, kako raste generacija, ki jih bo nekoč nasledila.

Pozornosti vredna je bila razstava plakatov na temo zdravja in zdrave-
ga življenja in vsakodnevnih opravil, ki so jo pripravili gojenci Vrtca iz 
Komende. Sladke prigrizke, zdrave pijače in zdrave mlečne izdelke vseh  
vrst so prispevali dobri ljudje, ki jih običajno imenujemo sponzorje.

Na kratko: odlična organizacija, za vse skupine zanimive dejavnosti 
in otroške očke polne sonca in srečnega 
smeha. To pa je najlepša zahvala vsem, ki so 
pri tem sodelovali in pomagali.

Pa še to. Za tiste, ki mislijo, da imajo 
»presladko življenje« (zvišan krvni sladkor), 
je bila pripravljena svetovati in izmeriti 
krvni sladkor sodelavka diabetološke ambu-
lante ZD Kamnik, sicer tudi članica RK Ka-
mnik. Pa je ugotovila, da življenje v Komen-
di le ni presladko, saj bistvenih prekoračenj 

Mehurčkov dan pri Planinskem domu
krvnega slad-
korja pri sko-
raj 90 meri-
tvah ni bilo. 
Živimo zdra-
vo – tudi do-
bra volja in 
take priredi-
tve pomagajo 
ohranjati ve-
selje do ži-
vljenja.
Tone Ogorevc 

Varno kolesarjenje šolarjev

Da bi šolarji obvladali veščine in znanje o varnosti v cestnem prometu, 
vsako leto poleg pedagoškega dela, v katero vpletajo učitelji elemente 
varnosti o vedenju na cesti, pripravi Osnovna šola Komenda-Moste s 
sodelovanjem občinskega Sveta za varnost v cestnem prometu vsako 
leto ob začetku kolesarske sezone preventivni pregled tehnične opre-
mljenosti koles, vaj v spretnostni vožnji na poligonu in kolesarske izpite 
za vse učence 5. razredov. Pri tem sodelujejo policisti Policijske postaje 
v Kamniku. Letos so zaradi večjega števila koles, potrebnih pregleda, 
sodelovali kar trije varuhi reda. Poleg njih so svoj prispevek dodali še vsi 
člani SPV, več pedagoškega osebja in nekateri prostovoljci. 

Tone Ogorevc

Kolesarsko društvo 
Rog je v sodelovanju 
s kolesarskim dru-
štvom Bexel v soboto, 
19. maja, dopoldne že 
tradicionalno šesto le-
to zapored organizira-
lo  kolesarsko dirko 
za 6. veliko nagrado 
Občine Komenda in 
prvič letos za 1. pokal 
LIDL. Na dirki, ki je 
bila tokrat v Poslovni 
coni okrog podjetja 
LIDL, so nastopili 

najboljši mladi kolesarji in kolesarke iz Slovenije, ki jim je na začetku 
zaželel uspešno tekmovanje župan Tomaž Drolec in na koncu s pred-
stavnikom fi rme LIDL podelil tudi pokale. Na progi so startali na 12 km 

Kolesarska dirka za pokal LIDL
tudi rekreativci za občinsko prvenstvo. Dirka je bila lepa, organizacijsko 
uspešna in zanimiva za gledalce. Več v Aplenci junija. 

– A. Ž.
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dvorane Komenda, Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, ob-
javlja

RAZPIS
ZA ODDAJO PROSTIH TERMINOV V ŠPORTNI DVORANI 

KOMENDA ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013

1. Termini za najem 1/3, 2/3 ali 3/3 Športne dvorane Komenda, za šolsko 
leto 2012/2013 (september 2012 – junij 2013), so naslednji:

za športne klube in društva v občini Komenda, rekreativne skupine   ●
in ostale zainteresirane: od ponedeljka do petka, od 15.30 do 23.00 
ure;
za tekme, turnirje, različna tekmovanja in po potrebi za prireditve   ●

(kulturne, zabavne ipd.): sobote in nedelje.

2. Prednost pri izboru razpisanih terminov za najem športne površine v 
Športni dvorani Komenda imajo:

športni klubi in društva občine Komenda;  ●
domači uporabniki športne dvorane, ki so dvorano koristili v šol-  ●

skem letu 2011/2012;
uporabniki, ki so imeli sklenjeno pogodbo o najemu za celotno   ●

lansko obdobje brez predčasne prekinitve najemne pogodbe;
uporabniki, ki so zainteresirani za najem dvorane v celotnem raz-  ●

pisanem obdobju;
uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti za sezono   ●

2011/2012.

3. Prijave za proste termine se oddajo na naslov: Športna dvorana 
Komenda, Glavarjeva c. 37, Komenda.

Prijave oddate na obrazcu »Prijava na razpis za proste termine v Športni 
dvorani Komenda«. Obrazce dobite na Občini Komenda ali v Športni 
dvorani Komenda, na voljo pa so vam tudi na spletnem naslovu Občine 
Komenda (http://www:komenda.si).

Zadnji rok za oddajo prijav: 15. 6. 2012.

O izidu razpisa bodo zainteresirani pisno obveščeni najkasneje do 29. 6. 
2012.

Številka: 671-0002/2012 Občina Komenda

Občina Komenda namerava na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/2011) skleniti neposredno pogodbo za oddajo fi tnes prostora v Športni 
dvorani Komenda v najem, zato poziva vse zainteresirane kandidate, da oddajo

P O N U D B E 
ZA NAJEM PROSTORA ZA FITNES V ŠPORTNI DVORANI KOMENDA 

A. Predmet zbiranja pisnih ponudb:
1. Najemodajalec Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, namerava 
oddati v najem  prostor za fi tnes v Športni dvorani Komenda s spremljevalnimi 
prostori na  Glavarjevi cesti 37, Komenda, s površino v izmeri:

25,72 m•  2 čiste fi tnes površine ter
12,76 m•  2 spremljevalnih prostorov (wc, garderoba, tuš). 

B. Pogoji ponudbe: 
Ponudbo lahko vloži vsaka pravna ali fi zična oseba, ki je registrirana za 1. 

opravljanje športne dejavnosti in ima za opravljanje športne dejavnosti vsa 
predpisana dovoljenja.
Izklicna mesečna najemnina znaša   150 €  (brez DDV). 2. 
Stroški in dajatve v zvezi3.  z uporabo prostora za fi tnes so vključeni v naje-

mnini (razen čiščenja prostora za fi tnes, ki ga izvaja najemnik prostora). 
Prostor za fi tnes se oddaja v najem za določen čas enajstih mesecev, z mo-4. 

žnostjo podaljšanja najemnega razmerja (v mesecu juliju športna dvorana ne 
obratuje).
Ponudba mora vsebovati:5. 
izpisek iz sodnega registra oz. priglasitveni list,•  
navesti reference s področja nameravane športne dejavnosti•  
navedbo ponujene mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izklicne,•  
potrdilo o registraciji.•  

Izbrani ponudnik-najemnik bo moral:6. 
opremiti prostor za fi tnes in redno vzdrževati fi tnes opremo;•  
redno čistiti prostor za fi tnes;•  
fi tnes mora biti brezplačno na razpolago za potrebe osnovnošolske popu-•  
lacije v skladu z dogovorom z vodstvom šole oz. po predhodno določenem 
šolskem urniku.

Pisne ponudbe z oznako » PONUDBA za NAJEM PROSTORA ZA FI-7. 
TNES – NE ODPIRAJ« morajo  ponudniki dostaviti najkasneje do 15. 6. 
2012 do 12.00 ure na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda. 
Za pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo oddane s priporočeno pošto do 15. 
6. 2012.
Ponudniki  bodo o izbiri  obveščeni predvidoma do 6. 7. 2012.8. 
Najemodajalec lahko brez odškodninske odgovornosti in brez pojasnila, 9. 

postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve najemne pogodbe oz. se odloči, 
da ne izbere nobenega ponudnika.

Vse dodatne informacije v zvezi z objavo je mogoče dobiti na sedežu Ob-10 
čine Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, ali na telefonu 01/7247-400.

Številka: 3528-0002/2012 Občina Komenda
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…naš mesec. Vsako leto znova, ker praznu-
jemo rojstni dan. Za nami je že pet let 
ustvarjalnosti, osebne rasti, novih znanj in 
življenjskih radosti, ki jih želimo še naprej 
razdajati med nam ljube otroke in mlado-
stnike.

In kaj vse smo z malimi in velikimi mra-
vljami v Mravljišču počeli v tem prazničnem 
in občinskem mesecu?

Na petkovih Kuharijah je za vse osnovno-
šolske sladkosnedneže omamno dišalo po sla-
stno sladkih smetanasto sadnih pohorskih 

omletah. Na svoj račun pa so prišli tudi 
vsi tisti mesni oboževalci, ki so svoje 
čutne borbončice razvajali s pripravo 
ljubljanskega zrezka. Uf, kako je tekni-
lo!

Tudi najmlajše, predšolske mravljice, 
so spoznavale čudoviti svet okusov in 
vonjav na sobotni delavnici Čire Čare, 
kjer so si naredile še prekrasne namizne 
podstavke za zdrav zajtrk. 

