Aplenca

Leto 22

IZ VSEBINE:
2.–3. stran:

Glasilo občine Komenda 5/2013

31. maja 2013

18. stran:
Vsi skupaj so pretekli prek 3000 kilometrov

Budnica in priznanja za praznik

23. stran:

15. stran:

Na 7. dirki 244 kolesarjev

Igri{~e - darilo najmlaj{im

JUNIJA V APLENCI

16–17. stran:
Galerija na prostem

Številka 5

- Mož, ki ga poznamo
- Bosih nog gor in dol
- Vesela {olska veselica

Naslovnica: Sožitje je odprlo novo RAZSTAVNO GALERIJO na prostem

1

občine Komenda 5/2013
Aplenca
Prvomajska
budnica komendskih Glasilo
godbenikov
Po kresu, ki ga je zvečer pred 1. majem pripravila že po tradiciji skupina Klanških fantov, so zjutraj
»zbudili« občanke in občane občine Komenda godbeniki Godbe Komenda s predsednikom društva
Srečom Korbarjem in županom občine Tomažem Drolcem.
Po večernem kresu 30.
aprila pri brunarici na
Klancu je bila tokrat za
nekatere kratka predpraznična noč. Na golaž
ob kresu, ki so ga pripravili že po običaju
Klanški fantje, se je
zbralo kar precej predpraznično razpoloženih. Potem pa se je ob
5. uri zjutraj pri občinski stavbi oziroma na parkirišču Kulturnega doma
v Komendi oglasila prvomajska budnica. Tokrat ni šlo za posnetek neznanega godbenega orkestra, ampak so jo zaigrali prvič v zgodovini
sedanje občine Komenda domači godbeniki, člani društva Godba Komenda.
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Bilo je zares slovesno, posebno še, ker so se potem podali na praznično igranje prav po vseh vaseh v občini. Povsod veselo pozdravljeni so
presenečali. Seveda ob običajni praznični zdravici s koračnico ni manjkalo po vaseh tudi ta pravih zdravic s čestitkami in dobrimi željami
godbenikom Komende.
Ni čudno, da sta bila še posebno ponosna (in na trenutne razumljivo
tudi ganjena) najbolj zaslužna za ta nastop (in pred tem tudi na jesenskem sejmu v Komendi) prav pobudnika in sedaj »ta glavna« za delovanje godbe Saša Plevel in Srečo Korbar. Ponosen, da ima tudi Komenda
svojo godbo, pa je bil razumljivo tudi župan Tomaže Drolec.
Od 5. ure zjutraj pa tja do 11. ure in čez je potem trajala prvomajska
glasbena povorka skozi štirinajst vasi občine Komenda. In zaradi tega
začetka maja, in številnih prireditev v nadaljevanju ob občinskem prazniku, je bil letošnji mesec maj v Občini Komenda še posebno lep in
slovesen.
Andrej Žalar

Aplenca
Glasilo občine Komenda 5/2013
Slavnostna
seja in občinska priznanja

V sredo, 15. maja, je bila na Križu v Breznikovem domu-Domu krajanov
Križ že štirinajstič slavnostna seja občinskega sveta ob prazniku občine.
Začeli so jo s himno domači-komendski godbeniki in s tem z enim prvih
nastopov po ustanovitvi poudarili uspehe v občini, ki je danes v Sloveniji poznana po več kot šestdeset klubih in društvih.
Župan Tomaž Drolec je orisal dogajanja in uspehe, v kulturnem programu pa so nastopili učenci Glasbene šole Kamnik-Komenda. Slovesnosti so se poleg svetnikov in predstavnikov društev udeležili tudi načelnik Upravne enote Kamnik Mihael Novak, poslanca državnega zbora
Brane Golubovič in Matej Tonin ter župani in predstavniki iz pobratene
občine Križevci in iz sosednjih občin.
Podelili so tudi občinska priznanja.

Posmrtno priznanje častnega občana je dobil župnik Nikolaj Pavlič,
ki je 25 let do smrti leta 2000 vodil župnijo Komenda in bil tudi kamniški dekan. Priznanje je prevzel France Pavlič, brat pokojnega Nikolaja
Pavliča. Bronasto priznanje je dobila desetina deklet članic A PGD
Komenda za uspehe, ki jih je dosegla na tekmovanjih v državi, dobili

pa so jih še mladi športniki Florjan Rus iz Most, kot uspešen sovozač
v reliju, Mažoretna skupina Junior Twirling mažoretnega kluba
Komenda za lanske uspehe na tekmovanjih v državi in na evropskem
prvenstvu, še ne devetletna šahistka Ana Pibernik z Gore in Matic
Blaž z Gmajnice za dosežke v orientaciji. Program in predstavitve na
seji pa je ob spremljavi Špele Štular na citrah poznano izvirno povezoval
Darko Mavsar.
V praznično razpoloženje pa so sovpadala sredi meseca maja tudi
dela na Glavarjevi cesti v Komendi z vgrajevanjem S-kanala za odpadne
vode, ki bo povezoval občino Komenda z občino Cerklje in na drugi
strani z občinama Mengeš ter Trzin in s čistilno napravo v Domžalah.
A. Žalar
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Priznanje Častni občan:
Nikolaj Pavlič
Rodil se je 5. decembra
1945. Od 1975. leta je 25
let vodil Župnijo v Komendi. Kot župnik in dekan je Nikolaj Pavlič živel
z ljudmi in za Komendo
in prim tem hkrati nadaljeval delo svojega predhodnika gospoda Demšarja s promocijo Petra
Pavla Glavarja in z obnovo cerkvenih stavb v Komendi.
Nikolaj Pavlič ima velike zasluge za poznavanje Komende v slovenskem prostoru. Sodeloval
Nikolaj Pavlič
je pri Glavarjevem simpoziju v Rimu in tudi sam
postal član Malteškega viteškega reda. V svojem dolgotrajnem službovanju, dokler ga ni na njegovi življenjski poti leta 2000 prehitela smrt,
je s svojo skrbjo za cerkve in druge cerkvene stavbe, za naše kulturne
spomenike, dopolnil podobo Komende, na katero smo lahko ponosni.
Njegov čas je bil naš čas. Veliko ga je namenjal mladim. Vedno se je
odzval klicu in nobena pot podnevi ali ponoči mu ni bila predaleč. Vsi
Komendčani smo ga dobro poznali. Zato ni potrebno veliko velikih besed. Dovolj je že lahko, da se spomnimo njegovega pogleda in nasmeha
za vsakogar in venomer, ne glede na osebne stiske, ki jih je doživljal v
zadnjih letih življenja.
Kot dušni pastir in varuh kulturne dediščine je opravil izjemno delo.
Zato naj bo posmrtna podelitev imena Častni občan Nikolaju Pavliču
skromna hvaležnost ob prazniku Občine Komenda leta 2013 za njegovo
delo in življenje med nami.
Za podelitev posmrtnega občinskega priznanja so ga predlagali občanke in občani Komende in odbori N.SI Komenda, SDS Komenda in
SLS Komenda.

Bronasto priznanje:
Ekipi Članice A PGD Komenda
Skupina mladih gasilk Prostovoljnega gasilskega društva Komenda
se je zbrala pred štirimi leti. Povezale so se v gasilsko desetino in se
posvetile gasilskim tekmovanjem. Leta 2010 so že začele nastopati v
Pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije v spajanju sesalnega
voda. Kmalu so s tekmovanj začele prinašati domov v Komendo pokale, ki so jim bili tudi velika spodbuda za redne vaje in tekmovanja.
V Pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije v spajanju sesalnega voda so leta 2011 dvakrat osvojile četrto mesto. Največji uspeh pa
je bil tisto leto prvo mesto na mednarodnem tekmovanju ob Dnevih
zaščite in reševanja 1. oktobra 2011 v Kopru. In potem lani: tekmovanje
na Keblju drugo mesto, Šentjur pri Celju tretje in v skupnem seštevku
ponovno četrto mesto. Po izrednih rezultatih in zmagah na občinskem in
regijskem tekmovanju so se lani uspešno udeležile državnega gasilskega
tekmovanja v Velenju, v Loki pa so tretjič zapored osvojile pokal v
trajno last. Članice ekipe A PGD Komenda pa so uspešne tudi letos. V
ciklusu tekmovanj na Keblju, v Žažarju, v Zalogu in v Koterdežu so že
osvojile tretje mesto.
Za njihovo požrtvovalno delo, za dosedanje uspehe, za predstavljanje
in ugled občine Komenda jih je Prostovoljno gasilsko društvo Komenda
predlagalo za letošnje bronasto občinsko priznanje.
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NAJBOLJŠI ŠPORTNIK
V ČLANSKI KONKURENCI
FLORJAN RUS
MOSTE 59B
Florjan Rus je sovoznik v reliju. Z voznikom
Aleksom Homarjem sta v sezoni 2012 sodelovala na šestih reli prireditvah državnega prvenstva. Kar na petih prireditvah sta slavila v
skupni razvrstitvi državnega prvenstva in sta
Florjan Rus
tako na koncu sezone zanesljivo postala državna prvaka v reliju.
Za priznanje je Florjana Rusa predlagala Nežka Rus.

NAJBOLJŠA ŽENSKA EKIPA DO 15. LETA STAROSTI
MAŽORETNA SKUPINA JUNIOR
TWIRLING MAŽORETNEGA KLUBAKOMENDA
Na XII. Odprtem državnem prvenstvu Mažoretne in twirling zveze
Slovenije sta 19. in 20. maja 2012 v Rušah pri Mariboru v finalu predstavljali občino Komenda Mažoretna skupina A in Mažoretna skupina B
Twirling in mažoretnega kluba Komenda. Za nastope sta obe skupini
pod vodstvom trenerke Anite Omerzu dosegli odlične rezultate. Mažoretna skupina B se je uvrstila na 6. mesto. Mažoretna skupina A pa je
dosegla 1. mesto in naslov Državne prvakinje med kadetinjami za leto
2012. S tem uspehom so se uvrstile tudi na Evropsko mažoretno prvenstvo septembra lani v Franciji, kjer so dosegle odlično 5. mesto.
Za priznanje je Mažoretno skupino A (JUNOR) predlagal Twirling in
mažoretni klub Komenda.

NAJPERSPEKTIVNEJŠA
ŠPORTNICA DO 15. LETA
STAROSTI ANA PIBERNIK
GORA 1A, KOMENDA
Še ne 9-letna Ana Pibernik je na 18. Državnem
prvenstvu mladih v šahu na Debelem rtiču februarja 2012 v skupini deklet do 8 let osvojila 1.
mesto, uspeh pa je potem potrdila tudi na 13.
Državnem prvenstvu mladih v pospešenem šahu
prav tako februarja lani na Debelem rtiču. Konec
Ana Pibernik
avgusta je Ana potem sodelovala na Evropskem prvenstvu v Pragi, kjer se
je uvrstila na 50. mesto, Komendo pa je zastopala tudi na svetovnem prvenstvu mladih novembra lani v Mariboru, kjer je med najboljšimi mladimi šahisti na svetu osvojila 70. mesto.
Ano Pibernik je za priznanje predlagal Šahovski klub Komenda.

NAJPERSPEKTIVNEJŠI ŠPORTNIK
DO 15. LETA STAROSTI
MATIC BLAŽ
GMAJNICA 52A, KOMENDA
Matic Blaž z Gmajnice je športno orientacijo in
gibanje v naravi začel pred dvema letoma v
Orientacijskem klubu Komenda. Še ne 13 let
star je lani zabeležil vrsto uspehov. Na šolskem
področnem prvenstvu v Komendi je osvojil 2.
mesto. Prav tako 2. je bil na tekmovanju za pokal
Matic Blaž
Komende in zmagal na državnem prvenstvudolge proge v Postojni. Zmagal je tudi na državnem prvenstvu v sprintu v
Ljubljani, osvojil 3. mesto na šolskem državnem prvenstvu v Ljubljani in
2. mesto na državnem prvenstvu v orientaciji s kolesi ter 3. mesto v slovenski orientacijski ligi. Na mednarodnem tekmovanju Cerkno Cup 2012
v Idriji je bil 3., odličen pa tudi na mednarodnem tekmovanju Alpe Adria
Cup 2012 v Avstriji (Arnoldstein), kjer je osvojil 9. mesto na tekmovanju
srednje proge in 13. mesto na tekmovanju dolge proge.
Za priznanje je Matica Blaža predlagal Roman Jerovšek z Gmajnice.
Andrej Žalar
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ŽUPAN TOMAŽ DROLEC

Kljub krizi smo
lahko zadovoljni
Županov govor na slavnostni seji ob občinskem prazniku
»Sedemnajst let je od takrat, ko smo na sestanku krajevne oz. krajevnih skupnosti sprejeli
sklep, da damo pobudo za samostojno pot naših
treh bivših krajevnih skupnosti Komenda ,
Križ in Moste.
Izkazalo se je, da je bila pobuda premišljena
in pravilna, saj se je potem iz dneva v dan kazal
razcvet, ki smo mu bili priča v naših krajih v
samostojni občini.
Naravnost z neverjetno naglico smo prva
leta dohitevali sosednje občine, ki so bile že 4
leta pred nami na samostojni poti.
Pridobitve: šolski prostori, otroško varstvo,
telovadnice, obnove cest z infrastrukturo
od kabelske kanalizacije, telefonija, optika, plin, omrežje T2, novo vodovodno
omrežje, kanalizacija za odvajanje tako
fekalnih, kakor tudi meteornih voda, izgradnja pločnikov, sejem...
Krona zaupanja in vsega našega skupnega
dela pa je bila izgradnja Poslovne cone.Danes
vidimo, da se podobnega projekta ni lotila nobena od občin v državi Sloveniji. To je nedvomno tudi zgodba, ki je in bo zaznamovala občino za vse večne čase, pa kakršnakoli
prihodnost jo že čaka.
Trenutno si poleg podjetnikov iz 1. dela Poslovne cone, v 2. delu urejajo prostore novi
podjetniki (nekateri tudi že obratujejo). V njih
bo dobilo delo spet več 100 naših državljanov.
In če k temu prištejemo še več sto zaposlenih v
1. delu, v 1. fazi zgrajene cone, je to za našo
majhno komendsko občinsko skupnost velika
številka in nadvse pomemben uspeh. Ob tem
pa ne smemo pozabiti, da imamo še, tudi v samostojni občini zgrajeno, Poslovno cono na
Potoku s podjetji in delovnimi mesti za naše
občane.