V petkovih in sobotnih zabavnih ve-
čerih so se nam pridružili starejši 
osnovnošolci in srednješolska mladina, 

ki so se sprostili ob glasbi in plesu, se 
preizkusili v raznih spretnostnih preizku-
šnjah v Sekundi do zmage in v štafetnih 
igrah, bolj sladkosnedi so si lahko sami 
pripravili kaj za pod zob, ljubitelji fi lma 
pa so uživali v fi lmskem večeru.

V delavnici Čar oblikovanja nakita pa 
so celo sobotno dopoldne imele svoje 
ustvarjalne trenutke in urice gospodične 
mravlje, ki so unikatno oblikovane ogrli-
ce, zapestnice, uhane in obeske preizkusi-
le kar takoj, ko so jih izdelale. Verjamemo, 
da bodo s tem novim znanjem in izdelki 

Deset let je že minilo odkar je mentor geolo-
škega krožka KAMENKOST prvič dobil vabi-
lo turističnega društva Tržič za sodelovanje na 
Mednarodni razstavi maineralov, fosilov in 
okolja MINFOS. Že na prvi razstavi so se lepo 
predstavili in od takrat vsako leto dobijo pova-
bilo na MINFOS. Vedno se odzovejo in di po-
kažejo fosile in minerale; predvsem tiste, ki so 
jih sami našli. 

Letos so imeli jubilejno, deseto razstavo. K 
sodelovanju so povabili dva največja prijatelja 
krožka, Stanislava Lamovška in Franceta 
Stareta – Frenka.  V Stanetovi vitrini so bili 
minerali in fosili iz zahodnega predalpskega 
gričevja, v Frenkovi pa zobje morskega psa 
Carcharotles megalodon. V tretji vitrini so 
pripravili povzetek vseh dosedanjih razstav. 

KAMENKOST

Že desetič na MINFOSU
Bila je veliko premajhna za vzorce iz vseh le-
tih. V zadnji  vitrini pa so bili fosili Tunjiškega 
gričevja, ki so jih našli člani Kamenkost. To so 
fosili, ki so bili po raznih razstavah že od juni-
ja 2010, ko so bili prvič razstavljeni na razstavi 
Fosili iz okolice Kamnika na gradu Zaprice v 
Kamniku, nato v šoli v Mostah. Od tam so jih 
preselili v Postojno, v Notranjski muzej, kjer 
so bili skupaj s fosilnimi morskimi konjički in 
drugimi fosili iz zbirke dr. Jureta Žaloharja 
in Tomaža Hitija razstavljeni do 10. maja 
2012. Nad razstavni prostor so obesili sliko 
14-zobega morskega psa. Poleg štirih vitrin pa 
so imeli tudi delavnico za mlade obiskovalce, 
kjer so iz posebne mase izdelali kopije fosilnih 
školjk, polžev, fosilnih listov….

Poleg delavnice so imeli tudi dve nagradni; 
žrebanjeje violične fi gurice mamuta in hitro-
stno sestavljanje puzzle Morski konjiček. Na-
grade so bile vstopnice za Muzej fosilnega 
morskega konjička v Zdravilnem gaju v 
Tunjicah, ali za obisk Medobčinskega muze-
ja Kamnik /MMK/. Za darovane nagrade se 
obema darovalcema člani krožka Kamenkost 
najlepše zahvaljujemo.

Na razstavi so zelo lepo predstavili šolo in 
občino Komendo. Ta razstava pa je bila zanje 
izjemna, ker jih je obiskal predsednik države 
dr. Danilo Türk z ženo,  dobili pa so tudi pri-
znanje za enega najlepše urejenih razstavnih 
prostorov.
Člani krožka z mentorjem Edom Grmškom 

se še posebej zahvaljujejo vsem prijateljem 
krožka za pomoč in sodelovanje pri njihovih 

Všeč mi je bilo, da smo lahko ulivali fosile 
iz mavca, da smo imeli svoje vitrine in da 
sem se družil s prijatelji s krožka. Vesel 
sem bil tudi obiska predsednika Türka. 
- Nejc

Na razstavi Minfos 40 smo imeli Komen-
dčani iz krožka Kamenkost super razstavo 
in  odlično delavnico, na kateri smo delali 
fosile iz mavca, pa tudi dve nagradni igri 
smo imeli. Bilo je super, zelo smo se zaba-
vali! - Matjaž

Sejem pa je bil zelo raznolik (različni fosi-
li, kristali, minerali...). Zelo mi je bilo všeč, 
zabavno je bilo delati kopije fosilov. 
- Katja

In bil je maj med malimi in velikimi mravljami… 

še marsikomu polepšale dan.   
V Mravljišču se vsak dan kaj lepega dogaja, 

konča pa se potem, ko nas pozdravi nočna 
obiskovalka na nebu. Sonce in luna, naša 
spremljevalca že pet let, nam dajeta navdih, 
energijo in voljo do življenja, nas razveseljuje-
ta in dopolnjujeta. In potem je zraven še tisti 
občutek, da si spet nekaj dobrega naredil… 
zase, za druge, za otroke in za mladino. In tako 
vedno znova in znova in znova.

»NAJ BO MLADOST ZDRAVA 
NOROST!«

Suzana Zgonec

razstavah v desetih letih. »Hvala Prirodoslov-
nemu muzeju Slovenije in vodstvu, pa Vilku 
Rifl u, družbi Calcit, Janezu Lončarju, Mihi 
Kaču, Francetu Staretu-Frenku, Medobčinske-
mu muzeju Kamnik oziroma Janji Železnikar, 
Stanislavu Lamovšku, moji ženi za pomoč pri 
postavljanju vseh razstav in še marsikomu…  
Hvala tudi PGD Križ in Marku Poglajnu za 
varne prevoze v Tržič in nazaj. Za fi nančno in 
tudi za moralno pomoč pa hvala občini Ko-
menda oziroma njenemu vodstvu, saj le s to 
pomočjo lahko pripravimo takšno razstavo.«

V desetih letih sodelovanja na MINFOS so 
letos dobili že drugo priznanje za sodelovanje 
na razstavi.

Predsedniku države dr. Danilu Türku so poda-
rili knjižico Gremo iskat fosile, avtorja dr. Jure-
ta Žaloharja.

ZANIMIVOSTI
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NASVETI

Regrat spada v družino nebinovk- Asteraceae ( 
lat. Taraxacum offi ciale ).

V srednjem veku so regratove nazobčane li-
ste povezovali z levjimi zobmi – zato njegovo 
prvotno ime Dens leonis. Pri nas pa ima še 
ljudska imena – jajčar, mlečec, smolika žolte-
rica, virgrad, števnica, pljuščanec, žehtelnica, 
farška plata itd. Francosko ime dent-de-lion 
(levji zob) in tudi angleško dendelion se nanaša 
na regratove nazobčane liste. Stari Grki so ga 
cenili kot zdravilo proti očesni bolezni taraxis.
Od tu tudi latinsko njegovo ime.

Rastlina, ki jo imajo gojitelji lepe trave na 
travnati površini za nadležni plevel , ga zelo 
radi iztrebljajo. Regrat pa se na da, saj je zelo 
trdovratna rastlina. Morda se zaveda, kako 
zelo dragocena zdravilna rastlina je;  in 
prav ima.  Cvete v aprilu in maju na vseh 
travnikih in obmejkih med njivami. Če ga ko-
simo, požene in zacvete znova, zato ga kot so-
lato lahko nabiramo preko celega leta. Rume-
nocvetna preproga nas vsako leto znova 
navdušuje. V deževnem in mrkem aprilu nam 
prinaša občutek sonca. Izogiba se le zelo mo-
krih tal. V vseh nadzemnih delih rastline in v 
koreninah je mlečni sok, ki je zelo zdravilen. 
Pomaga pri obolelem žolču, jetrih, čisti kri, 
pospešuje prebavo in pomaga pri celotni pre-
snovi, znojenju, odvaja vodo in deluje poži-
vljajoče. Korenine se kot lepotilno sredstvo, 
odstranjuje akne, z njim si lahko umivamo oči 
in obraz. Pomaga pri protinu, revmatizmu, ko-
žnih ekcemih, lišajih, akutnih oteklinah, čirih, 
tolščavosti, starostnih pojavih, lenem črevesju 
ter pri sladkorni bolezni. 

Spomladi delamo iz cvetov okusen in zdra-
vilen sirup. Najbolj zdravilni del pa je korenina. 
Izkopljemo jo pred cvetenjem ali jeseni po 
cvetenju, ali pa takrat, ko jo potrebujemo.

Rastlina spada k tistim zeliščem, ki pozimi 
ne mirujejo, saj poganja liste tudi v mrzli zim-
ski dobi. 

V  zadnjem času je bilo objavljeno več zapi-

Jagode so prve 
znanilke, da se 
začenja sezona 
domačega sveže-
ga sadja. Le kdo 
si v pomladnih 
dneh ne zaželi 
svežih rdečih ja-
god. Najboljše so 
tiste z domačega 
vrta, vedno na 
dosegu roke. So 
izredno prilju-
bljeno in zdravo 

sadje, bogate z vitamini, čistijo telo, varujejo 

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Sladke jagode
srce in ožilje, z rdečo barvo preganjajo nega-
tivne misli in vzpodbujajo strast. So močan 
antioksidant in vir folne kisline. S svojim vide-
zom in okusom jagode prispevajo h kulinarič-
nemu užitku sveže brez kakršnega dodatka. Iz 
jagod lahko pripravimo marmelade, pudinge, 
zavitke, kompote,... Lahko jih tudi zamrznemo, 
vendar s kuhanjem in zamrzovanjem delno iz-
gubijo okus in zdravilne učinke. 