Skratka, razcvet naše občine je bil zavidljivo velik in pomemben za uspešna dogajanja tudi na drugih področjih in sicer v razvoju, ki ga poznamo pod imenom širša
(družbena) infrastruktura. Tako danes
občanke in občani v občini delujemo v
prek 60 klubih in društvih.
Z zaupanjem, delom, složnostjo, s skupno
zadovoljno zavzetostjo nam je uspelo, da nam
finančna uresničitev na prvi pogled še tako
nedosegljive pobude ni bila pretežka. Zato je
danes med nami v občini vedno več posameznikov in skupin, ki z dosežki segajo v sam vrh
uspešnih v domovini in so vse bolj poznani
tudi v tujini. Temu pa pritrjuje tudi odziv, saj
smo iz leta v leto priča vse več tistim iz sosedstva, ki so se odločili, da svoj življenjski prostor
delijo z nami tukaj pod Krvavcem.
Med njimi pa je kar pomembna večina takšnih, ki zaradi standarda z visokimi dohodninami polnijo našo skupno občinsko blagajno.
Uvrščamo se namreč med sam vrh občin v
Sloveniji, ki se samofinancirajo.
Ob tem pa je manj razveseljivo spodbudna
druga stran te medalje. Primerna poraba, ki
nam jo izračunava država, še zdaleč ne pokriva
več tako imenovanih zakonsko določenih tekočih stroškov oziroma nalog.
A povrnimo se k pridobitvam, ki so pospešile med našimi občani, in seveda predvsem občankami, da smo že kar nekaj časa prav pri
vrhu po številu rojstev na 1000 prebivalcev v
Sloveniji. In zato smo razumljivo tudi najmlajša občina v Sloveniji.
Pred meseci pa smo tudi izvedeli, da nas je
Angleška firma, ki je v Sloveniji ocenjevala
Razvojni potencial po občinah, uvrstila na več
kot odlično 3. mesto med vsemi 212. občinami.

Res pa je tudi, da nam trenutno ne gre
najbolje.
Vendar že prihodnje in naslednja leta se
nam ponuja nov zagon izgradnje infrastrukture; predvsem izgradnja kanalizacije
za odpadne-fekalne vode. Ta bo vključila
tudi dela, ki bodo zagotavljala enake razvojne možnosti občanom.
Projekti so pripravljeni, gradbena dovoljenja
tudi, izbran je bil že nadzor in skoraj že izvajalec. Čakamo le še na korak, ki ga mora narediti država: na podpis za pridobitev sredstev iz
kohezije. Mislim pa in upam, da tudi do tega
podpisa ni daleč.
Pred dnevi smo odpirali tudi ponudbe za izgradnjo kanalizacijskega sistema. Bili smo
prijetno presenečeni nad ponudbami. Bile so
ugodne za občino in upam, da bomo imeli srečo tudi z izbranim izvajalcem.
Načrtujemo, da se dela začnejo že letos poleti oziroma jeseni in da z deli končamo leta
2015 v vaseh Žeje, Suhadole, Moste, Gora,
Gmajnica, Mlaka, Podboršt in Komenda. Pogoj
za pridobitev nepovratnih sredstev je namreč
najmanj 95 % priključitev na kanalizacijski
sistem. Sicer bomo pridobljena nepovratna
sredstva vračali!
Ostale vasi - Potok, Breg, Nasovče, Klanec
in Komendska Dobrava – zaradi premalo prebivalcev kohezija ne vključuje; razen izgradnje
Tako nas tudi v prihodnjih letih čaka pestro dogajanje in sodelovanje na vseh področjih. Zato upam, da se med nas ponovno
vrnejo volja in skupno sodelovanje ter razumevanje; kar pa ne velja zgolj za našo
občino, ampak kar za celo domovino Slovenijo.
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smo šoli vrnili v uporabo za otroško varstvo izposojene učilnice.
Sedaj ima šola vse potrebne prostore, ki so bili zgrajeni ali prenovljeni v samostojni občini Komenda. Vključno s telovadnico ima tako občina kar za nekaj desetletij dovolj šolskih prostorov.
Mislim, da smo kljub krizi, ki nas trenutno pesti, v občini lahko
zadovoljni.
Včasih se mi zazdi, da smo od vsega lepega, ki smo ga dobili s
premalo truda in odrekanj, izgubili stik z realnostjo. Zato danes
tudi težko razumemo, da občina vsega, česar smo bili vajeni od nje
dobiti, ne more dajati v nedogled.

zbiralnika (kolektorja) od Potoka preko Klanca do občinske meje s sosednjo občino Cerklje. Ta zbiralnik pa mora biti prav tako zgrajen do konec
leta 2015. V vasi Križ je infrastruktura končana; razen optike za T2.
Za to, kaj pomeni sodelovanje in razumevanje, bom omenil le dogodek iz sedanje gradnje S-kanala. Samo en posameznik med vrtcem v
Komendi in križiščem v Mostah ni in ni hotel podpisati služnosti. Več
mesecev smo se pogovarjali in skušali dogovoriti. Žal, dogovora ni bilo,
in zato smo morali prestaviti potek kanala ob potoku Pšata na Glavarjevo cesto. Asfaltirano cestišče ob razbremenilniku in vsa Glavarjeva bi
lahko ostala nedotaknjena, tako pa… Draga rešitev!!!
Pa nam naj to ne vzame poguma za nadaljnje delo. S to izgradnjo
bomo končali povezavo Letališča in občine Cerklje s ČISTILNO NAPRAVO v Domžalah, katere solastnica je od nedavnega tudi občina
Cerklje.
Veselimo se lahko tudi izgradnje kanalizacije z vso pripadajočo infrastrukturo od občinske stavbe pa tja do občinske meje v skupni dolžini 2
km, ki je bila skupaj z novim cestiščem tudi dograjena v minulem letu.
Ne smemo pozabiti tudi uspeha z izgradnjo 6-oddelčnega vrtca, ki
nam je zagotovil celotno varstvo za vse najmlajše v občini. Hkrati pa

ODGOVOR ŽUPANU

Nismo oškodovali občine

Na odgovor župana bralki v rubriki Županova beseda v aprilski
Aplenci (bralka ga je spraševala, kako je z izgradnjo Centra oziroma trgovine v Komendi - Aplenca, april, stran 9) se je odzvala opozicija, ki jo župan omenja v odgovoru.
»V zadnji Aplenci v rubriki Županova beseda je najbolj zmotil županov odgovor na vprašanje o Centru Komende. Kaže namreč, da je
Opozicija zaustavila gradnjo trgovine.
To pa ni res. Trgovino si namreč v Komendi vsi želimo. Vendar, ko so
nas izvajalci oziroma podizvajalci klicali in spraševali, zakaj niso dobili plačila, da čakajo mesece in mesece nanj, in da bodo dali to v medije,
smo se obrnili na Gorenjsko banko in vprašali, zakaj izvajalci ne dobijo
plačila. Odgovor je bil, da ni problema in da ga bodo dobili; saj v skrajni sili lahko vnovčijo tudi garancijo občine Komenda. Ker pa izdajo
garancije ni podprl ne ta, niti prejšnji občinski svet, nas je zaskrbelo.
Investitor podjetje Hades je namreč denar dobilo, opravljenih del ni
plačevalo in če bi banka vnovčila garancijo, bi bila oškodovana občina
Komenda. Zato menimo, da smo celo rešili občino pred velikimi težavami (občinska uprava bi lahko bila brez plač, ogroženi bi bili projekti,
blokirana bi bila občina).
Res pa je danes utemeljeno vprašanje, kdaj bo trgovina narejena. Po
naših informacijah so se našli investitorji, ki so pripravljeni trgovino
oziroma Center zgraditi in projekt dokončati, vendar pa prejšnji investitorji nočejo oziroma ne podpišejo (?) izvedbe projekta. Če bi investitor
Hades podpisal dogovor z novimi lastniki, bi se v gradnjo vključila tudi
banka.
Skratka, mi nismo krivi, saj smo le svetovalno telo županu. Smo ga pa
opozarjali, naj vloži izvršbe in plombe na zemljišča proti IGRM, Urbano, česar pa ni.
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Velja pomisliti, kaj sami lahko naredimo za občino, da nam bo v njej
čim prej spet tako, kot nam je že bilo.In če dobro premislimo, nam danes, vsaj veliki večini, ni še prav nič hudo. Se je pa zli duh zalezel v naš
vsakdan. Moramo ga izkoreniniti, izriniti, zavreči povsod in se v skupinah, društvih ,klubih…, kjer se dobro počutimo, organizirati tako, da bo
lepši JUTRI.
Naj bo ta misel spodbuda in še enkrat čestitka vsem vam za vaš trud
pri zavzemanju za dobro, pozitivno počutje v občini Komenda.«

Prav tako smo podpirali (saj imamo vsi starše) Medgeneracijski center
(MGC) , vendar smo vztrajali, da mora biti gradnja finančno vzdržna.
Če bi bil denar, bi se lahko delalo. Zakaj se ni delalo 3 ali 4 leta prej;
takrat bi se lahko. Podatki o gradnji in stroških pa so bili potem iz
obravnave v obravnavo različni (najprej prikazan dobiček, naslednjič
nula, potem je bila minimalna izguba; od ljudi, ki so sodelovali pri pripravi projekta , pa je bilo slišati, da bi letna izguba bila več 100 tisoč
evrov.). Zato ocenjujemo, da nismo vrgli stran 500.000 evrov, saj bi se
že v poldrugem letu po izgradnji pri obratovanju pokazala izguba.
Kar pa zadeva 1000 evrov za starosti prijazno občino v Evropi, smo
na seji samo vprašali, če lahko to odločimo na prihodnji seji. Vendar te
seje potem ni bilo.
Ne sprejemamo tudi očitka, da sprašujemo v centralah, kako naj se
odločamo. Si pa prizadevamo, da nam pomagajo, če nam lahko, pri razvoju občine.
Glede MBO in Kanalizacije in takratnih prizadevanj pa se z županovo
ugotovitvijo strinjamo. Danes bi bilo občini veliko lažje, če bi imeli
MBO in če bi bila že zgrajena Kanalizacija, ki pa je danes še vedno ni.
Za naprej pa menimo, da sodelujmo tvorno, brez osebnih zamer pri
morebitnih različnih pogledih in če je potrebno, naredimo (včasih) korak
nazaj. Tako kot je sedaj, res ni prijetno za nikogar; ne za nas (opozicija),
ne za župana. Vseeno pa se lahko pohvalimo, da smo odprli vrtec,
ohranili kar nekaj denarja, nič nismo zapravili in v naslednjih mandatih
ne bo mogel nihče očitati oškodovanj ali škode.«
Svetniki
Aleš Marinko (SDS), Vid Koritnik (SLS), Danica Zmrzlikar (N.SI),
Štefan Kern (VEM), Mihaela Poglajen (LTO)