Surove jagode se odsvetujejo vsem, ki so 
alergični na cvetni prah, lahko pa jedo toplotno 
obdelane! Jagode vsebujejo veliko vitaminov, 
ki so topni v maščobah, zato jih uživamo tudi s 
stopljeno čokolado, tako telesu naredimo veli-
ko uslugo.

Ne pozabite, da je maj mesec ljubezni. Ne 
glede na to, ali je vaša ljubezen čisto sveža ali 
že zrelejša, pripravite ji sladko presenečenje!

JAGODNO PECIVO: 
30 dkg polnozrnate moke, 2 žlici medu, 1dcl 

vode, 5 dkg kokosove masti ali 3 žlice olivnega 
olja, 1 pecilni prašek, skodelica jagod.

Vključimo pečico na 180°C. V posodi zme-
šamo moko in pecilni prašek. Operemo jagode, 
debelejše zrežemo in prelijemo z medom. Ja-
godno kašo zmešamo z vodo in oljem, dodamo 
moko, po želji žličko cimeta ali pest narezanih 
listov melise in vlijemo v pekač. Pečemo dobre 
pol ure.

NAJ VAM TEKNE!

Regrat
Zlato obarvani travniki prinašajo zdravje in upanje!

sov o čudežnem zdravilu proti raku. Pokazalo 
se je, da je to posušena in zdrobljena korenina 
navadnega regrata.

Nadzemni del odstranimo šele takrat, ko je 
korenina povsem suha, zato da ne pride do iz-
gube dragocenega mlečnega soka.

Kako naredimo zdravilni prah?
Izkopljemo si več korenin regrata. Liste od-

režemo centimeter nad korenino, korenine pa 
ne smemo poškodovati. Če nam odteče mlečni 
sok, se zmanjša zdravilen učinek. Korenino le 
grobo očistimo zemlje, vendar jih ne operemo. 
Malo prsti nič ne škodi, lahko samo pomaga 
imunskemu sistemu. Korenine potem posuši-
mo v pečici pri 100 stopinj C. Poleti jih lahko 
posušimo na soncu. Ko so posušene, jih zdro-
bimo v prah v leseni posodi. Nikoli ne upora-
bljajte eletričnega mlinčka! Tako zdrobljene 
korenine hranimo na suhem v stekleni posodi. 
Vsak dan zmešamo polovico čajne žličke prahu 
s kozarcem mlačne vode, in spijemo cel koza-
rec naenkrat. Boljše počutje pride že po nekaj 
dneh, imunski sistem se prične krepiti. Rakaste 
celice se ne bodo več razmnoževale. Po treh 
tednih bo tudi bolečina, ki jo povzroča rak, iz-
ginila. Vse vrste raka naj bi omejili v treh me-
secih, za popolno ozdravitev je potrebno nada-
ljevati pitje tega praška še vsaj pol leta. Naše 
telo nam bo samo povedalo, kdaj bo dovolj in 
kako se bomo počutili.
Če bomo s količino pretiravali, nas bo opo-

zorila bolečina v trebuhu. Dnevno količino 
bomo zmanjšali. Telo nam bo tako povedalo, 
da je rak pod kontrolo. Kot stranski učinek 
bomo opazili, da je naša telesna odpornost 
močnejša. Tudi prehlad se nas ne bo lotil.

Pravijo pa, da je največji sovražnik te meto-
de kemoterapija. Ta namreč ubija imunski sis-
tem in apetit. Poskusimo lahko, nič nas ne sta-
ne, le upajmo, da nam bo koristilo.

Regratove korenine lahko uživamo tudi 
sveže v čaju. Čaj nam bo čistil kri, pospeševal 
prebavo, znojenje in deloval poživljajoče.

Ta dragocena zdravilna rastlina zavzema 
pomembno mesto tudi v ljudskem zdravilstvu. 
Na žalost ji tega ne priznava precej ljudi. Stare 
knjige pišejo, da so ženske nekoč uporabljale 
poparek rastline in korenine kot lepotilno 
sredstvo. Umivale so si obraz in oči in upale, 
da bodo dobile lepšo polt. Mladim pa dokazano 
pomaga pri odstranjevanju aken.

Stebelca nabiramo in uživamo med cvete-
njem. Pomagajo pri uravnavanju sladkorja. 
Sladkorni bolniki bi morali pojesti vsak dan do 
10 pecljev. Peclje počasi prežvečimo. Na za-
četku je malo grenko, je pa krhko in sočno, 
podobno endiviji solati. Za pogosto bolehne in 
utrujene ljudi bi bilo koristno narediti vsako 
pomlad 14-dnevno kuro s temi peclji. Pustimo 
se presenetiti.

Poznamo pa tudi gozdni regrat. Nisem za-
sledila, da je enako učinkovit. Okus nas zelo 
spominja na krompir, je pa dober kot dodatek k 
solati. Jaz ga med hojo v gozdu pobiram in jem 
surovega. Pa ne gre več kot par listov, saj ima 
močan – grenak okus.

Zbrala sem nekaj misli o regratu. Zveni mi 
zelo optimistično. Regrat raste že od pradavni-
ne in razveseljuje nas ljudi kot prva spomla-
danska solata. In če bi vse držalo kot pribito, 
ljudje, ki spomladi pojemo velike količine re-
grata, ne bi smeli nikoli zboleti. Zato je moje 
nestrokovno priporočilo - jejmo regrat, pusti-
mo da nam narava pomaga in pijmo koreninski 
prašek. Predvsem pa upoštevajmo uradno me-
dicino in obiščimo zdravnika pravi čas.

Z regratom sem se spogledovala 
Katja Tabernik
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S ŠOLSKIH KLOPI
ZDRAVO ŽIVLJENJE
V 2. razredu je potekal naravoslovni dan na 
temo zdravje. Učenci so o njem strnili nekaj 
vtisov.

Do zdravega življenja lahko pridemo z upo-
števanjem sedmih postaj.

Rešiti vprašanja o zdravem življenju.1. 
Umivati roke in skrbeti za čistočo.2. 
Veliko se gibati.3. 
V primeru bolezni je treba obiskati zdrav-4. 

nika.
Skrbeti za uravnoteženo prehrano – pre-5. 

hranjevalna piramida.
Smejati se, saj je smeh pol zdravja.6. 
Pripraviti si zdravo poslastico. Mi smo si 7. 

jo pripravili iz pomaranče, jabolka, banane, 
kivija, grozdja in ananasa.

Ana Pibernik, 2. a

Na našem naravoslovnem dnevu smo nalepili 
prehranjevalno verigo in jo oblikovali v pira-
mido. Delali smo tudi ogrevalne vaje. Potrebo-
vali smo nož, desko, žličko in različna sadja. 
Pogovarjali smo se, kaj največ jemo.

Martin Malenšek, 2. b

Naravoslovni dan o zdravju mi je bil najboljši 
do sedaj. Veliko smo se naučili o zdravem na-
činu prehranjevanja. Prehranjevalno piramido 
smo pobarvali kot semafor. Kar je bilo v rde-
čem, je najbolj nezdravo. Kar pa je bilo v ru-
menem in zelenem, pa je zdravo. Najbolj pa mi 
je bila všeč sadna solata na koncu. Okrasili 
smo jo tudi s smetano in mrvicami.

Tinkara Magister, 2. c

V ŽIVALSKEM VRTU
V torek, 15. 5. 2012, smo učenci 2. razredov 
obiskali živalski vrt. Takoj zjutraj so nas spre-
jeli vodiči in nas za eno uro odpeljali naokrog. 
V učilnici smo spoznavali lastnosti grlice in 
kače. Vsi smo se jih dotaknili in jih povohali. 
Nato je sledil obisk pava, ki nam je pokazal 
svojo lepoto z razprtim perjem, zeber, nojev, 
žiraf in morskega leva. Izvedeli smo kar nekaj 
zanimivosti. Zapomnili smo si tole. Noj svoje 
glave ne tišči v pesek, kot je prikazano v pra-
vljicah, saj bi se tako lahko zadušil. Žirafa ima 
10-kilogramsko srce. Morski lev se od tjulna 
razlikuje le po ušesih. Najzanimivejše pa so 
bile opice, saj so bile sredi pretepa. Opazovali 
smo, zakaj se tepejo in kdo je kriv za prepir. 
Kmalu nas je vodička zapustila in skupaj z 
učiteljicami smo si še sami ogledali del žival-

skega vrta. Odšli smo pogledat še slonico 
Gango, levinjo, geparda, leoparda, ptice, je-
ževca, kače, jazbeca, kamele in še in še. Za 
zaključek pa smo lahko opazovali hranjenje 
morskega leva.

Učenci 2. c 

OBA JUNAKA
Katja je morala za domačo nalogo napisati pe-
sem o Tončetu in polžu. Učiteljica jo je prosila, 
da bi s sošolko, ki bi si jo sama izbrala, to pe-
sem zrecitirala na Regijskem tekmovanju 
mladih gasilcev. Izbrala si je sošolko Lucijo.

Na nastop sta prišli drugače oblečeni. Lucija 
je nosila staro jopico in klobuk, saj je predsta-
vljala očeta, Katja pa je nosila dolge in široke 
hlače, velike čevlje, staro jopico in klobuk, 
kajti predstavljala je Tončeta. 

Ko se je nastop začel, so vsi zbrani napeto 
poslušali, o kateri pošasti teče beseda. Ko so 
ugotovili, da gre le za plahega polžka, so za-
ploskali in se smejali. Recitatorki sva se pri-
klonili in si oddahnili, saj sva najin nastop v 
redu izpeljali. Najini družini sta bili ponosni na 
naju. Potem sva dobili malico. Preden sva odšli 
domov, sva si ogledali nastop s harmoniko in 
razglasitev rezultatov. Domov smo odšli vsi 
veseli.

Katja Gorta in Lucija Tomažič, 5. b

POT DO ZLATEGA 
CANKARJEVEGA 
PRIZNANJA
Vsaka pot je na začetku nejasna in negotova. 

Moja se je začela šele lani – pisanje 
mi ni šlo vedno od rok. Če sem res 
tako dobra, kot pravijo, potem ne 
vem, kdaj se je zgodil ta preobrat. 
Rekla pa bi, da je krivo to, da sem 
se začela pisanja lotevati na druga-
čen način – napišem vse svoje misli, 
ki jih občutim v danem trenutku, in 
jih povežem v celoto. Prav zato, ker 
so moji spisi tako iskreni, jih 
večinoma nočem glasno brati.

Tako je bilo na primer lani, 
ko sem v spisu opisovala svoj 

strah. Ker je bil med najbolje ocenjenimi, 
sem ga morala prebrati. Želela sem si, da 
bi se zemlja pod mano ugreznila… Vendar 
se ni in da bi si stvar malce olajšala, sem 
prosila Laro, naj ga prebere. Vsem se je 
zdel dober, meni pa nič nadpovprečnega. 
Okolica najbrž drugače opaža. Kasneje, na 
regijskem tekmovanju sem dobila le eno 
točko manj kot na šolskem, a ta manjkajo-
ča točka je bila odločilna, da se nisem 
uvrstila naprej na državno tekmovanje. 
Bila sem malo razočarana. Seveda pa me 
to ni odvrnilo, da ne bi še enkrat poskusila. 
Letos.

Bilo je drugače, tema je bila škandalo-
zna in je dvignila veliko prahu. Po eni 
strani sem se je bala,  po drugi strani pa 
sem vedela, da bom imela o taki temi veli-

ko napisati. Pred šolskim tekmovanjem me ni 
bilo strah – morala sem si le zapomniti dva ži-
vljenjepisa, za ostalo pa sem vedela, da bo šlo. 
Vedno gre. Kadar vem, da spis moram napisati, 
je opazno boljši od tistih, za katere vem, da 
niso tako nujni.

Rezultati so bili zadovoljivi in me niso pre-
senetili, razen tega, kolikšna razlika je bila 
med mojimi točkami in rezultati ostalih. Kmalu 
smo se začeli pripravljati na regijsko tekmova-
nje in učiteljica nam je dala veliko gradiva, ki 
naj bi ga predelali. Jaz sem prebrala tisto, kar 
se mi je zdelo zanimivo in za kar sem menila, 
da bi lahko uporabila v spisu. Zopet sem se 
morala naučiti življenjepisa, glede ostalega pa 
sem zaupala vase. Tu je bila trema za spoznanje 
večja, saj sem vedela, da je konkurenca moč-
nejša, kot je bila na šolskem tekmovanju. Spis 
se mi ni zdel tako dober kot šolski, a rezultati 
so pričali nasprotno – dosegla sem vse možne 
točke in se brez dvoma uvrstila na državno 
tekmovanje. Po pravici povedano – najprej 
sem mislila, da mi je virus dokončno uničil 
računalnik. Ampak ko so prišli uradni rezultati, 
sem spoznala, da je res.

Ker je sedaj šlo zares, sem morala predelati 
še več papirjev, od katerih sem prebrala le 
učiteljičine zapiske (za kakšno novo idejo), 
ostalo pa sem le prelistavala. Mogoče mi je 
moj uspeh stopil v glavo, ampak na naslednji 
stopnji sem presenetljivo ohranila mirne živč-
ke. Prestrašilo me je samo to, da so drugi 
učenci jemali nove liste, jaz pa sem popisala le 
štiri strani. Te pa so bile očitno dovolj, da sem 
dobila zlato Cankarjevo priznanje, ki sem si ga 
želela že od lani. Dosegla sem želeni cilj in s 
sabo sem bila zelo zadovoljna, mnogi so mi 
tudi čestitali. 
Če bi me vprašali, ali je bila pot težka, bi 

mirno rekla, da ne. Zakaj? Ker rada pišem in 
tisto, kar rad počneš, se ti ne sme zdeti težko. 
To je bil zame neke vrste izziv, in ker sem ga 
uspešno opravila, si lahko postavim kakšnega 
novega … 

Aja Kamšek, 9. a
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ZANIMIVOSTI

Ena prireditev – dvoje različnih priznanj
dokaz dobrega sodelovanja. Neprijaznega, 16. 
maja, sta balinarska sekcija, ki je sklenila sko-
raj tritedensko tekmovanje v balinanju med 
vasmi, in pikado sekcija, ki je tega dne organi-
zirala tekmovanje posameznikov za občinski 
pokal ob občinskem prazniku, na skupni prire-
ditvi podelili zaslužene medalje in pokale.

Tekmovalci v pikadu so si pokale razdelili 
takole: ženske: prvo mesto Pavla Hrovat, dru-
go mesto Ivanka Žinič, tretja je bila Rozalija 
Beloševič. Med moškimi pa so si pokale za-
služili: za prvo mesto Marko Grkman, za drugo 
mesto je pokal osvojil Darko Stele, tretjeuvr-
ščeni pa je bil Matjaž Mencinger.

Skupno je tekmovalo 5 žensk in 16 moških.

BALINANJE – Najboljši trije med predstavniki 
vasi

Ta sekcija pa je 9. maja sodelovala na prven-
stvu Pokrajinske zveze DU za Gorenjsko, ki je 
bilo v Žirovnici. Tudi na tem tekmovanju so 
naše članice in člani dosegli solidne uvrstitve. 
Ženska ekipa, v kateri so tekmovale: Ivanka 
Žulič, Pavla Hrovat, Danica Misja in Rozalija 
Beloševič, je bila 5. Za mesto boljši so bili člani 
moške ekipe v sestavi: Alfonz Hrovat, Drago 
Žinič, Marjan Kosirnik in Peter Jakomin.

Tekmovanja v balinanju so se udeležile ekipe 
iz Most, Mlake, Komenda I, Gore, Podboršta, 
Žej, Gmajnice in ekipa Komende II. Zmagoval-
na ekipa je prišla iz Most, druga je bila ekipa z 
Mlake, tretjeuvrščena je bila ekipa Komenda I. 

Tone Ogorevc

Sicer je res, da je 1. april pri nas dan, ko so 
dovoljene potegavščine in norčije vseh vrst. 
Ponekod pa ta mesec praznujejo kar vse dni v 
mesecu. Morda so se nepridipravi tudi pri nas 
navzeli te tuje navade, vsaj tako lahko sodimo 
po dejanjih, ki so kazniva in prej ali slej pripe-
ljejo »norce« tja, kamor spadajo. Saj se je v 
policijskih statistikah za našo občino nabralo 
kar nekaj skokov čez mejo dovoljenega.

Z »delom« so nepridipravi začeli že kar 1. 
aprila, ko se je zgodila tatvina na kmetijskem 
sejmu. Na veselici, kjer je uspešen dan na 
sejmu proslavljalo številno občinstvo, pa ni 
šlo brez pretepa. O buškah nam ni znanega 
ničesar, prav tako ne o kakšnem puščanju 
vroče krvi. Vlomilci pa niso mogli kaj, da ne 
bi vlomili v razstavni šotor in si nakradli iz-
delke, ki jim bodo prišli prav osebno, ali pa za 
nadaljnjo prodajo.

Mesec norčij

Če se združita dve sekciji in hkrati podelita 
medalje in pokale na eni prireditvi, je to samo 

Računalniško opismenjevanje je moderen 
način življenja. To so spoznali tudi nepridipra-
vi, ki so z vlomom 8. aprila na nepošten način 
prišli do računalnikov za »lastno« uporabo. Do 
vloma in tatvine denarja je prišlo 20. aprila, 
samo tri dni pozneje pa je bil opravljen poskus 
vloma v poslovni objekt na Potoku.