Aplenca

AKTUALNO

Spominska slovesnost
na Komendski Dobravi
Govornik na slovesnosti pri spomeniku NOB je
bil Andrej Babič, častni predsednik ZZB za vrednote NOB iz Kranja.
Pevci
Mešanega
pevskega zbora DU
Komenda pod vodstvom Ignaca Gorjanca,
recitatorji,
učenci Osnovne šole
Komenda, številni
člani društva upokojencev, ki so prišli na
slovesnost na Dobravo s tradicionalnega
pohoda do partizanske bolnice dr. Tineta
Zajca, praporščaki sosednjih borčevskih organizacij in drugi so se tokrat,
17. maja, dopoldne zbrali in s proslavo ob občinskem prazniku počastili spomin na dogodek iz junija 1944, ko so Nemci odkrili in uničili
partizansko bolnišnico. V nasprotju z veljavnimi mednarodnimi dogovori je okupator takrat kruto končal življenje vseh ranjencev, pobil
osebje in vodjo bolnice dr. Tineta Zajca.
Andrej Babič, častni predsednik borcev za vrednote NOB iz Kranja
pa je na slovesnosti tokrat ob obuditvi takratnih dogajanj tudi kritično
ocenil današnje razmere.
»Danes je težko vladati, saj mora vlada, naj bo ta ali ona, uskladiti
potrošnjo s prihodki, kar je pri ljudeh pogosto nesprejemljivo. Vendar
ostaja upanje. Če smo po drugi vojni razdejano domovino uspeli zgraditi, to združeni lahko naredimo tudi danes. Leta 1941 smo bili sami; in
tudi 1991. leta. Nekateri so trdili, da nas bo zlomilo, a nas ni. Res, da
danes ugotavljamo, da se je zgubila beseda poštenost, zaupanje,…
vendar tudi to bomo premagali.«
Vence k spominskemu obeležju so
položili župan občine Komenda Tomaž
Drolec, Edo Bohinc
in Filip Železnik,
predsednik KO ZB
za vrednote NOB
Komenda. Po proslavi je bilo družabno
srečanje pri Planinskem domu na Podborštu.
A. Žalar

TV Komenda septembra
Že nekaj časa na televizijskih aparatih v občini ni televizijskega programa in oddaj o dogajanjih v Komendi zaradi izpada operaterja Media
TV. Čeprav je bilo prvotno predvideno, da bo program oživil TV ekrane
že v začetku junija, se je zaradi tako imenovane »papirologije« vse
skupaj zavleklo. Zato bo program predvidoma spet na kabelskem
omrežju oziroma pri lastnikih kabelskih priključkov in na T2 spet septembra . Kakšne bodo v prihodnje možnosti za spremljanje programov
na T2, pišemo tudi na 26. strani v današnji Aplenci. Za sedaj pa tudi
lahko napovemo, da bo jeseni TV program bogatejši o dogajanjih v
občini.
A. Ž.
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Tečem, da pomagam
Na tri in pet kilometrov dolgi
progi je bil v nedeljo, 19. maja, ob 10. uri v Arboretumu
Volčji Potok v organizaciji
Lions in Leo klubov Domžale
in Kamnik dobrodelni tek, s
katerim so z zbranimi sredstvi
pomagali socialno ogroženim,
gibalno oviranim, slepim in
slabovidnim otrokom in mladini. Dobrodelne prireditve so
se udeležili (in tekli) tudi župani občin Domžale, Kamnik, Komenda,
Mengeš in Trzin. Prireditelja sta poskrbela tudi za presenečenje: župani
in pokrovitelji so morali teči tudi na 250 metrov z zavezanimi očmi,
vodile pa so jih na progi mažoretke Twirling in mažoretnega kluba Komenda, ki so s svojim nastopom navdušile številne udeležence teka in
gledalce.
A. Ž.

Čestitka mažoretkam Komende
Mažoretna skupina Juniorke je na 13. odprtem državnem prvenstvu
Mažoretne in twirling zveze Slovenije v nedeljo, 26. maja, v Radečah
osvojila 2. mesto, Kadetinje A so bile 3., Kadetinje B pa 7.
Juniorke in Kadetinje A so se s tem rezultatom uvrstile na Evropsko prvenstvo mažoretnih skupin, ki bo konec avgusta letos na Češkem. Čestitamo.

Dvig davka na
dodano vrednost
Ljudmila Novak je v intervjuju tedna za enega izmed medijev med
drugim poudarila, da ukrep vlade Alenke Bratušek, dvig davka na dodano vrednost, zagotovo ni pravi ukrep. To ni dobro ne za gospodarstvo ne
za državljane, ni pravičen, ker bo vse enako obremenil ne glede na prihodke. Novakova še poudarja, da ne gre za varčevanje, temveč za prekomerno trošenje, ki ga moramo brezpogojno omejiti. Veliko vprašanje
sedaj je, kam bo šel ves denar od višjih davkov in novih kreditov. Če bo
šel za plače v javnem sektorju ali za reševanje brezupnih podjetij oziroma za tekoče delovanje države, nismo naredili nič. Stranke sedanje koalicije imajo izjemno različne poglede glede marsičesa, kar še poslabša
hitro odzivnost na pereče probleme.
Na lokalnem področju je »vremenska slika« podobna, konstruktivnega sodelovanja ni moč doseči.
Kako naprej? NSi ima odgovor. Samo z upoštevanjem obče človeških,
zgodovinsko opredeljenih temeljnih vrednot, ki jih člani, simpatizerji in
podporniki krščansko ljudske stranke spoštujejo in se jih trudijo živeti.
Odgovoru se še vedno kdo nasmehne, ne verjame, da je to edina prava
pot. Temelj vsakega poslanstva je »RESNICA«, kajti s še tako lepe fasade lahko začne odpadati omet.
Občinski odbor NSi ob prazniku naše občine iskreno čestita vsem prejemnikom občinskih priznanj pa tudi vsem organizatorjem prireditev.
Danica Zmrzlikar, OO NSi Komenda
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POLITIKA

Aplenca

Problematika črnih gradenj
V zadnjem času je bilo v medijih veliko
pozornosti namenjene problematiki črnih
gradenj, a žal le za kratek čas. Ne gre le za
majhne nepravilnosti pač pa za odmevne
primere, ko se na nezazidljivih zemljiščih,
v nekaterih primerih celo na varovanih
območjih, gradijo zahtevni objekti, ki pomenijo hud poseg v okolje. Lastniki zemljišč oz. investitorji pa so posredno preko
pravnih ali drugih fizičnih oseb celo neposredno osebe, ki imajo v družbi status,
vpliv in moč. Povezanost ljudi na visokih
položajih z nepravilnostmi kot so črne
Brane Golubovič
gradnje ali gradnja, ki ni v skladu z gradbenim dovoljenjem meče še dodatno slabo luč na pravno državo.
Logično je, da se državljani in pravne osebe, ki so šli skozi vse potrebne faze za pridobitev gradbenega dovoljenja in nato gradili zahtevne
objekte v skladu z gradbenim dovoljenjem, počutijo v neenakopravnem
položaju oz. kot drugorazredni državljani.
Zavedam se, da je k problematiki reševanja na področju prostorske
politike treba pristopiti celovito in sistemsko, v sodelovanju s stroko in
državnimi organi, zato sem ministra za infrastrukturo in prostor vprašal,
kaj namerava na tem področju storiti v kratkem času.
Minister je v svojem odgovoru povedal, da se problematike črnih
gradenj zaveda in da prve korake k reševanju te problematike že izvajajo. Pridobivajo namreč popolne podatke o številu nelegalnih ter neskladnih gradenj, o vrstah takšnih gradenj ter vrstah nelegalno zgrajenih
objektov, zbrani pa bodo tudi podatki o lokacijah teh objektov.
Tudi na mojo pobudo bodo na ministrstvu, na podlagi analiz podatkov
ter vzrokov za nastanek tovrstnih gradenj, pripravljeni selektivni ukrepi,
in sicer glede na vrsto nedovoljenih posegov, oceno njihovega vpliva na
prostor, ipd. Med ukrepi so tudi takšni, ki bodo morebitne bodoče črno-

IZ POSLANSKE PISARNE

Vabim vse, da mi svoje pobude in vprašanja posredujete
po e-naslovu: brane-golubovic@dz-rs.si ali pokličete na
031 735 563

Fiskalno pravilo

Kje je bistvo spopada za
pravilo in za popravke referendumske ureditve ?
Preteklo nedeljo sem imel priložnost sodelovati na srečanju predsednikov strank in
vodij poslanskih skupin s predsednico vlade. Kot veste, smo se pogovarjali o zapisu
fiskalnega pravila v ustavo in o popravkih
referendumske ureditve. Čeprav sem bil
najmlajši udeleženec sestanka, sem si drznil povedati nekaj krepkih na račun starejših
kolegov, saj vse kaže, da bosta, zaradi
Matej Tonin
trme ključnih političnih igralcev v prihodnjih dneh padla fiskalno pravilo in popravki referendumske ureditve.
Na sestanku pri predsednici vlade so nekateri večino časa posvečali temu, kdo je na sestanku in koga ni, kdo je komu kaj rekel in podobno,
namesto, da bi se osredotočili na bistvene probleme. Slovenija bi lahko
imela z uporabo zdrave kmečke pameti v žepu sprejeta dva protikrizna
ukrepa, ima pa zagotovljeno zgolj politično in gospodarsko krizo.
Pri fiskalnem pravilu gre za preprosto omejitev prekomernega trošenja.
V besedah se vsi strinjamo, da lahko trošimo samo toliko, kot ustvarimo,
ko pa pride do realizacije, se zgodba začne zapletati. Vladna koalicija
želi, da omejitev trošenja ne velja zanje, ampak šele za prihodnjo vlado.
Opozicija pa želi, da se fiskalno pravilo uveljavi še v tem mandatu. S
strani opozicije je to logično stališče, saj zgolj nadaljuje s tistim, kar je
govorila, ko je še sestavljala vlado. V težavah pa je seveda sedanja vladna
koalicija, ki je ljudem obljubljala marsikaj prijetnega, javna finančna si-
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graditelje odvračali od gradnje brez ustreznih upravnih dovoljenj oziroma, ki so v nasprotju z njimi, kot so npr. poostren inšpekcijski nadzor ter
odstranitve črnih gradenj na območjih, ki za gradnjo nikakor niso primerna. Sprejeti pa bodo tudi nekateri finančni ukrepi.
Strinjam se, da bi bilo rušenje vseh gradenj, ki niso v skladu z zakonodajo celo pravilno, saj so vsi ti, ki so gradili v neskladju z zakonskimi
in podzakonskimi predpisi v privilegiranem položaju glede na tiste, ki
gradijo v skladu s predpisi. Vendar menim, da takšno razmišljanje ni
realno. Zato se zavzemam za neke vrste abolicijo nelegalnih in neskladnih gradenj pod določenimi pogoji, ki jih pripravi stroka, od katerih je
en vsekakor ta, da se ne more legalizirati gradnja na območjih, ki nikakor niso primerna za gradnjo. Prav tako pa se zavzemam za visoke finančne kazni, ki bi vse kršitelje odvrnila od gradnje v neskladju s
predpisi.
Bi bilo pa smiselno, in s tem se na ministrstvu tudi strinjajo, da se
uvede tudi aplikacija, ki bo služila lažjemu odkrivanju črnih gradenj.
Gre za pripomoček, ki bo pomagal pri evidentiranju upravnih aktov, ki
se nanašajo na gradnje. Tako bodo na enem mestu zbrani podatki o izdanih gradbenih in uporabnih dovoljenjih ter o upravnih aktih, izdanih
v postopku inšpekcijskega nadzorstva, podatki bodo umeščeni v prostor.
Kljub naštetim ukrepom pri reševanju problematike črnih gradenj
sem prepričan, da je vestno in dosledno ozaveščanje javnosti in lokalne
politike nujno. Saj tako kot so voda, kmetijska zemljišča in gozdovi v
javnem interesu, je tudi skrb za prostor v javnem interesu. Gre za naše
strateške surovine in od ravnanja z njimi bo odvisno tudi življenje naših
potomcev.
Brane Golubovič, poslanec

tuacija pa jim tega ne omogoča. Če želijo uresničiti vsaj del obljub, bodo
morali prekomerno trošiti in se zadolžiti, zato jim ni v interesu, da bi
sprejeli pravilo, ki bi jih omejevalo pri trošenju. Ker za vpis fiskalnega
pravila v ustavo in popravke referendumske ureditve potrebujemo 60
poslanskih glasov, so nekatere stranke že začele pogojevati v smislu, če
želite, da vam mi podpremo spremembo referendumske ureditve, nam vi
podprite fiskalno pravilo. Nova Slovenija pri teh kupčkanjih ne sodeluje.
Povedali smo, da naših stališč ne nameravamo prilagajati politični taktiki
glede na to ali smo v opoziciji ali v koaliciji. Danes se v opoziciji zavzemamo za iste stvari, kot smo se lani v koaliciji. Podpiramo uveljavitev
fiskalnega pravila z letom 2015 in takojšnjo spremembo referendumske
ureditve. K temu nas ni vodila preračunljivost, ampak zgolj prepričanje,
da sta to nujna koraka za stabilizacijo sedanjih negotovih razmer. Fiskalno pravilo nas bo prisililo, da se z našimi težavami začnemo soočati danes
in jih ne nalagamo prihodnjim generacijam. Sprememba referendumske
ureditve pa bo preprečila neprestane politične blokade.
Razplet zgodbe bo sledil v kratkem. Obstaja velika verjetnost, da zaradi nezaupanja med političnimi akterji in taktike nekaterih političnih
strank vse skupaj pade v vodo. Tisti, ki nasprotujejo fiskalnemu pravilu
in spremembi referendumske ureditve, bodo seveda veseli, vendar je to
veselje na kratek rok. Ne moremo socialne države zagotavljati na tuj
račun. Ko tistih, ki nam posojajo za zagotavljanje socialne države, ne bo
več, bomo padli v kruto in bolečo realnost. Prav tako ne more biti jedro
referendumske ureditve, da vsakokratna manjšina lahko blokira večino.
Probleme naše družbe je potrebno enkrat rešiti. Dlje kot odlašamo, so ti
večji. Prav v takih trenutkih si želim, da bi v državnem zboru sedelo vsaj
dvajset poslancev NSi in ne zgolj štirje.
Matej Tonin, poslanec