Da je bil april tudi hladen in deževen, kaže 
tudi to, da si je doslej še neznani storilec na 
Križu »sposodil« nekaj lesa. Zgodovina molči 
o tem, ali je bil ukradeni les namenjen za kur-
javo, ali je predelan v žlahtnejše izdelke končal 
na kaki gradnji. Da so poslovni objekti že 
skoraj tradicionalno tarče vlomov (ali posku-
sov vlomov), kaže tatvina artiklov v poslovnem 
objektu v Žejah, ki se je zgodila 20. aprila.

Do prekoračitve obratovalnega časa je prišlo 
11. aprila v gostinskem lokalu. Ali kazen za to-
vrstne kršitve javnega reda in miru ni dovolj 

visoka, pa je lahko umestno vprašanje naši za-
konodaji in kaznovalni politiki.

Brez prometnih nesreč skoraj ne gre. Tako 
je bilo izsiljevanje prednosti krivo prometne 
nesreče na križišču Glavarjeve in Zajčeve 
ulice v Komendi, 6. aprila. Uboga pločevina, 
veseli avtokleparji.

Kakšna je že omejitev hitrosti izven naselja? 
Nekateri to pozabljajo in pohodijo plin do te 
mere, da je prekršek vreden policijske obravna-
ve. Cesta Križ – Moste je primerna za take vrste 
ljudi. Tako se je povzročitelju prometne nesreče 
zgodilo 10. aprila, ko je na omenjeni cesti šel 
pogledat njivo ali celo kak del obcestnega jarka. 
Posledice hitrosti vožnje.

Prišel je čas, ko je na cesti polno kolesarjev, 
rekreativev, ki kljub kolesarskim stezam vese-
lo vozijo po cestišču, ponoči včasih celo brez 

nadaljevanje na naslednji strani

NESO LHKE OPEN 2012:  Postojna, 7. 4. 
2012 - Osvojili smo 31. mesto Blaž Debevec.

6. GOSPODARIČEV MEMORIAL: Po-
stojna 7. 4. 2012 - Osvojili smo 30. mesto Blaž 
Debevec, 64. mesto Julian Novakovič, 79. 
mesto Novica Novakovič.

LIGA MLADIH SLOVENIJE 6. turnir: 
Ljubljana, 13. 4. 2012 - Osvojili smo 5. mesto 
Maj Markošek, 

EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO 
OSNOVNOŠOLCEV DO 12 LET: Tekmo-
vanje je bilo 14. 4. 2012 v Postojni. Mlada 
ekipa osnovne šole Komenda-Moste (v posta-
vi: Jan Šubelj, Peter Ojsteršek, Ana Pibernik, 

Šahovski utrinki
Klemen Poglajen) je osvojila 22. mesto v 
konkurenci 53 ekip.

6. MLADINSKI CIKLUS – ŠENTJUR: V 
Šentjurju je 21. 4. 2012. osvojil 3. mesto Jan 
Šubelj, 7. mesto Ana Pibernik.

12. POKAL LOKE: V Loki pri Mengšu je 
22. 4. 2012. Jan Šubelj je osvojil 15. mesto v 
članski konkurenci.

22. DRŽAVNA ŽENSKA LIGA: V Murski 
Soboti je od 13. do 22. 4. 2012 mlada ekipa 
deklet v konkurenci članic osvojila 6. mesto. 
Za ekipo ŠK Komenda so igrale Caterina Leo-
nardi, Teja Vidic, Laura Unuk.

4. TURNIR NAJMLAJŠIH: V Ljubljani 
smo 24. 4. 2012 osvojili 1. mesto Jan Unuk, 6. 
mesto Jan Šubelj, 13. mesto Klemen Poglajen, 
14. mesto Ana Pibernik, 18. mesto Jan Marn, 
22. mesto Rok Hlade, 23. mesto Tim Kovačič, 
28. mesto Gal Založnik. 

PRVOMAJSKI TURNIR NAJMLAJ-
ŠIH:  V Komendi smo 28. 4. 2012 osvojili 
smo 3. mesto Jan Šubelj, 4. mesto Jan Unuk, 7. 
mesto Ana Pibernik.

PRVOMAJSKI TURNIR MLADIH: V 
Komendi smo 30. 4. 2012 osvojili 2. mesto Jan 
Šubelj, 3. mesto Filip Trplan, 4. mesto Gregor 

Žunič, 8. mesto Ana Pibernik, 9. mesto Klemen 
Poglajen.

EKIPNO DRŽAVNO PRENSTVO DO 16 
LET – KADESTKA LIGA: V Šmarjeških To-
plicah je od 11. do 13. 5. 2012 ekipa ŠK Komen-
da (v postavi Sebastijan Markoja, Julijan Nova-
kovič, Jan Unuk, Staš Ahtik) osvojila 5. mesto.

LIGA MLADIH SLOVENIJE 6. turnir: 
V Ljubljani smo 11. 5. 2012 osvojili  2. mesto 
Maj Markošek, 5. mesto Mark Šketa.

EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO DO 
16 LET – LIGA KADETINJ: V Šmarjeških 
Toplicah je od 11. do 13. 5. 2012 ekipa ŠK 
Komenda Popotnik (v postavi Caterina Leo-
nardi, Teja Vidic) osvojila 1. mesto. Ekipa ŠK 
Komenda Pogi (v postavi Alja Bernik, Ana 
Pibernik) je osvojila 7. mesto. Ekipa ŠK Ko-
menda Utrdba (v postavi Manca Kralj, Laura 
Unuk) je osvojila 10. mesto.

ŠAHOVSKI TURNIR V POČASTITEV 
PRAZNIKA OBČINE TRZIN: V Trzinu 
smo 12. 5. 2012 v članski konkurenci osvojili 
4. mesto Blaž Debevec, 9. mesto Bojan Hribar, 
10. mesto Boris Skok, 25. mesto Marjan Aj-
tnik. V mladinski konkurenci je Jan Šubelj 
osvojil 3. mesto.   Franc Poglajen

DP OŠ ekipno do 12 let 2012 - ekipa OŠ Ko-
menda-Moste
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KRONIKA, ZAHVALE

»Oče, v Tvoje roke izročim 
svojo dušo.« 
(Sv. Pismo iz evangelija po 
Luku 23, 46) 

ZAHVALA 

V 86. letu nas je nenadoma zapustil 
oče, dedek, brat in stric 

FRANC FUJAN 
iz Komende

Iskreno se zahvaljujemo prijateljem, sosedom in znancem za izroče-
no sožalje in podporo v težkih trenutkih. Zahvaljujemo se tudi vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in gospodu župniku 
Zdravku Žagarju za opravljen pogrebni obred. 

Vsi njegovi  
Komenda, maj 2012 

Skromnost, delo in trpljenje,
tvoje je bilo življenje.
Ko pošle so ti moči
zaprl trudne si oči,
Vedno v mislih boš ostal,
mnogo dobrega si nam dal.

Mnogo prezgodaj, v 71. letu starosti, je 
po težki in hudi bolezni mirno zaspal 
naš dragi mož, ati, ata, brat in stric 

ANTON ŠINKOVEC
(1942 – 2012)

iz Most

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene svete maše, sveče in denarno 
pomoč.

Hvala župniku Zdravku Žagarju za lep pogrebni obred in njegove 
obiske na domu. Hvala tudi proštu Jožetu Lapu za obiske v bolnišnici.

Hvala dr. Klančiču in dr. Rudolfovi ter sestrama Miji in Mojci iz 
Zdravstvenega doma Komenda, zdravstvenemu osebju Zdravstvene-
ga doma Kamnik, Patronažni službi Kamnik, še posebej Marti, 
zdravstvenemu osebju Onkološkega inštituta Ljubljana, posebno dr. 
Bredi Škrbinc, in zdravstvenemu osebju Travmatološke klinike Lju-
bljana, za vso izkazano nesebično pomoč.

Hvala tudi pevcem, nosačem, trobentaču za odigrano Tišino in 
pogrebni službi Jerič.
Posebna zahvala pevcem Društva upokojencev Komenda za zapete 
pesmi pri mrliških vežicah in denarno pomoč. Hvala Ivici Ogorevc 
za izjemno lepe poslovilne besede. 

Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste nam v najtežjih trenutkih po-
magali, nam stali ob strani in ga v tako velikem številu pospremili k 
večnemu počitku.

Vsi njegovi.
Moste, Kranj, Ljubljana

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine 
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno 
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda 
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar 
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Marjan Žnidar (VEM), Boštjan Peršin (SD), Anton Pogačar (N.Si), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Damir Salajko (SDS) in Vesna Živadinov Štebe 
(LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik, Katja Tabernik ... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 
1950 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.
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Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na 
občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@
komenda.si. Informacije tudi na GSM 031-638-699

Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 21, številka 6, bo izšla 
29. junija 2012. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrt-
ka, 14. junija 2012.

Sem senca življenja in trpljenja, 
sem senca dela, skromnosti 
    in veselja,
sem jutranja rosa na zrelem 
   klasju polja.

(M.K.)

ZAHVALA

V častitljivem 91. letu starosti nas je 6. 
maja 2012 zapustil naš dragi mož, oče, 
dedek, pradedek, brat in stric 

FRANČIŠEK KOSEC
Žnidarjev France iz Križa 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga spoštovali in ga z nami v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala soro-
dnikom, sosedom, krajanom, gasilcem, sodelavcem, prijateljem, 
znancem in vsem ostalim za izražena sožalja, darovane svete maše, 
sveče, cvetje in ostalo. Posebna zahvala g. župniku Zdravku Žagarju, 
pogrebni službi Jerič, pevcem in nosačem. 