Aplenca
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Sedem desetletij sreče, preizkušenj in trdne volje
Bilo so leta
vojne , ko je
28. februarja
na svet prijokala Pavla
Kern, po domače Rakovškova Pavla,
rojena malemu kmetu in
lončarju na
Gori 13. V
družini je bilo rojenih 5
otrok, od katerih sta dva umrla v najrosnejši
mladosti, med tema tudi Pavlin bratec dvojček,
star komaj 4 mesece. Živa sta še sestra in brat,
ki živita v Podgorju in na Kolovcu.
Staro ljudsko izročilo ve povedati, da so ob
rojstvu navzoče dobre in manj dobre vile, ki s
svojimi prerokbami in željami zaznamujejo
pot novorojenčka. Težko je presoditi, katere
vile so bile močnejše. Oboje so stresle svoje
želje in odšle. Osebnost novorojenčice je nedvomno dobro izkoristila želje in prerokbe o
dobroti, trdni volji in vsem, kar je Pavlo naredilo takšno, kot je. Premagala je vse slabo, kar
ji je namenilo življenje, in ohranila dobroto,
trdno osebnost, delavnost, dodala pa še sposobnost, da je vse tegobe premagala in po težkih preizkušnjah postala še boljši človek, poln
zadovoljstva, da ji usoda še vedno nudi kvalitetne dneve, ki jih zna najbolje izkoristiti.
Šolo je obiskovala v Komendi in Mostah,
delala doma vse, kar ji je ukazal oče, ki je bil
pri svojih zahtevah nepopustljiv, vendar pravičen. Od rane mladosti je navajena dela in prav
delo je tisto, kar jo ohranja pri moči še danes.
Če ne bi bila delovno vzgojena in zadovoljna z

FILM O KOMENDI
»Narodu, ki se ne zaveda svojih korenin, se slabo
piše. Turizem smo ljudje. Začenja se pri nas,
osebno,« je med drugim pri predstavitvi filma o
Komendi 10. maja na zunanjem pokritem prostoru Koželjeve domačije, v kateri ima svoj sedež
Turistično društvo (TD) Komenda, poudaril povezovalec programa Darko Mavsar z Gore.
Da imamo resnično iz česa zajemati in biti
na to ponosni, je najbolj zgovorno pokazal na
koncu kulturne prireditve predvajani film o
Komendi. Številni obiskovalci prireditve so
lahko v 23-minutnem filmu dobili dober vpogled v zgodovino Komende, ki je segal vse od
starodavnih najdb, arhitekturne podobe in
umetnostnih zakladov naših cerkva, do mnogih
zelo raznovrstnih društvenih in drugih dejavnosti v naši občini ter njenih sedanjih podvigov
in prizadevanj. In da imamo imenitno zgodovino in velike dragocenosti, je v film posrečeno z
besedo o treh vodnjakih vpletel France Stele.
Domačini veliko tega že poznamo, obiskovalci
Komende, katerim je film namenjen, pa ne.

vsem, kar ji nudi življenje, bi ji čas tekel verjetno počasneje in bolj monotono. Tako pa s sodelovanjem v kulturnem in športnem življenju
svoje generacije predstavlja tudi gonilno moč
marsikateri dejavnosti. Poje v cerkvenem zboru, pri Mešanem pevskem zboru DU, aktivna
je v balinarski sekciji, pikado sekciji, pohodih,
dalj časa je bila plesalka pri Folklorni skupini
DU, igrala pri dramski skupini in hodi še vedno
na izlete. Pa se vseh dejavnosti, ki so ji pisane
na kožo, ne udeležuje sama – mož, ki mu upokojenci z vso pravico pravijo »naš Fonza«, je
njen stalni spremljevalec – tudi na redne dnevne sprehode hodita skupaj. Sta nerazdružljiva.
Po upokojitvi sta z možem za svoje veselje
kar doma uredila balinišče z eno stezo. Pa so
rekli prijatelj, da je to premalo in so dolgo hodili balinat na balinišče pri Gostišču na Gori,
kjer pa je sčasoma postalo »pretesno« za redne
goste in balinarje. Pa sta oba sprožila idejo o
izgradnji novega balinišča, ki bi bilo last DU in
dovolj veliko tudi za večja tekmovanja. Zgodilo se je; balinišče že nekaj let služi druženju in
rednim treningom, tudi pikado sekcija je njuna
ideja in uresničitev njunih želja. Tako Pavla z
roko v roki z možem preživlja čas po upokojitvi, ki pa je poleg dela v športnih in kulturnih
dejavnostih delno namenjena tudi pomoči pri
delu v pekarni, ki je še vedno njuna posebna
ljubezen. Njuna pomoč je dobrodošla tudi
ostalima dvema otrokoma, posebno še vdovi
po pokojnem sinu in njunima hčerkama.
Ko se je Fonza priženil na kmetijo, je začel
nabavljati stroje za lažje delo, počasi pa sta oba
začela misliti na lastno pekarno, saj je mož
hodil na delo v pekarno v Radomljah. Ideja o
lastni pekarni pa je tlela v obeh. Kupila sta
gradbeno parcelo in pričela z gradnjo. Tako je
komendska fara dobila »svoj« kruh. Zanimiva

je zgodba o njenem odhodu na porod v Ljubljano. Še dan pred porodom je ves dan polnila
mešalec za beton, naslednji pa – prava odisejada od doma v Ljubljano v porodnišnico. Peljala se je z avtobusom, ki pa se je v Mostah zaletel v hišo. K sreči nihče ni bil ranjen, se je pa
od nekje zaslišal prestrašeni glas: Joj, kaj bo pa
zdaj – tri mesece sem noseča, pa grem na pregled«. Pavla pa umirjeno: »Jaz grem pa rodit«.
Pa na prednjem sedežu je sedela.
Kakšen človek in kristjan je Pavla, pripoveduje zgodba o njeni bolezni po zadnjem porodu. Zdravniki so ji rojstvo odsvetovali zaradi
tveganja za njeno zdravje. Brez pomisleka, trdno prepričana v svetost novega življenja, ki
ga je nosila v sebi, je vsako misel na splav v
sebi že odklonila, njeno vero pa je potrdil tudi
spovednik, ki jo je utrdil v veri. Nosečnost se
je končala, porod je bil normalen. Hvaležna je
svoji neomajni veri, hvaležna kljub poslabšanemu zdravju, da je uresničila prerokbo dobre
sojenice. Prestala je kalvarijo bolezni. Danes,
po 44 letih pa je pozabila na tegobe in veselo in
aktivno »športa« skoraj brez omejitev.
Zase pravi, da jo delo »gor drži«, da je s
svojim življenjem zadovoljna kljub tegobam
in udarcem usode. Njeni kolegi v neštetih dejavnostih pa bi pristavili: »Če bi ne bilo Pavle,
kdo bi trosil dobro voljo med nas in kdo bi nam
nosil sladice na naša druženja«?
Takšna je Pavla! Z radostjo se oklepa življenja,
ceni prijateljstva in sodeluje, kjer le more. Jaz pa
sem pri klepetu pri njej pomislil na slovensko
popevko: »Ljudje pomladi se imajo vedno radi…!« Pavla ima radavse okoli sebe! Kot jo imajo
radi vsi domači in njeni prijatelji in znanci!
Zaradi ljudi, kakršna je Pavla, je svet gotovo
lepši in boljši.
Tone Ogorevc

»Turizem smo ljudje!«
Avtor, režiser in snemalec filma je Janko
Žagar, scenarij in spremna beseda je delo
Franceta Stele, besedilo v izbrani glasbi pa
bereta Tamara in Benjamin Lah.
Predsednik TD Komenda Vid Koritnik se je
zahvalil vsem, ki so pri filmu kakor koli sodelovali; najprej pa občini Komenda, da ga je
podprla z denarjem.
Predstavitev filma in dejavnosti TD Komenda
sta s svojo besedo podprla župan Tomaž Drolec
(»Samo tako naprej!«) in podžupan Roman
Koncilija. Slednji še posebej s pripombo, da je
na tujem videl veliko cerkva, ob tem pa vse bolj
ugotavljal, kako lepe cerkve imamo tudi mi in
zakaj jih ne bi pokazali in odprli tudi drugim.
Z razstavo povečanih znanih verskih in drugih motivov slikarja Maksima Gasparija iz lastne zbirke njegovih razglednic, ki govorijo o
slovenskih običajih (tudi komendskih) je dogodek obogatila tudi članica TD Komenda
Sabina Romšak. Obiskovalci prireditve so
uživali tudi v prisrčnih plesnih nastopih in pe-

Prodaja DVD filma o Komendi - Gašperlin Moste, TIA Moste, Planinski
dom Podboršt
tju komendske otroške folklorne skupine Avrikelj pod vodstvom Marjana Rozmana in ob
ubranem petju sester Zupin.
Jožef Pavlič, A. Ž.

Ob otroški folklorni skupini Avrikelj sta program
obogatili tudi pevki sestri Zupin (na sliki).
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Iz nižav vnovič v višave
Predstavitev Skupnosti Cenacolo iz Škocjana na Dolenjskem v Komendi.
V Škocjanu je trenutno 24 fantov. Eden
izmed voditeljev je tudi Slovak Lukaš, ki
je prišel s Srđanom in Anžetom v Komendo, da bi po njunem pričevanju pokazal dokumentarni film o skupnosti.
Pričevanji nekdanjih uživalcev mamil
in alkohola, ki ju je v skupnost pripeljala
vztrajnost staršev, da bi se vnovič vrnila
na pravo pot, in film so zgovorno potrdili, kako so potrebne takšne skupnosti
tudi pri nas in koliko dobrega lahko naPričevanju Srđana in Anžeta je prisluhnilo lepo število redijo, ko skušajo nekdanje uživalce
mamil, alkohola in prestopnike v treh
Komendčanov.
letih spraviti na pravo pot, oziroma jim
Komenda po vsej verjetnosti še ni doživela ta- pomagati najti smisel življenja. Ta je zanje
ko pretresljivih življenjskih pripovedi, kot sta dolgotrajen in pogosto, vsaj na začetku, zelo
jih 9. maja zvečer v nekdanjem »Glavarjevem mučen postopek odvajanja od jemanja mamil,
špitalu« povedala Srđan in Anže, člana Sku- odpiranja drug drugemu v pogovoru, pomoči in
pnosti Cenacolo iz Škocjana na Dolenjskem. V razumevanju težav, sprejemanja in privajanja
njej se zdravijo mladi od raznih oblik odvisno- na nov način zelo discipliniranega življenja. V
sti; največ od mamil, alkohola pa tudi zagreše- njem ima poleg točno določenega urnika ponih kriminalnih dejanj. V zadnjem času je vse membno mesto in vlogo tudi molitev (rožni
venec molijo vsak dan zjutraj in zvečer, s soboveč tudi tistih, ki ne najdejo smisla življenja.
Skupnost Cenacolo je julija 1983 v porušeni te na nedeljo pa od 2. do 3. ure za tiste mlade,
in zapuščeni hiši nad Saluzzom v severni Italiji ki so še ujeti v svet mamil, alkohola in kriminaustanovila s. Elvira Petrozzi. Po vsem svetu ima la), maša (trikrat tedensko), in pogovor (po kookrog 60 hiš, edino slovensko od maja 2004 v silu in po večerji). Vse to in drugo jim pomagaŠkocjanu pri Novem mestu. Preživlja se sama z jo, da se stanovalci drug ob drugem brusijo, si
delom in s pridelki članov ter darovi dobrotni- pomagajo, se spodbujajo, si svetujejo.
Tako Srđan kot Anže sta imela pred seboj
kov. Leta 2009 jo je kot mednarodno združenje
priznal tudi Sveti sedež (Papeški svet za laike). lepo prihodnost, a sta zabredla. Rešila ju je

Ob klekljanju se družijo

Klekljarsko društvo Čebelica iz Most je ob praznovanju občinskega praznika, 18. maja, pripra-

vilo klekljarski dan. Ob lepem vremenu so se pred
Lončarjevo domačijo družile izkušene klekljarice
in nekaj mladih, ki so vedoželjno napravili prve
korake v tej zvrsti umetne obrti. Klekljarska dejavnost na Komendskem, ki sicer nima tradicije iz
časov pred prihodom mojstrice in učiteljice Stane
Pibernik na šolo v Mostah, združuje sedaj 25 članov in 1 člana. Svoje mojstrovine razstavljajo
povsod, kjer jih povabijo. Zadnja razstava je bila
v Jalnovi domačiji na Rodinah.
Začetka prireditve ni zamudil župan Občine
Komenda Tomaž Drolec in predstavnica Med-

vztrajnost njunih staršev, da bosta naredila vse
za njuno »ozdravitev« od ujetosti, prave vklenjenosti v pogubni krog mamil, alkohola, nasilja, kriminala, ter pomoč in molitev duhovnika.
V Skupnosti Cenacolo sta, ko sta bila že »čisto
na podnu«, našla »nadomestno mamo«, voljo
do dela, smisel življenja, vero v Boga, svojega
»angela varuha« (fanta, ki pazi nate), vrnitev
sreče in miru v družino, prijateljstvo, resnico
in bratstvo. Novo življenje, torej. Med drugim
tudi z znanjem več tujih jezikov in obvladovanjem del, ki so se jih v skupnosti naučili od
skrbi za lepo urejeno bivališče do kuhe, pranja
posode in perila, zidave raznih objektov, preskrbe z drvmi za kurjavo in še veliko drugega,
kar smo videli na prikazanem filmu.
Predstavitev Skupnosti Cenacolo je v okviru
občinskega praznika v Komendi pripravila
Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG). Goste
je pozdravila in se jim zahvalila predsednica
Uprave dr. Marta Ciraj, podpredsednica Odbora
za dodeljevanje štipendij Danica Zmrzlikar pa
jim je izročila zbrano lepo vsoto denarja, ki bo
skupnosti, ki živi od darov dobrih ljudi, prišla
zelo prav. Kdor bi jo želel pobliže spoznati oziroma komu, ki je zasvojen, pomagati iz ukletosti
v zlo, lahko pokliče na telefon: 051/876-964
oziroma piše na naslov: info@cenacolo-ex.org,
kjer lahko dobi tudi več informacij o skupnosti.
Na dan odprtih vrat 16. junija pa se lahko od
15. ure dalje oglasi kar v Škocjanu.
Jožef Pavlič
generacijskega društva Viktorija Drolec. Nekoliko pozneje se je gostom pridružil tudi
predsednik DU Janez Čebulj in tenorist Andrej
Ažman, ki se s slovenskimi samospevi pospremil prepletanje drobnih niti nastajajočih umetnin. Ja, umetnin. Skoraj nedoločljiva je meja
med obrtnim izdelkom in umetniškim izdelkom, ko poleg ročne spretnosti vsebuje tudi
osebno noto in popolnost vloženega znanja, ki
potrjuje, da je izdelek prestopil to tanko mejo
in velja za umetniški izdelek.
Tone Ogorevc

Koncert Mance Izmajlove
Lepa in odkrito prisrčna pevka Manca nas je v
dvorani kulturnega doma pozdravila preprosto:
Z dober večer in da si je že dolgo želela nastopiti v tej dvorani. Njena babica je namreč bila
iz Suhadol in njej je posvetila koncert v soboto,
11. maja.
Z možem violinistom Benjaminom Izmajlovim sta imela idejo, da v malih dvoranah, v
odmaknjenih vaseh, med ljudmi za ljudi, naredita »Deset srčnih koncertov« in s tem oživita
marsikateri mali kulturni hram. Takoj se je nabralo deset koncertov in sedaj nadaljujeta z
idejo Sto. Koncert v Komendi je bil Triintrideseti za slovansko dušo.
Kje so tiste rožice, češka Tam, kamor gre
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veter spat, Moj galege-lipo mi je. Slovenska
filmska glasba z violino, Slovensko srce, Slovenskega naroda sin, Čakala bom ob glasbeni
spremljavi ruskega radijskega orkestra, stara
skoraj pozabljena Čez zelene trate, pod Moskovski je večera so zvenele v dvorani; vse v
izvrstni priredbi Slavka Avsenika ml. Ponosno
je pripovedovala, kako povsod po Evropi in po
svetu toplo sprejemajo slovensko glasbo.
Glasba, da se te dotakne in seže globoko.
Povabila nas je, da smo zapeli skupaj Dan
ljubezni in poudarila sporočilnost besedila.
Doživeli smo jo v žal ne prepolni dvorani Doma, a močan aplavz ju je pospremil z odra.
Komendčani pa v zahvalo nismo pristopili

na oder z eno samo cvetlico in z enim kratkim
HVALA.
Hvala Manca in Benjamin Izmajlova za
prekrasen koncert.
Katja Tabernik, slika: T. Ogorevc
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Štafeta mladosti - Dan odprtih vrat v Mravljišču

V soboto, 25. maja, je bilo napovedanih veliko
različnih dejavnosti, ki bi se morale odvijati na
prostem, pa smo jih glede na to, da nam jo je s
svojim vremenom kar precej zagodla sama
narava, malo priredili in izpeljali kar v prostorih mladinskega centra.
Dopoldne je bilo v znamenju zabave za
mlajše otroke, ko so si ogledali gostujočo lutkovno predstavo Lev in miška Lutkovnega

gledališča TRI iz Kranja. Po predstavi so
otroci in starši s pomočjo mentorjev izdelovali
lutke, si ogledali razstavo malih živali in ledenodobnih eksponatov, ki sta jo pripravila
DGMŽ Kamnik-Domžale-Mengeš in Cambridge museum Slovenia. Bolj športno navdahnjeni pa so se skozi različne spretnostne

naloge podali do cilja na pripravljenem poligonu. Mladi
kuharski mojstri iz kuharske
delavnice Petkove kuharije so
vse obiskovalce razvajali s palačinkami, sadnimi nabodali,
sokom in tudi vročim kakavom, ki je pogrel mrzle roke in
rokice.
Popoldne so se mladi z odraslimi pomerili v igranju pikada,
namiznega nogometa in namiznega tenisa,
pripravili smo
tudi material in
delavnice za likovno ustvarjanje, bolj pogumni pa so se na
prostem lotili risanja grafitov, ki
so bili še prav posebej zanimivo
večerno doživetje. Zaključni
del dneva so popestrili člani
rock glasbene skupine »RIDE
ON« iz Vrhnike, ki so z odlično
igro na strune
kitar marsikomu dvignili
raven adrenalina na maksimum, za potešitev žeje in lakote pa so poskrbeli naši
sponzorji, ki so nam omogočili pripravo slastnih pic in
sadnih dobrot.
Celodnevno likovno kolonijo na prostem
»Komenda se
na ogled postavi« smo morali
zaradi slabega
vremena odpovedati. Prestavili smo jo na
september. Vsi zainteresirani likovni ustvarjalci ste že sedaj
vabljeni, da se nam v jeseni pridružite.
Tako. Zgodila se je Štafeta
mladosti. Prav zanimivo je bilo
poslušati razmišljanja ljudi glede

poimenovanja našega dneva odprtih vrat. Zaključki so bili zelo različni in kar precej jih je
pripeljalo do povezave s preteklostjo nekega
totalitarnega režima. Menim, da je to stvar
osebnega pogleda na svet in na dogajanje v
njem. Naša »Štafeta mladosti« nima nobene
veze s tem, saj je mladina to ime popolnoma
neobremenjeno in brez predsodkov predlagala
sama, ker je z njim želela pokazati rdečo nit
tega dne in sicer, da si otroci in mladina v vseh
dejavnostih skupaj z odraslimi predajajo štafe-

to mladostne energije, zanosa in idej, ki jih
pripelje do prijateljskega, spoštljivega in
ustvarjalnega medsebojnega sodelovanja pod
sloganom NAJ BO MLADOST ZDRAVA
NOROST!
Suzana Zgonec,predsednica DMD Mravljišče

Revija pevskih zborov DU Gorenjske
Društvo upokojencev Brezje-Mošnje-Ljubno je 18. maja organiziralo že tradicionalno revijo pevskih zborov DU Gorenjske. Prireditev
je bila v dvorani Kulturnega doma v Mošnjah. Nastopilo je več kot
320 pevcev iz 13 zborov z Gorenjske.
Ocenjevalec in selektor je bil Matevž Fabjan, navzoči so bili
predstavniki ZDUS, Pokrajinske zveze za Gorenjsko in predstavniki
krajev. Izzvenelo je 26 pesmi kot pozdrav pomladi, druženju in prijateljskim srečanjem. Kdo je bil najboljši bomo objavili v prihodnji
Aplenci.
Tone Ogorevc
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Prvo srečanje lastnikov in kasačev
V četrtek, 25. aprila, je predsednik Konjeniškega kluba Komenda Lojze Lah povabil na
srečanje oziroma, kot je poudaril, na prvo srečanje vse še živeče nekdanje lastnike konj in
kasače v klubu. Kot je povedal, se je za povabilo odločil po nedavnem pogovoru z Ivanom
Koscem, ko sta govorila o minulih dogajanjih
v klubu.
Sicer pa je Lojze Lah prevzel predsednikovanje v Konjeniškem klubu Komenda 1978.
leta.
»Takrat smo posebno pozornost takoj na
začetku mojega predsednikovanja namenili
kasaštvu, kasaškim tekmovanjem in lastnikom
kasaških konj. S še večjim zagonom in razvojem predhodnih kasaških začetkov smo začeli
predstavljati in potrjevati delo in številne
uspehe Konjeniškega kluba v Sloveniji in prek
meja. To so bile tudi podlage za sodelovanje z
drugimi klubi in s tem v zvezi tudi s prijateljskim klubom DTC v Viersnu v Nemčiji, s katerim se je sodelovanje prav letos končalo. Pa
ne zaradi sporov ali s čim podobnim, pač pa je
klub DTC v Viersnu žal enostavno prenehal
delovati v družbi nemških klubov.«
Po dosedanjih 35. Letih predsednikovanja
Lojzeta Laha v Konjeniškem klubu Komenda,

Srečanja se je udeležilo 14 že živečih lastnikov in kasačev od sicer šestnajstih.
se delovanje kluba bliža 60-letnici. Prvo srečanje z nekdanjimi lastniki konj in kasači pa je v
živahnem pogovoru članov obudilo trenutke in
dogajanja v preteklosti. Spomini pa bodo obo-

gatili tudi kroniko, ki bo zaokrožila šest desetletij delovanja kluba in dogajanj v nekdanji
Komendi in sedanji občini Komenda.
A. Žalar

Niso samo ljubitelji starin

Če bi sodili samo po imenu »Društvo stari
traktor«, bi marsikdo pomislil, da so člani zaljubljeni samo v starine, v njivo obnovo in
prikazovanja svojih uspehov. Pa niso samo to.
So ljudje, ki mislijo sodobno, z vsem spoštovanjem do preteklosti, pa vseeno zazrti v prihodnost in v najsodobnejšo tehniko. Ni čudno, da
si omislijo tudi strokovna potovanja in oglede
tudi najsodobnejše tehnike, ki služi ljudem ne
samo za delo, ampak tudi za potovanja na velike razdalje.
Njihov član Marjan Ravnikar je zaposlen na
letališču na Brniku. Uspelo mu je pridobiti vsa
potrebna dovoljenja za obisk letališča in urediti vse formalnosti, ki so vezane na tako občutljivo območje.
V nedeljo, 28. aprila, je tako
16 članov društva in 10 traktorjev zbujalo pozornost na ploščadi pred letališko zgradbo. Da ni
manjkalo radovednežev, je že
pravilo. Kot povsod, so bili deležni pozornosti, pa tudi bolj ali
manj hudomušnih in celo resnih
vprašanj ni manjkalo.
Sprejel jih je njihov član, organizator tega srečanja preteklo-
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sti in sodobnosti Marjan Ravnikar, ki je
bil tudi s strani letaliških služb zadolžen
za njihovo vodenje. Skozi službeni
vhod, (mimo vseh predpisanih kontrolnih postopkov, so naposled vstopili v
»posvečene dele« letališča.
Najprej ogled prostorov za mehanizacijo spremljajočih dejavnosti, nato
ogled kontrolnega stolpa in seveda prostorov,
kjer«delajo vreme«
- vremenske postaje, ki skrbi za popolno obveščenost
o vremenu in pogojih, primernih za
letenje. Z avtobusom so se popeljali
po vzletni stezi
(škoda, da avtobusi
nimajo kril) in nato
obisk letaliških gasilcev, ki jim je zaupana neprestana skrb za požarno varnost, vzdrževanje
in obnova potrebne opreme za reševanja tudi
ob morebitnih najtežjih nesrečah in seveda za

stalno obnavljanje znanja in usposobljenosti.
Tudi gasilci so jih odpeljali na demonstracijo
gašenja. Mnogi člani, ki so tudi prostovoljni
gasilci, so izvedeli kaj novega.
Ogledali so si tudi prostore enote vojaških
helikopterjev in postajo, kjer »počivajo« policijski helikopterji, namenjeni nujnim reševalnim prevozom in reševanju v gorah. S postrojenjem traktorjev pred gasilskimi garažami se

je obisk končal. Brez obveznega fotografiranja
seveda ni šlo. Za spomin na vse, kar so videli
in izvedeli. Tega pa ni bilo malo.
Tone Ogorevc
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Zmaga mladih karateistov
Štirje mladi karateisti iz Komende so na državnem turnirju Sankukai karateja v Cerkljah bili na zmagovalnih stopničkah.
V nedeljo, 14.
aprila 2013, je
bil v športni
dvorani Cerklje
letošnji državni
turnir za dečke v
športnih borbah
in deklice v katah. Moči in
spretnosti je pomerilo 130 mladih karateistov
in karateistk iz
devetih slovenskih klubov in triindvajsetih sekcij iz vse Slovenije, ki so si udeležbo na
turnirju izborili na predhodnih regijskih tekmah. V Komendi smo marca
imeli tekmo gorenjske regije z 22 udeleženci, izmed katerih se jih je
sedem najboljših uvrstilo na državni turnir.