Vsi njegovi, maj 2012 

Odšli so…
Anton Šinkovec, roj. 14. 1. 1942, Moste 43b, Star 70 let
Frančišek Kosec, roj. 30. 8. 1921, Križ 51, star 90 let
Franc Fujan, roj. 7. 5. 1926, Komenda, Glavarjeva c. 41, star 85 let
Anton Makše, roj. 14. 12. 1943, Gmajnica 92, star 68 let

luči ali ustreznih odbojnikov svetlobe. Res se imajo nekateri tako malo 
radi, da tvegajo življenje. Vedno več je v prometu tudi motoristov. Rad 
bi poudaril, da je poleg motoristove odgovornosti za varno vožnjo so-
odgovoren tudi voznik avtomobila, ki ne posveča dovolj pozornosti 
temu, kar se dogaja za njegovim vozilom ali ob njem.

Posebna previdnost je potrebna na naših (pre)dragih avtocestah. 

Nekako nam je Slovencem prišlo v navado, da se redna vzdrževalna 
dela pričnejo res še pred začetkom turistične sezone. Pozabljajo pa na-
črtovalci teh del na tiste, ki vikende preživljajo izven domačega kraja. 
Zapore ceste – kolone – naleti, pa je statistika prometnih nesreč »boga-
tejša« za hude in najhujše primere nesreč. Je pa tudi res, da smo v 
prometu vedno bolj nestrpni in se nam vedno bolj mudi. Kam?

Tone Ogorevc 

nadaljevanje s prejšnje strani

Mali oglas 
V mesecu avgustu bomo na kmetiji Jagodic, Breg pri Komendi 22, pridela-
li papriko za vlaganje. Naročila po telefonu 041 366 523.
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V okviru počastitve občinskega praznika, 
smo tudi nogometni aktivisti v NK Ko-
menda organizirali tako imenovani »Nogo-
metni vikend paket«, ko se je v soboto, 12. 
in v nedeljo, 13. maja, »brcala žoga« na 
travnatem nogometnem igrišču v sklopu 
hipodroma Komenda.

Že v soboto je bi zgodaj dopoldan odvijal 
»Nogometni festival« s turnirjem otrok  do 
8 let (U8). Gostili smo nogometne ekipe iz 
Mengša, Moravč, Velesovega in Ljubljane 
(NK Ilirija). Ob napetih dvobojih in bučni 
podpori staršev je končno prvo mesto 
osvojila domača ekipa s fi nalno zmago nad 
ekipo NK Velesovo z rezultatom 3:1. Tako 
so naši mladi talenti v klubske prostore 
prinesli nov zmagovalni pokal, domov pa 
vsak posebej najžlahtnejšo medaljo, ki je 
verjetno že pri vseh pripeta na vidnem 
mestu v domači sobi. Seveda je ob zasluže-
no najbolje prikazanih nogometnih vešči-
nah za njihov uspeh zaslužen tudi njihov 
trener in predvsem mentor Marinko Aleš. 

Mladi nogometaši vseh ekip so po končanju sedli za skupno mizo in 
prijateljsko zaužili dobrote s »Kernovega žara«. Za slikovne spomine pa 
je poskrbela naša leteča fotografi nja Monika. 

V nadaljevanju »Nogometnega festivala« je NK Komenda gostil tudi 

Nogometna počastitev občinskega praznika

količini popitega piva, saj je le-to ob sončni pripeki zares prijalo.
Po končanju vseh nogometnih aktivnostih, se je praznovanje nadalje-

valo tudi v klubskih prostorih, kjer se je ob osvežilni pijači in obilni je-
dači ter seveda ob prijetni glasbi v možičnem številu nadaljevalo do 
poznih večernih ur.

V nedeljo nas je čakalo še ligaško tekmovanje selekcije do 12 let (U-
12). Dokaj uspešno je zastopala domače barve, v popoldanskih urah pa 
še prvenstvena članska tekma 1. regionalne lige z ekipo Arne – Tabor 
(Ljubljana Vižmarje), kjer so člani zapravili zmago s prejetim golom v 
zadnji minuti tekme (kar je nekoliko pokvarilo končno praznično razpo-
loženje).  

Ob vseh naporih, ki smo jih za organizacijo in izvedbo »nogometnega 
vikend paketa« vodilni delavci NK Komenda vložili, se za vso pomoč 
zahvaljujemo vsem staršem, sponzorjem in pristašem kluba. Predvsem 
bi se zahvalili tudi našemu veteranu Borisu Goršaku, ki je za spodbudo 
mladim nogometašem organiziral obisk našega nogometnega selektor-
ja–njegovega prijatelja Slaviše Stojanoviča, ki si je z veseljem ogledal 
tekme mladih bodočih nogometnih zvezd in z njimi tudi skupaj stopil 
pred fotoaparat. Posebna zahvala tudi občinskemu svetniku Igorju Šte-
betu, ki si je ob svojem zapolnjenem urniku našel čas tudi za nas ter nas 
obiskal in predvsem mladim nogometašem pokazal, da tudi »občinski 
veljaki« spremljajo in spoštujejo delo nogometnega kluba, saj so skupaj 
z vsemi nami najbolj odgovorni za njihov napredek, usmeritev in pred-
vsem razvoj.   

IO NK Komenda,
predsednik Bolarič Dare

Zmagovalci U8 s trenerjem in mentorjem hkrati

Komendska ekipa U8 je premagala ekipo NK Velesovo (3:1)

turnir otrok starostne skupine do 9 let (U9), ki se je bil v okviru ligaške-
ga tekmovanja pod pokroviteljstvom MNZ Ljubljana zgodaj popoldan 
na nogometnem igrišču Komenda. Potekal je po sistemu točkovanja. V 
medsebojnih tekmah so se pomerile ekipe Moravč, Kisovca, Črnuč in 
Komende. Po napetih dvobojih je domača ekipa z nekoliko nesrečno 
izgubljeno zmago v zadnji tekmi s Črnučami (končni rezultat 2:2), 
osvojila največ točk in osvojila ta turnir. Tako v seštevku vseh turnirjev 
trenutno zaseda odlično 2. mesto, za kar jim je skupaj s trenerjem Žinič 
Igorjem potrebno zares čestitati. 

Seveda pa se je veselje ob nogometnem igrišču, kjer so pridne mamice 
stregle z osvežilnimi pijačami, zaradi navijačev, pristašev in sponzorjev 
preneslo tudi na travnato površino. Tako se je v prijateljskem vzdušju 
odigrala tudi »revijalna« nogometna tekma med veterani NK Komenda 
in sponzorji NK Komenda. Tokrat je šlo predvsem za medsebojno doka-
zovanje, kdo bo več z žogo v nogah kot pa brez žoge na zadnji plati. Po 
napeti končnici se je tekma končala s tesno zmago veteranske ekipe, ki 
je bila nekoliko bolje fi zično pripravljena in predvsem z veliko manj te-
lesnih kilogramov. So pa sponzorji veterane med polčasom premagali v Odličja je podelil občinski svetnik Igor Štebe
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Naloge smo se lotili na več načinov, a naj izpo-
stavim le dva najpomembnejša. Celo leto smo 
brskali po arhivih, zapiskih, slikah in razisko-
vali zgodovino stega Komenda 1, z namenom, 
da zberemo vse najpomembnejše dogodke, ki 
so se pripetili v zadnjih 20 letih, jih uredimo 
ter izdamo v obliki zbornika. Drugi pa je dvo-
dnevno taborjenje celotnega stega Komenda 1 
na Fevdu (skavtski travnik in gozdiček na 
Križu), ki je potekalo med 20. in 22. aprilom. 
Na tem dogodku smo se odločili, da  pokažemo 
vse svoje znanje in izkušnje ter jih delimo z 
vsemi nekdanjimi skavti, starši, prijatelji in 
ostalimi obiskovalci. Zato smo Fevd spremeni-
li v pravi taborni prostor, kjer smo postavili 
šotore, členarje, bivake in zgradili jambor, po-
mol, oder, klopce, wc, igrišča ter vse ostalo kar 
potrebuje pravi skavtski tabor.