Naši mladi borci so spet dosegli odlične rezultate; Tilen Bunčič, Jaka
Ušeničnik in Jon Kuhar so se uvrstili na 3. do 4. mesto, vsak v svoji
kategoriji. V karate klubu Komenda pa so tokrat še posebej ponosni na
Marka Valjavca, ki je v svoji kategoriji zmagal in prejel zlato medaljo
ter pokal.
»Zelo sem vesel te zmage, saj ni prva in upam, da tudi ne zadnja,«
nam je po tekmovanju zaupal mladi karateist.
»Morda je k odličnemu rezultatu prispevalo tudi njegovih enajst sorodnikov, ki so navijali zanj?« smo vprašali trenerja Sankukai karateja v
Komendi, Marka Kramarja.
»Odličja, ki jih prinesejo naši tekmovalci prav z vsake tekme, so
najprej rezultat strokovnosti pri treningu. Ob tem ima kvaliteta prednost
pred kvantiteto, kar je tudi vizija našega tehničnega mentorja Vlada
Paradižnika,« je poudaril Marko Kramar in še dodal: »Navdušenje, ki
spremlja treninge in ne nazadnje tudi tekme, je zagotovo eden izmed
drobcev v mozaiku uspeha.«
Iz uredništva Aplence dodajamo samo še iskrene čestitke našim mladim borcem in jim želimo še naprej uspešno športno pot.

Kamenkost na Minfosu 41

Že enajstič se je geološki krožek Kamenkost iz šole Komenda Moste
udeležil mednarodne razstave MINFOS v Tržiču. Za letošnjo prireditev
mineralov, fosilov in okolja se je mentor odločil, da bodo člani tega
krožka predstavili 75. obletnico najdbe okostja mamuta v Nevljah.
Mentorju so pri pripravi te razstave pomagali prijatelji tega krožka.
Kot vsa leta sodelovanja na Minfosu je tudi letos pomagala Občina
Komenda, poleg nje pa še Prirodoslovni muzej Slovenije, Medobčinski muzej Kamnik, Miha Kač in prof. Danijel Bezek ter France
Stare – Frenk.

V treh vitrinah so predstavili Nevlje v začetku leta 1938 med izkopavanjem mamutovega okostja, skrb za to okostje v Prirodoslovnem muzeju ter v zadnji vitrini izdelava mamuta v naravni velikosti po stopnjah
ter kolaž fotografij kot portret kiparja Mihe Kača – »očeta« mamuta –
največjega kipa v Sloveniji. Pripravili so tudi delavnico za mlade obiskovalce ter nagradno igro, za katero je MM:K dal nagrade.
Mladi člani krožka Kamenkost so se na tej prireditvi izkazali, saj so
presegli mentorjeva pričakovanja. Hvala še enkrat tudi vsem za podporo
in pomoč pri pripravi razstave in še posebej tudi PGD Križ in Marku
Poglajnu za varno vožnjo v Tržič in nazaj.

Več kot sto ljudi pri mlinčkih
Vsako leto v aprilu, ko začne zeleneti gozd, je družabno srečanje članov
DU pri mlinčkih, kjer se zberejo obiskovalci iz domačega DU in iz sosednjih društev, prijatelji in znanci iz širše okolice.
Letos, 20. aprila, so se zbrali obiskovalci iz Kamnika, od koder je
prikolesarilo 32 kolesarjev, Vira, Trzina, Vodic, Bukovice-Šinkovega
Turna, Cerkelj, Mengša in Radomelj ter seveda domačini, ki so pripravili vse, kar je bilo potrebno za prijetno razpoloženje. Dolgoletna vzdrževalca mlinčkov, Peter Podlipnik in Karel Matoš, sta naredila vse , da
se je vrtelo 66 mlinčkov.
Obiskovalce sta pozdravila predsednik DU Komenda Janez Čebulj in
»duša« organizacije srečanja Marija Špehonja. Poseben pozdrav je veljal najstarejšemu rednemu obiskovalcu, 89- letnemu članu DU iz Kamnika Francu Primožiču. Kljub svojim častitljivim letom je še vedno
vnet obiskovalec gora in pohodov, zdrav kot dren in vedno dobre volje.
Vsi so pohvalili dobro organizacijo srečanja in obljubili tudi obisk
jesenskega srečanja ob pečenem kostanju.
Tone Ogorevc
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GASILCI
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Veselica moščanskih gasilcev
Da moščanski gasilci organiziramo gasilsko
veselico, je že kar tradicija, saj nam je že vrsto
let kar precejšen izziv. Letos smo gostili skupino MODRIANI. To pa je bil kar velik logističen
zalogaj. Odločitev, da lahko gostiš trenutno
najpopularnejšo skupino v Sloveniji, seveda ne
pride čez noč. Že sama rezervacija skupine je
bila potrebna že leta 2012. Tako smo imeli kar

nekaj časa za organizacijo, a kljub vsemu nam
je šlo kar na tesno, saj prireditev pred šolo v
Mostah nikakor ni »sedla«. Odločitev, da prireditev prestavimo v PCK, se je izkazala za
odlično, saj prostorsko nismo bili omejeni; tako za parkirišča, kot za samo prireditev. Kljub
postavitvi dveh velikih šotorov je vedno največja neznanka vreme. Kljub kar spodbudni napovedi je bilo vse prej kot to, saj je po
17.00 uri vse okoli nas besnelo neurje in
klestila je toča. Na srečo se je proti večeru
vse skupaj malo umirilo in prireditev smo
uspešno izpeljali.
Vendar kot organizatorja nas vsa leta
nekaj »grize«; za koga organiziramo vsakoletno veselico? Ali jo organiziramo za
nas same ali za občane? Ali želimo popestriti monotonost kraja? Ali si tega naši
krajani sploh želijo? Ali … Tradicija, ki jo
poskušamo obdržati, izhaja, da je veselica
namenjena, da krajani podprejo društva.
Vendar, ali je res tako? No, pa odgovorite
razni »strokovnjaki« za krajevne čenče.

Zahvala sponzorjem in
donatorjem
Moščanski gasilci se zahvaljujemo vsem
sponzorjem in donatorjem, ki so nam priskočili na pomoč in vsem, ki so nam pomagali pri organizaciji tradicionalne veselice.
Najlepša hvala vsem!
Prostovoljno gasilsko društvo Moste
Ljudi je bilo veliko, žur je bil ta prav, vloženega dela pa je bilo še več. Naj vas vse skupaj
pomirim: zaslužek (kar ga sploh bo) bo namenjen izključno za nabavo opreme za gašenje
večjih požarov, za kar bi verjetno moral poskrbeti kdo drug, a vendar bomo glavo na prodaj
nesli gasilci.
Vendar na žalost gasilci vedno končamo
svoje stavke: brez podpore sponzorjev, donatorjev in simpatizerjev prireditve ne bi speljali
na taki ravni. Zato še enkrat HVALA vsem, ki
se prepoznate.
www pgd moste

Novice iz PGD Komenda
Prejemnice bronastega občinskega priznanja
so takoj, ko so nazdravile, odhitele na trening,
saj je že v soboto, 18. Maja, čakala prva tekma
pokalnega gasilskega tekmovanja GZ Slovenije v organizaciji PGD Kamence pri Novem
mestu. Vse nastopajoče ekipe se dobro zaveda-

jo, da so huda konkurenca, kar
so potrdile z odličnim drugim
mestom. Premagale so tudi
ekipo, ki se pripravlja na gasilsko olimpijado, ki bo čez dva
mesece v Franciji. Čestitke dekleta!
Poleg članic
A in mladine,
ki
trenirajo
skozi celo leto,
se trenutno na občinsko gasilsko tekmovanje pripravlja kar
11 ekip vseh generacij. Kako
uspešni bomo, bomo dokazali
prvi vikend v juniju.
Vsi skupaj pa bi lahko rekli
»pa smo ga le dočakali«. Ure-

Tudi na Križu zadovoljni
Gasilsko veselico so pripravili tudi gasilci na
Križu. Vreme sicer ni bilo ravno naklonjeno
tistim, ki imajo radi pivo. So pa imeli zato gasilci tudi drugačna okrepčila in predvsem dovolj dobitkov v srečelovu. Saj vemo. Če so
gasilske veselice pod denarnim vprašanjem,
zaradi kakršnegakoli razloga, jih nazadnje rešuje srečelov. Sicer pa: gasilci delajo veselice
za dušo krajanov oz. obiskovalcev in za gasilsko opremo.
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ditev dvorišča okoli gasilskega doma sem mislila. Ne le, da bo okolica doma lepša, za določene vaje potrebujemo asfalt. Vsa pripravljalna
dela smo opravili sami, nekaj dela z okolico pa
nas še čaka, na boljše čase pa bodo morale
počakati tudi stopnice v prizidku.
Mihaela Poglajen

Aplenca
Otroško
igrišče pri novem vrtcu

Glasilo občine Komenda 5/2013

Ob koncu gre še enkrat zahvala g. Špenku in g. Burgerju, ki sta
podpisala zakupni pogodbi za skupno skoraj 2000 m2 igrišča, še posebej pa Romanu Kosirniku, Matiji Zadrgalu, Tomažu Hrovatu,
Kmetijski zadrugi Cerklje, Alojzu Gašperlinu. Igorju Štebetu, Vratcomu in Alešu Kvasu z Mlake za donatorstvo v vrednosti opravljenih
del.

Še malo in najmlajši se bodo igrali na igrišču
Jeseni nas je vreme prehitelo, ko smo dokončali nov šestoddelčni vrtec
v Komendi in ga v začetku decembra naselili. Za ureditev otroškega
igrišča je takrat zmanjkalo časa. Predvidevali smo, da se bomo igrišča
lotili marca letos, a se nam tudi to ni izšlo. Sušec je bil vse prej kot
suh, zima je bila dolga in snežena, tako da smo z urejanjem igrišča pričeli mesec dni kasneje.
Že lani smo podpisali zakupni pogodbi za potrebna zemljišča. Od
Jožeta Špenka smo najeli dobrih 1700 m2 zemljišča, Peter Burger pa
nam je dal v zakup skoraj 1200 m2 njive. Otroci, še bolj pa starši, so
bili že malo nestrpni in takoj, ko je to dovoljevalo vreme in se je zemlja
dovolj osušila, smo začeli z deli. Roman Kosirnik iz Most je s svojo
gradbeno mehanizacijo poskrbel za groba zemeljska dela, bližnji sosed
Matija Zadrgal je dokončal pripravo terena, za strojno sajenje trave pa
je poskrbel Tomaž Hrovat z Gore. Seme in gnojilo je brezplačno prispevala Kmetijska zadruga Cerklje. Vsa ta dela so bila opravljena
brezplačno.
Pod strokovnim vodstvom vrtnarja Jureta Grmška z Občine so bila
posajena še drevesa. Sadike je delno prispevalo Vrtnarstvo Gašperlin,

nekaj pa je bilo kupljenih v drevesnici Mengeš. Posajenih je deset različnih vrst listavcev, ki bodo tudi neke vrste učna pot za naše nadobudneže. Oporne količke je pripeljal Igor Štebe, Juretu pa so pri sajenju
pomagali župan Tomaž ter Mirko, Matej in Marjan. Vse pa sta imeli
pod strokovnim nadzorom Silva in Mira, ki sta tudi poskrbeli, da niso
čisto dehidrirali. Ko bo trava ozelenela, bodo nameščena še igrala, pri
Vratcomu pa je naročena ograditev najetih površin. Potem pa bomo na
igrišče lahko spustili tudi naše otroke.

Za groba dela je poskrbel Roman Kosirnik iz Most

Matija Zadrgal je dokončal pripravo terena
In nazadnje še zaključna akcija

Strojno sajenje je opravil Tomaž Hrovat
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Aplenca
Zares
blizu ljudem
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Prizadevanja in dejavnosti za »sožitje generacij« v Komendi
Zavod Medgeneracijsko središče
Komenda in Medgeneracijsko društvo za kakovostno
starost sta 9. maja
ob 18. uri v sklopu
prireditev ob 14.
občinskem prazniku Občine Komenda ob Šolski poti v
Komendi pripravila pomenljivo prireditev z naslovom Sožitje generacij. V bližini načrtovanega, a, žal,
neuresničenega stavbnega kompleksa, v katerem bi lahko izvajala svoje
dejavnosti; tako pa jih drugje. Predsednica Sveta Zavoda Viktorija
Drolec je na začetku svojega govora izrazila trdno upanje, da bo ta
stavba, »dom za stare ljudi«, tu v bližini »v bližnji prihodnosti stal«,
zasnovan in postavljen v skladu s potrebami časa. Ker ga še ni in trenutno tudi ne kaže, da kmalu bo, je zato še toliko zgovorneje o programih
za »sožitje generacij« ter samih dejavnostih Medgeneracijskega društva
za kakovostno starost in Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda
govorila razstava na lesenih panojih ob Šolski poti. Denarno jo je podprla Občina Komenda, na povečanih barvnih posnetkih odgovornega
urednika Aplence Andreja Žalarja so bile prikazane dejavnosti Društva
in Zavoda (Pomoč na domu, Šola kvalitetnega starševstva, Preprečevanje padcev v starosti, Delavnica zdrave prehrane, Tečaj angleškega jezika, Tedenska srečanja starejših ob zdravem kosilu, Eksperimenti za
vsakogar in Računalniško opismenjevanje starejših) in kdo jih vodi, na
drugi strani panoja pa črnobele povečave fotografij starejših ljudi iz
naše občine in od drugod umetniškega fotografa Franceta Steleta.
Idejna avtorica in pobudnica postavitve razstave Viktorija Drolec (zamisel je izvedla s pomočjo številnih sodelavk in sodelavcev) je poudarila, da so razstavo fotografij pripravili, da »programe, ki jih izvajamo,
čim bolj približamo celotni lokalni skupnosti, kajti vse, kar počnemo v
društvu in zavodu, je namenjeno večji kvaliteti življenja tako starejših,
kot tudi drugima dvema generacijama: mladi in srednji.« Dodala je, da
je »poudarek na kvalitetnem staranju in skrbi za predvsem stare ljudi«
ter da si prizadevajo »svet oziroma ljudi spreminjati na boljše, da lažje
razumejo, razumemo druge, da jim znamo prisluhniti, jih ne obsojati, jih
sprejemati takšne kot so, da znamo v pogovoru uporabljati prave besede,
na pravi način, da znamo izkoristiti možnosti, ki nam jih ponuja sodoben
svet, na primer internet, da izboljšamo angleško besedišče, da se vsaj za
kakšen milimetrček približamo znanosti, da sami nekaj naredimo za
svoje zdravje«. Napovedala je nove programe in izrazila upanje, da se
jim bodo pri njih pridružili novi občani in občanke.
Velik obisk prireditve in zanimanje za te programe (po njenem govoru
so si vsi navzoči ogledali razstavo) je potrdilo, kako zelo je potrebno

»sožitje generacij« pa tudi, kako smo vsi komendski občani dolžni poskrbeti za »kvaliteto življenja« naših občanov, posebej starejših.
Da pri tem igra pomembno vlogo tudi zdrava prehrana, je s tako imenovanim »špargljevim piknikom« poskrbela voditeljica Delavnice zdrave
prehrane Olga Hace. Kar je ob pomoči moža Mira pripravila, je bilo
resnično zdravo, lepo na pogled pa tudi izredno okusno. Za to si je zares
zaslužila pohvalo predsednice Viktorije pa tudi našega župana Tomaža
Drolca, ki je vse navzoče pozdravil, vsem odgovornim in sodelujočim
pri programih Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda in Medgeneracijskega društva za kakovostno starost pa se je zahvalil za njihovo
veliko prizadevnost in opravljeno delo.
Panojev, katerih namestitev je stalna, naj bi se, tako je v svojem govoru
omenila gospa Drolec, v prihodnosti posluževala tudi druga društva in
organizacije (šola, vrtec, podjetja) za predstavitev svojih dejavnosti.
Razstava vabi k ogledu, namen, zaradi katerega je bila postavljena, pa k
še bolj zavzetemu uresničevanju omenjenih in novih programov Zavoda
Medgeneracijsko središče Komenda in Medgeneracijskega društva za
kakovostno starost ter v bližnji prihodnosti, kot je bilo rečeno, tudi k
postavitvi doma za starejše ljudi sredi med nami.
Jožef Pavlič, A. Ž.

PREPREČEVANJE PADCEV V STAROSTI
Vsak padec je padec preveč, saj je lahko, še predvsem v starosti,
usoden. Tečaji »Preprečevanje padcev v starosti« nam odpirajo širši
pogled na to, kako jih preprečevati, kar je zagotovo bolje od zdravljenja
poškodb, kot posledic padcev.Redna telesna vadba, ureditev bivalnih
prostorov in bližnje okolice tako, da se možnosti za padce zmanjšajo na
minimum, je nekaj preventivnih ukrepov za zmanjševanje števila padcev v starosti in sicer.
Voditeljica programa: Mojca Šraj

POMOČ NA DOMU
Pomoč na domu je
socialno varstvena storitev, ki je namenjena
tistim, ki zaradi starostne onemoglosti ali invalidnosti ali drugih
težjih obolenj potrebujejo pomoč pri osebni
higieni, pri gospodinjskih opravilih in pri
vzdrževanju socialnih
stikov, a kljub temu še
vedno lahko bivajo v
svojem domu. Maksimalno lahko izkoristijo štiri ure dnevno in sicer vse
dneve v tednu, tudi med prazniki. Ura za uporabnika je 4,54 €, med
prazniki in vikendi pa 5,90 €.
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TEDENSKA
Aplenca
SREČANJA
STAREJŠIH OB
ZDRAVEM KOSILU
Dnevno varstvo starejših je eden od programov, ki jih ima Zavod
Medgeneracijsko središče v svojem kratkoročnem planu. Tedenska
srečanja starejših ob
zdravem kosilu so zametek le tega. Dobivamo se enkrat tedensko, se pogovorimo o kakšni zanimivi temi in seveda uživamo ob zdravem, dobrem in skromnem kosilu,
ki je primerno predvsem za starejše ljudi.
Voditeljica programa: Olga Hace

RAČUNALNIŠKO
OPISMENJEVANJE
STAREJŠIH
Internet je ena najbolj
demokratičnih pridobitev
zadnjega časa. Da bi bil
dostopen tudi starejši generaciji, jim v naši občini
nudimo že drugo leto zapored računalniško opismenjevanje na način
druženja z mlado generacijo. S tem si prizadevamo doseči dva cilja:
učenje starejših uporabe računalnika in medgeneracijskega druženja
med mlado in tretjo generacijo, ki je eden od predpogojev za to, da v
prihodnosti, ko se bo ravnovesje med generacijami porušilo, ne bo prišlo
do prevelikih medgeneracijskih trenj.
Voditeljica programa: Eva Karničnik

Glasilo
občine
Komenda
5/2013
Odmev se srečuje tudi ob
sredah, ob
17.00, vodita
pa jo Vida
Barle in
Marija Smolej in še skupina Zarja, ki se dobiva ob četrtkih, ob 17.00,
pod vodstvom Mete Peterlin in Klare Berlec.
Voditeljica programa: Vida Barle

ŠOLA KVALITETNEGA STARŠEVSTVA
Biti starš je ena najtežjih in istočasno najlepših »služb« na svetu. Da
bi staršem šlo boljše in lažje pri vzgoji svojih otrok, organiziramo že
tretje leto zapored vrsto strokovnih predavanj. Zavedamo se dejstva, da
se sožitje med generacijami najuspešneje razvija v družini in se potem
širi v skupnost.
Voditeljica programa: Ana Zarnik Horvat

TEČAJ
ANGLEŠKEGA
JEZIKA
Tudi v poznih, zrelih
letih je pomembno, da
vadimo spomin in učenje
angleškega jezika je kot
nalašč, da treniramo naše
sive celice, istočasno pa
se učimo jezika, s katerim
lahko prepotujemo ves
svet, pa še pri delu z računalnikom nam pride prav. Zato je tečaj angleškega jezika eden najbolj obiskanih programov. Z jesenjo pa načrtujemo
tudi tečaj nemškega jezika.
Voditeljica programa: Biserka Luzner

EKSPERIMENTI ZA VSAKOGAR
Znanost zna biti tudi zabavna, kar smo letos dokazali s programom
»Eksperimenti za vsakogar« in istočasno pravšenj poligon za medgeneracijsko druženje ob spoznavanju različnih kemijskih in fizikalnih
zakonitosti in procesov.
Vodja programa: Blaž Filipič

MEDGENERACIJSKE
SKUPINE ZA
KAKOVOSTNO
STARANJE
Dober osebni
pogovor, zanimive teme, bralne
urice enkrat mesečno v sodelovanju z Matično
knjižnivo
Kamnik, obiski in organiziranje različnih dogodkov, vse to in seveda še
marsikaj se vsak teden dogaja v štirih medgeneracijskih skupinah: skupina Sožitnice, ki se dobiva vsak ponedeljek, ob 17.00, pod vodstvom
Mojce Šraj in Viki Drolec; skupina Rosa se srečuje vsako sredo, ob
17.00 in jo vodijo Marta Marin, Zora Pibernik in Jana Drešar; skupina

DELAVNICE ZDRAVE PREHRANE
Ne samo v starosti, ampak skozi vse življenje je za dobro počutje še
kako pomembno zdravo prehranjevanje. Ča pa so posredi še kakšne
nenalezljive kronične bolezni, pa še toliko bolj. Na »Delavnicah zdrave
prehrane« odkrivamo, da zna biti hrana, pripraljena brez soli in brez
nezdravih maščob ravno tako okusna in da so sladice brez sladkorja
lahko še kako slastne.
Voditeljica programa: Olga Hace
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Aplenca

Drugi maraton Komenda

Glasilo občine Komenda
5/2013
MARATON

Hipodrom Komenda je 4. maja letos drugič gostil ljubitelje teka vseh starosti.
reditev, ki je bila hkrati tudi prva iz bogatega
programa številnih majskih prireditev v okviru
letošnjega 14. praznovanja občinskega praznika Občine Komenda, vsebinsko in organizacijsko nadgrajena. Na podlagi čipov je bilo tekmovanje razdeljeno na kategorije. Odpravili so nekatere tehnične
pomanjkljivosti lanske prireditve. Analiza pa bo nedvomno tudi letos

Športno društvo Maraton Komenda je tudi letos uspešno organiziralo 2.
maraton Komenda. Tekmovanje je bilo razdeljeno na tri otroške kategorije in na deset kategorij teka za odrasle. Otroški tek, ki je bil tudi uvod
v sončen dan prireditev za tekače v Komendi, je potekal na hipodromu
Konjeniškega kluba Komenda. Ostali udeleženci, bilo jih je okrog dve
sto, so tekli na 10 in 21 kilometrov (21,1 km).
Tekači, ki so se podali na polmaraton (21,1 km), so najprej obkrožili
hipodrom in nadaljevali tek čez Komendsko Dobravo, Zalog, Glinje,
Cerklje, Pšenično Polico in nazaj skozi Zalog, Klanec do Most, kjer so
obrnili proti cilju na hipodromu. Na 10 kilometrov (tekli so zaradi tehničnega spodrsljaja dejansko 10,6 km) pa je tek potekal prav tako enkrat
čez hipodrom in nato čez Komendsko Dobravo, Zalog, Klanec in nazaj.
Zmagovalka med ženskami na 21 kilometrov je bila Nataša Aljančič
(OK Komenda) s časom 1.36,54, druga je bila Maja Pelko in tretja Nataša Planko (TK Trisport). Na 10 kilometrov pa je zmagala Barbara
Galjot. Drugo mesto je osvojila Tinkara Šerkezi in tretje Anica Klinar
(Torkova tekaška druženja).
Moški maraton je prvi pretekel Andrej Trojer, 1.17,50 (PD Domžale),
drugi je bil Nejc Zorman (OK Komenda) in tretji Franci Teraž (Acrom
Team). Na deset kilometrski progi je bil najhitrejši Domen Hafner (ŠD
Kondor Godešič), drugi
je bil Denis Guzelj (Fitnes King) in tretji Tomaž
Kalan.
Organizatorji so poskrbeli za okrepčila na progi,
za spominska ter za darila
za vse najboljše.
V primerjavi s prvim
tekaškim tekmovanjem
lani (2012) v začetku
maja je bila letošnja pri-

pokazala, da bodo organizatorji že prihodnje leto morda nekatere organizacijsko-vsebinske podrobnosti tekmovanja spremenili oziroma nagradili. Že po tekmovanju je bilo slišati predloge, da bi morda potek in
traso malce korigirali.
Vsekakor pa je 2. Maraton Komenda potrdil in tudi utrdil lansko napoved tradicionalne prireditve, ki bo tudi v prihodnje začrtana kot velika
prireditev v slovenskem koledarju maratonskih tekačev v začetku maja
ob občinskem prazniku Občine Komenda.
A. Žalar

Najboljše med ženskami 21 km – Nataša Aljančič (OK Komenda),
Maja Peperko, Nataša Planko (Tk Trisport)

Najboljši med moškimi 21 km – Andrej Trojer (PD Domžale), Nejc
Zorman (OK Komenda) in Franci Teraž (Acrom team)
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Najboljši med moškimi nad 60 let je bil Stane Zorman (AK Krim); na
sliki z županom, ki je tudi tekel na 21 kilometrov.