Taborni prostor smo začeli postavljati že te-
den pred samo prireditvijo, saj je bil to res velik 
zalogaj. Glavne zgradbe in šotore pa smo posta-
vili v petek in soboto dopoldne. Ko je bilo vse 
postavljeno, trdno zvezano in lepo okrašeno, pa 
so nas ''napadli zamaskirani zlikovci'' in ugrabi-
li našo stegovodkinjo Tamaro. Nato so nam po 
sms-ih sporočili, kako jo lahko rešimo. Takoj 
smo se podali na pot proti Križu, kjer smo mo-
rali opraviti različne naloge, ki jih je od nas 
zahteval ugrabitelj. Naloge so bile različne, od 
petja podoknice pa do plavanja v kriškem bajer-
ju in tihotapljenja v neznano hišo z namenom 
izmakniti vazo, ki si jo je ugrabitelj tako želel. 
Verjetno vam je sedaj že jasno, da ne govorimo 
o resničnem kaznivem dejanju ugrabitve, ampak 

Dvajseto leto našega delovanja 
Leto 2011/2012 je za nas komendske skavte nekaj posebnega, saj je to dvajseto leto našega delo-
vanja in zato smo si zadali, da ga naredimo nepozabnega. 

o veliki igri, ki jo je pripravil klan Čufti s čustvi. 
Po uspešno opravljenih nalogah smo stegovod-
kinjo le dobili nazaj. Ker pa je bil že večer, in 
ura prava, smo se odpravili v Komendo k sveti 
maši. Po maši smo se v sprevodu z baklami 
vračali na Fevd, dobili pa smo tudi posebno na-
logo. Morali smo po poti, ki je bila označena s 
svečkami, na poti 
pa smo srečevali 
napise in ljudi, ki so 
nas s svojimi bese-
dami spomnili na 
skavtsko obljubo in 
njen pomen. Pot nas 
je pripeljala na 
Fevd, kjer smo se v 
tišini zbrali okoli 
tabornega ognja in 
ga slovesno prižga-
li. 

Ko je plamen le-
po razsvetlil celoten 
travnik, smo pričeli 
s skavtskimi obljubami naših novincev. Najprej 
so obljubili mladiči volčiči krdela Skakajoči fi -
žolčki, potem pa še novinci čete Pogumno srce. 
Bila je tema, gorel je ogenj in lahko si predsta-
vljate, kako lepo in slovesno je bilo spremljati z 
ognjem obžarjene obraze novincev, ki ponosno 
povejo skavtsko obljubo. Kako izjemen občutek 
je, ko prvič izrečejo svoj ''bodi pripravljen'', v 
odziv pa jim vsi zbrani skavti odgovorijo ''vedno 
pripravljen!'' Na koncu smo še vsi prisotni 
skavti obnovili skavtsko zaobljubo, zapeli pe-

sem obljube in s klici razdrli kvadrat. 
Tako je bil uradni 
del obljub zaklju-
čen. 

Po slovesnosti pa 
seveda vedno sledi 
tudi zabava. Zato 
smo se vrnili ob 
glavni taborni ogenj, 
kjer nam je noviciat 
Razparane gurtne 
pripravil druženje in 

igrice z risanimi junaki kot so Bojan, Pika Noga-
vička, Nodi, Telebajsek Po in drugi. Veliko se je 
pelo, malo plesalo in igralo ter predvsem zelo 
zabavalo. Kmalu pa nas je po napornem dnevu 
premagala utrujenost in odšli smo v svoje šotore 
ali bivake ter trdno zaspali v pričakovanju priho-
dnjega dne.

''Nekje v sanjah zaslišim kitaro in kako nekdo 
prepeva. Vedno bližje je in vedno bolj se mi 
zdi, da... ''dobro jutro, vstati bo treba'' zaslišim 
voditeljev glas in takoj vem, da niso bile sanje, 
ampak je to začetek novega dne in čas za akcijo. 
Takoj se spravim iz spalke, si nahitro zavežem 
čevlje in že tečem v jutranji zbor.'' 

Tako se je začela nedelja oziroma dan, ki smo 
ga celo leto nestrpno pričakovali in vanj vložili 
ogromno truda. Gre za dan, ko smo slavnostno 
obeležili 20 let delovanja našega stega. Zjutraj 
smo hitro opravili jutranjo skavtsko rutino, pova-
dili program, pripravili zadnje malenkosti, nato 
pa so že začeli prihajati prijatelji, starši in ostali 
povabljenci. Najprej sta z odra, ki je bil zgrajen 
samo iz sušic, desk in vrvi,  vse zbrane nagovori-
la in pozdravila stegovodkinja in pomočnik ste-
govodje, nato pa je sledila zabavna igrica o tem, 

kako je skavtstvo izgledalo pred 20 leti in kako 
izgleda danes. Med obiskovalci je bil tudi nekda-
nji komendski voditelj ter avtor legendarne 
skavtske pesmi Vihar upanja. Nismo si mogli 
pomagati, da ga ne bi prosili naj poprime za kita-
ro in skupaj z nami zapoje pesem, ki jo pozna 
prav vsak skavt v Sloveniji. Po tem lepem in s 
čustvi nabitem trenutku, pa je sledila akcija. Ak-
cija v obliki skavtskega dvoboja nad vodo, igranju 
minolovca, večmeteske med drevesi napete gu-
galnice, kurjenja ognja na 101 način, izdelovanja 
posodic iz kokosovega oreha in drugih zanimivih 

Veterinarska uprava Republike Slovenije
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
T 01 300 13 00  |  F 01 300 13 56
E gp.vurs@gov.si  |  www.vurs.gov.si

Podatki o steklini in izkoreninjanju 
stekline v Sloveniji so dostopni na: 
www.vurs.gov.si.

CEPLJENJE LISIC PROTI STEKLINI

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

VETERINARSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 28.
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Veterinarska uprava Republike Slovenije
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
T 01 300 13 00  |  F 01 300 13 56
E gp.vurs@gov.si  |  www.vurs.gov.si
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Zdravo premišljajoči (in misleči) člani šaho-
vske sekcije so s turnirjem, ki je bil 10. maja, 
proslavili občinski praznik. Turnirja se je ude-
ležilo 6 članov (med njimi tudi 1 predstavnica 
nežnega spola). Tekmovanje je po sistemu 

Šahisti DU za praznik občine
vsak proti vsakemu trajalo skoraj tri ure. Sodi-
la je šahovska sodnica Pavla Košir.

Medalje pa so si prvi trije razdelili takole: 1. 
mesto, in s tem zlato medaljo, je zasedel Jože 
Zidarič, srebrn je bil Tone Trebušak, tretje 

Peljimo jih na morje!
Veliko otrok letos ne bo šlo na morje. Pomagajmo jim. 

Rdeči križ tudi letos pelje otroke in starejše iz socialno ogroženih družin 
na letovanje na Debeli rtič in Punat. Pridružite se akciji in darujte tudi vi! 

Več o akciji tudi na spletni strani: www.rks.si/morje

Br
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Telekom Slovenije in Simobil se odrekata vsem prihodkom iz naslova storitve SMS Donacija za Rdeči križ Slovenije.

mesto pa je pripadlo Pavli Košir. Medalje je 
podelil podpredsednik DU Ivan Hlade, ki je 
pozitivno ocenil vsakoletni prispevek DU k 
praznovanju občinskega praznika in čestital 
prejemnikom medalj.

delavnic. Ob vsem tem zanimivem dogajanju je 
čas mineval s svetlobno hitrostjo in že je bil čas 
za kosilo. Govorimo seveda o makaronih z me-
som, kaj pa se drugega pri skavtih sploh še je! 

Ko so bili trebuščki polni, smo si malo odpo-
čili in v sproščenem vzdušju klepetali ter obu-
jali spomine na tabore, zimovanja, neprespane 
noči ob straženju zastave, neskončnih pohodih 
in drugih skrivnostih, ki pa so samo za nas.

Ko se je dan prevesil v popoldanske ure in je 
nebo postajalo vedno bolj temno ter grozilo z 
nevihto, smo se začeli pripravljati na zahvalno 
sveto mašo za uspešnih 20 let delovanja. Počasi 

je začelo kapljati, nato pa vedno bolj deževati. 
A mi se nismo pustili motiti in tako se je ravno 
sredi maše usulo kot iz škafa. Deževalo je tako 
močno, da se zaradi šuma dežnih kapelj, ki so 
padale na plahto in listje, ni skoraj nič slišalo. 
Tako smo si nekateri pridigo našega duhovnega 
asistenta Aleša lahko zgolj predstavljali in po-
izkušali razbrati kakšno besedo z njegovih ust. 
A to nas ni ustavilo in z vsako kapljo smo bili 
bolj odločeni zadevo izpeljati do konca! 

Sledila je kratka akademija, s katero smo se 
zahvalili vsem voditeljem, ki so v preteklosti 
delovali v komendskem stegu in prispevali 

svoj delež pri gradnji našega stega. Stega, ki 
ima močne in zdrave temelje prav po zaslugi 
mladih, ki so velik del svojega prostega časa 
žrtvovali za skavtstvo in predvsem za to, da so 
vzgajali naše otroke in mladino v poštene in 
odgovorne državljane. To priložnost pa smo 
izkoristili tudi za uradni izid in predstavitev 
135 strani obsežnega zbornika z naslovom 
''Umazani z blatom, z rutko za vratom'' na ka-
terega smo zelo ponosni. Če si ga želite ogle-
dati ali imeti, pa nam lahko to sporočite na 
komenda1@skavt.net.

Gobčni volk

Letošnji drugi tekmovalni dan za kasače so pod 
vodstvom predsednika Alojza Laha odlično 
pripravili člani Konjeniškega kluba Komenda. 
Pod obronki Krvavca se je v sedmih dirkah 
pomerilo 61 kasačev, največ uspeha pa so imeli 
tekmovalci domačega kluba, ki so zmagali v 
treh dirkah. V osrednji dirki dneva Memorialu 
Janka Juhanta sta na dobro pripravljeni 
1800-metrski tekmovalni stezi slavila šestletni 
kastrat Rambo in Branko Seršen iz KK Ljuto-
mer s kilometrskim časom 1:19,3, pred devet-
letnim žrebcem Rokijem na vajetih Davorina 
Puharja iz KK Ljutomer in šestletnim kastratom 
Pen Starom z Markom Gorencem iz KK Lju-
bljana. Poleg osrednje dirke je okrog 1000 gle-
dalcev videlo še šest kakovostnih kasaških dirk, 
v katerih so slavili petletni žrebec italijanske 
reje Nostromo Vita (Blaž Jan, KK Komenda), 
štiriletna kobila Disa BJ (Dušan Krhač, KD 
Krim), petletni žrebec Diamond MS (Andrej 
Marinšek, KK Komenda), šestletna kobila av-
strijske reje Nicolina (Rok Hočevar, KK Šen-
tjernej), petletna kobila Neysha Gill (Mirko 
Gregorc, KD Krim) in z najboljšim kilometr-
skim časom dneva 1:17,2 petletna kobila Jolly 
GJ (Roman Jerovšek, KK Komenda).

Rezultati kasaških dirk v Komendi (20. 
maj 2012): 1. dirka, avtostart 3- do 5-letni 
EU kasači, 1800 metrov, zaslužek do 250 

Kasaštvo – Komenda

Rambo zmagovalec osrednje dirke
evrov: 1. Nostromo Vita* (IT) (Blaž Jan, KK 
Komenda), 1:22,8, 2. Prior Right (Slavko Fran-
ko, KK Šentjernej),1:22,9, 3. Arlindo Vita (Ba-
škim Rahmani, KK Ljubljana), 1:23,3; 2. dirka, 
avtostart 3- do 5-letni slovenski kasači, 1800 
metrov, zaslužek do 900 evrov: 1. Disa BJ 
(Dušan Krhač, KD Krim), 1:22,8, 2. Pikon Vita 
(Andrej Marinšek, KK Komenda), 1:22,9, 3. 
Zoya Vita (Ivan Humek, KK Šentjernej), 1:24,1; 
3. dirka, avtostart 3- do 14-letni slovenski 
kasači, 1800 metrov, zaslužek do 2500 evrov: 
1. Diamond MS (Andrej Marinšek, KK Komen-
da), 1:19,4, 2. Pantera I (Milan Žan, KK Ko-
menda), 1:19,4, 3. Porshe MP (Peter 
Zadel ml., KK Ljubljana), 1:19,8; 
4. dirka, avtostart 3- do 14-letni 
EU kasači, 1800 metrov, zaslužek 
do 3700 evrov: 1. Nicolina (AT) 
(Rok Hočevar, KK Šentjernej), 
1:19,4, 2. All Gerd (Janez Štremfelj, 
KK Komenda) 1:19,6, 3. Rebeka 
Alar* (AT) (Davorin Puhar, KK 
Ljutomer), 1:19,7; 5. dirka, avto-
start 3- do 14-letni slovenski ka-
sači, 1800 metrov, zaslužek do 
7500 evrov: 1. Neysha Gill (Mirko 
Gregorc, KD Krim), 1:21,0, 2. Lora 
(Nina Lovrenčič, KD Slovenske 
gorice Lenart), 1:21,4, 3. Jerry Lou 

GJ (Roman Jerovšek, KK Komenda), 1:21,4; 6. 
dirka, MEMORIAL JANKA JUHANTA, 
avtostart 3- do 14-letni slovenski kasači, 1800 
metrov: 1. Rambo (Branko Seršen, KK Ljuto-
mer), 1:19,3 2. Roki (Davorin Puhar, KK Ljuto-
mer), 1:19,3, 3. Pen Star (Marko Gorenc, KK 
Ljubljana) 1:19,4; 7. dirka, avtostart 3- do 
14-letni kasači, 1800 metrov: 1. Jolly GJ (Ro-
man Jerovšek, KK Komenda), 1:17,2, 2. Angel 
Sirrius (Marko Gorenc, KK Ljubljana), 1:17,7, 
3. Cash Hammering (SE) (Milan Žan, KK Ko-
menda), 1:17,7 

Darko Hacin 

Župan Tomaž Drolec je podelil pokal zmagovalcu 6. memo-
rialne dirke Janka Juhanta



         

 

TRAVNATE POVRŠINE 
Košenje 
Gnojenje 
Škropljenje proti 
plevelu 
D j j

ŽIVE MEJE 
Striženje 
Gnojenje 
Dodajanje lubja 
Zalivanje  

GRMOVNICE 
Striženje 
Gnojenje 
Dodajanje lubja 
Zalivanje 

 

ZELENJAVNI VRTOVI 
Prekopavanje  
Gnojenje 
Postavitev gredic 
Pletje 

 

Blaž Filipič 
Gmajnica 21 
1218 Komenda 

031 361 305 031 361 305
pon-pet, 8.00-16.00 



NAGRADNA KRIŽANKA

Podjetje za gostinstvo in turizem
Podboršt 27a, 1218 Komenda, GSM 041 799 419

Poslovna dejavnost: že 20 let catering, prireditve, gostinstvo, obletnice, po-
roke, večji pikniki pod šotorom – pripeljemo, postavimo: vse od A. do Ž.   

Nagrade
1. nagrada: gurmanska plošča za dve osebi 
2. nagrada: nedeljsko kosilo za dve osebi 
3. nagrada: 2 krat pizza 

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) 
pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda 
DO VKLJUČNO 14. junija 2012. Na kuverto 
napišite: ime, priimek, naslov in Nagradna kri-
žanka. 

NAGRAJENCI križanke VRTNI CENTER 
GAŠPERLIN, Moste pri Komendi, Suhadole 
100, 1218 Komenda v Aplenci Glasilu občine 
Komenda, številka 04/2012

1. nagrada: Rastline po izbiri v vrednosti do 
150,00 € – MARIJA GRAD, GLAVARJEVA 

CESTA 22 A, 1218 KOMENDA 
2. nagrada: Rastline po izbiri v vrednosti do 100,00 € – JANA ER-
JAVEC, MOSTE 40 J, 1218 KOMENDA  
3. nagrada: Rastline po izbiri v vrednosti do 50,00 € – DARJA 
KAMŠEK, GORA PRI KOMENDI 24 C, 1218 KOMENDA  
4. nagrada – Rastline po izbiri v vrednosti do 40,00 € – ANDREJA 
KUŠAR, SUHADOLE 7 C, 1218 KOMENDA  
5. nagrada – Rastline po izbiri v vrednosti do 30,00 € – ALENKA 
TROP, ZADRUŽNA ULICA 19 B , 1218 KOMENDA  

 
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi tega potrdila in oseb-
nega dokumenta uveljavljajo pri VRTNI CENTER GAŠPERLIN, 
SUHADOLE 100, 1218 KOMENDA  

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
 MIBOS d.o.o.

e-mail: mibos@volja.net
tel: 01/83 14 515, GSM: 031 305 451



KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84

od 1.6.2012 do 1.7.2012 oz. do razprodaje zalog.                            

BRIKETI ZA MUCE GOVEDINA
 + POSODA

Slike so simbolične. Za morebitne napake v tisku se vam opravičujemo.

izbor artiklov po ugodnih cenah!

PLESKARSKI VALJ 25 CM KPL.

KRMILO ZA MLADO PITANO 
GOVEDO ZLATO ZRNO

5,70 €
5,13 €

CEMENT ANHOVO 
25/1

MINERAL ZELENI    3,60 €   3,27 €  
MINERAL RDEČI      4,40 €   3,69 €
MINERAL RUMENI 4,60 €   4,14 €

GNOJILO ZA NAGELJNE

FORTH ELEKTRIČNI 
UPARJALNIK PROTI KOMARJEM

3,50 €
3,33 €

3,00 €
2,70 €AKCIJSKA CENA 2,66 EUR

3% 
POPUST JE ŽE VKLJUČEN V CENO

KOMPLET ČOPIČEV STANDARD 4/1

0 €€€€00 €€€€550055000033 00 €3333 555550000003333333 533 550 €50 €

OSOOOOSO

€€0000 €€333 555333 55550000 €3 €€

03 63 603 €€3 €

€€€00 €555 700 €5 7000 €55 0 €0 €

5,20 €
4,68 €

5% POPUST JE ŽE VKLJUČEN V CENO

7,40 €
6,29 €

%%% N N V CUČČTT JJ ŽŽEŽE VVKK UPOPUSTTPOOPPU TTO Ž VVKLLJJUČČEN V CŽE VKPPOOOOPPPUUUUSTSSTT JJE E ŽŽŽŽEŽE  VVVVKLKKLKLJLLJJUUČČČČEČEN N V CCE

AKCIJA:

INSEKTICID ALVERDE
ZA ZATIRANJE 

KOLORADSKEGA
HROŠČA

HERBICID LUMAX
 ZA ZATIRANJE PLEVELOV

 V KORUZI.

1 66 20122 dd 1 201011222 dddd dddd00 jjdddd 20 200 jddd 11 66 22001122 dd 11 77 22001122 dd dd jj ll
UGODNI  NAKUPI  V  JUNIJU