NASVETI

Aplenca
PRAVNI NASVETI

Izpodbijanje pogodbe o dosmrtnem preživljanju

Oče je z mojim
bratom sklenil
pogodbo o dosmrtnem preživljanju, na
podlagi katere
se je brat po
njegovi smrti
vpisal kot lastnik cele domače hiše. Pogodba je bila
Irena Hacin Kölner
podpisana v
zadnjem letu njegovega življenja, ko se je že
vedelo, da je neozdravljivo bolan. V zapuščini tako praktično ni ničesar, kar bi dediči
lahko dedovali. Imam kakšno možnost, da
kaj podedujem? Bralec Aplence
Pogodba o dosmrtnem preživljanju je odplačni pravni posel, zato morata biti dajatev
preživljanca (tisti ki si izgovori preživljanje) in
ocenjena protidajatev preživljalca (tisti, ki je
dolžan zagotavljati preživljanje) v času skleni-

POD DROBNOGLEDOM

tve pogodbe enakovredni. Gre za tvegan (aleatoren) pravni posel, saj se ne ve, kolikšna bo
pravzaprav protidajatev preživljalca. Ta je odvisna od zdravstvenega stanja preživljanca in
preostanka njegove življenjske dobe ter posledično časa, ko bo preživljalec izpolnjeval svojo
obveznost. Pri ocenjevanju vrednosti dajatve
preživljalca si lahko pomagamo tudi z ocenjeno pričakovano življenjsko dobo statističnega
urada in povprečnimi cenami domske oskrbe.
Preživljalec pridobi preživljančevo premoženje šele z njegovo smrtjo. V kolikor dajatev in
protidajatev nista približno enakovredni, se
pogodba v presežku šteje za darilo, ki ga je
potrebno upoštevati pri uveljavljanju nujnega
dednega deleža. Da pa bi dosegli, da se pogodba o dosmrtnem preživljanju v presežku šteje
za darilo, jo je potrebno izpodbijati že v zapuščinskem postopku. V kolikor ostali dediči temu ugovarjajo, sodišče dediča, katerega pravica je manj verjetna, napoti na pot pravde.
Starejša sodna praksa se je v primeru, da je
bila pogodba o dosmrtnem preživljanju skle-

poleti - med spravilom sena - od tod tudi izvira
njeno ime. V tem delu leta je v zraku velika količina cvetnega prahu, ki lahko zaide v naša dihala in povzroči alergijo. Povzročajo jo mikroskopsko majhni delci - pelodi dreves in trav.
Seneni nahod prepoznamo po simptomih kot so
kihanje, voden brezbarven izcedek iz nosu,
pordele in srbeče oči, zamašen nos, pri nekaterih
tudi kašelj ter oteženo dihanje. Tako po vzroku
kot tudi po simptomih se le-ta loči od virusnega
nahoda, ki mu po domače rečemo prehlad. Slednji navadno ne trajajo več kot dva tedna, zanj
pa je za razliko od senenega značilen rumenkast
nosni izcedek, blago povišana telesna temperatura, ki jo lahko spremljajo bolečine v mišicah.
Z določenimi ukrepi se lahko pred senenim
nahodom zaščitimo ali ga vsaj umilimo. S pogostejšim preoblačenjem v času cvetenja s sebe
odstranjujemo pelod, ki se med gibanjem na
prostem nabira na naših oblačilih. Če smo pre-

Bezeg

bronhitisu, astmi, kašlju, preprečuje infekcije
dihalnih poti in pospešuje potenje. Sirup iz
bezgovih cvetov lajša težave pri senenem nahodu, marmelada iz zrelih jagod pa krepi našo
odpornost in blaži negativne učinke stresa. V
zdravilstvu imenujejo bezeg tudi zdravilna
skrinjica zdravja, saj se vsa rastlina uporablja v
zdravilne namene. Previdni moramo biti le pri
jagodah, surove so strupene, zato uporabljamo
le zrele plodove, ki jih toplotno obdelamo.
Privoščimo si pozno spomladansko kulinarično dogodivščino z bezgom! Cvetove bezga
naberemo v suhem sončnem vremenu. Drobne
cvetove dodajamo tekočemu testu za palačinke, za praženec, pečenim jajcem, v jogurt, jih
ocvremo ali pripravimo sirup.
Bezgov sirup: potrebujemo štirideset bezgo-

Bezeg ne spada
med začimbe, čeprav ima značilen
aromatičen vonj
in okus. Raste
vsepovsod tudi v
naši bližini, zato
si vzemimo čas in
naberimo cvetove, ki zacvetijo
konec maja in v
juniju. Bezeg je
Olga Hace
zdravilna rastlina,
znana že stoletja, saj lajša številne zdravstvene
težave. Čaj iz bezgovih cvetov lajša težave pri
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njena v času, ko je preživljalec vedel, da preživljanca zaradi težke in neozdravljive bolezni
čaka neizbežna in skorajšnja smrt postavila na
stališče, da pogodba sklenjena v takšnih okoliščinah nasprotuje načelu vestnosti in poštenja
ter morali. Pogodba je nična. Na ničnost pazi
sodišče po uradni dolžnosti v okviru zatrjevanj
strank v postopku. Posledica ničnosti je, da
mora vsaka stranka vrniti vse kar je prejela na
podlagi takšne pogodbe. V vašem primeru bi
to pomenilo, da bi domača hiša sodila v zapuščino vašega očeta, vaš brat pa bi v zapuščinskem postopku lahko uveljavil terjatev na povračilo stroškov preživljanja vašega očeta.
Na koncu naj dodam, da se okoliščine od
primera do primera razlikujejo in lahko pripeljejo do drugačnega izida postopka. Zato predlagam, da se pred uveljavljanjem vaših pravic
posvetujete s pravnim strokovnjakom, ki bo
upošteval vse razsežnosti vašega primera.
Odvetnica Irena Hacin Kölner
031 347 989, info@moj-odvetnik.si
www.moj-odvetnik.si

Senen nahod

Naše telo neprestano
bije
boj z bakterijami, virusi in
drugimi mikroskopsko majhnimi organizmi
in delčki v okolici. To funkcijo
opravlja imunski sistem, ki pa
nas lahko prav
Blaž Filipič
zaradi te funkcije občasno tudi spravi v zadrego. To se zgodi,
ko se naš sistem imunosti preobčutljivo odzove
na dražljaj iz okolice, čemur rečemo alergija.
V spomladanskem in poletnem času, je še
posebej pogost seneni nahod. Sezonska alergija,
ki jo strokovno imenujemo sezonski alergijski
rinitis. Z njo se pogosto srečujemo spomladi in

OLGIN KOTIČEK
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občutljivi na cvetni prah, je dobro, da se ob vetrovnem vremenu zunaj ne zadržujemo dolgo,
saj je takrat vsebnost peloda v zraku še posebej
visoka. Na sprehode se v tem obdobju raje
opravimo po dežju, saj je le-ta iz zraka spral
pelod. V tem času si pogosteje operemo lase, ki
so odličen lovilec cvetnega prahu. Ko želimo
med vožnjo v avtu prezračiti prostor, raje uporabimo prezračevalni sistem in ohranimo zaprta
okna. Prezračevalni sistem namreč s filtriranjem
iz zunanjega zraka pred vstopom nekaj peloda
odstrani. Čiščenja stanovanja se raje lotimo na
vlažen način (vodno sesanje, brisanje z vlažno
krpo, pomivanje, ...), saj tako temeljiteje odstranimo prah in ga manj dvignemo v zrak, od koder
ga nato vdihavamo. Pri suhem sesanja pa je
priporočljiva uporaba sesalnika s HEPA filtrom,
ki zadrži tudi majhne prašne delce.
Blaž Filipič, uni. dipl. biotehnolog 031 361 305
info@prem.si splet: www.prem.si
vih cvetov, dve limoni, en sveži ingver, deset tablet stevie ali dva decilitra agavinega sirupa ali
pol kilograma sladkorja. Limoni operemo in ju
narežemo na kolobarje, ingver olupimo in drobno nasekljamo, dodamo dva litra vode in pustimo
stati pokrito na hladnem štiriindvajset ur. Naslednji dan precedimo, dodamo sladilo, mešamo,
da se razpusti in zavremo. Še vroče nalijemo v
steklenice in dobro zapremo. Pijemo razredčenega z navadno ali mineralno vodo, po žlicah ga
dodajamo čaju ali pa s sirupom obogatimo testo
za sladice, tudi kot nadomestek sladkorja.
V septembru bomo nabirali zrele bezgove
jagode. Te vsebujejo več vitamina B1 in C kot
vse druge zdravilne rastline. Iz jagod kuhamo
sirup in marmelado, tako lahko tudi pozimi
krepimo odpornost. NAJ VAM TEKNE!

Aplenca
Glasilo občine Komenda 5/2013
7.
velika nagrada Občine Komenda
Mednarodno kolesarsko tekmovanje in občinsko prvenstvo v kolesarstvu

Na dirkah je bilo 244 kolesarjev in kolesark
Po lanski »selitvi« v Poslovno cono Komenda, kjer so se tekmovalci merili na kriterijih, smo se v letošnjem letu ponovno odločili za organizacijo
dirke na že znani trasi s štartom pred občino Komenda in s ciljem na vrhu
vzpona pred cerkvijo sv. Petra. Žal tokrat vreme ni bilo zaveznik kolesarjev
in kolesark, vendar pa so se kljub slabemu vremenu in nizkim temperaturam odločili, da pridejo na dirke v Komendo in to v zares lepem številu. Na
štartih je bilo kar 244 tekmovalcev in tekmovalk. Za Pokal Slovenije so se
po starosti in spolu merili rekreativni kolesarji in kolesarke.
Starejši od 45 let, ženske in tekmovalci, ki so se borili za občinske
naslove, vseh skupaj je bilo na prvem štartu 54, so se pomerili na 26 kilometrih oz. prevoziti so morali osem krogov. Že v drugem krogu se je v
ospredju izoblikovala sedmerica kolesarjev, ki je nato do cilja naravnost
drvela, saj je bila njihova povprečna hitrost kar 39,22 km/h. Po ogorčenem boju v ciljnem vzponu je zmagal Lucijan Premern iz kolesarskega
kluba Izvir Vipava, pred Brankom Bojancem (KK Sprint Novo mesto) in
Ivanom Zagorcem (KD Papež Podgorje). Med ženskami, ki so prav tako
prevozile osem krogov, je bila najboljša Irena Voglar iz Kolesarskega
društva BamBi, pred Tanjo Koncilija (ŠD Suhadole) in Majo Zajec
(BamBI). Prav tako pa so se na prvi dirki merili tudi kolesarji in
kolesarke(a) iz Komende. S časom 45:54 je občinski prvak postal Franci
Groznik (ŠD Suhadole), drugi je bil Franc Strehovec in tretji Rudi Jeraj.
Med dekleti je bila iz občine Komenda na štartu samo Tanja Koncilija, ki
je tako postala občinska prvakinja in to že drugo leto zapored.
Na naslednji tekmi so se pomerili kolesarji stari med 16 in 44 let.
Prevozili so dvanajst krogov oz. 39.9 km, kljub dežju in mrazu pa so
imeli izredno povprečno hitrost, kar 41,83 km/h. Zmagovalec, Gregor

Najštevilčnejša ekipa je bila Brda Dobrovo.

Sikošek (KK Sprint Novo mesto) je imel čas 57:14 min. Drugi je bil
Matej Kravos (KK Izvir Vipava), tretji pa Dušan Hajdinjak (Turbo team
Tropovci), oba pa sta končala v času zmagovalca.
Nekaj minut čez enajsto po so se na pet krogov dolgo progo podali
najmlajši kolesarji in (dve) kolesarki, ki tekmujejo v cestnem kolesarstvu. Večina je starih 12 let, kar nekaj pa je tudi mlajših in že pridno
nabirajo kilometre tudi na tekmovanjih. »Serijski« zmagovalec, Jan
Bevc je branil lansko zmago in tudi letos je bil prepričljivo najboljši, saj
je ušel že dva kroga pred koncem in si do cilja privozil več kot minuto
prednosti. Za drugo mesto so se borili še trije kolesarji, nekoliko več
moči pa je na zaključnem vzponu imel Andrej Šranc (KK Grega Bole
Bled), pred Markom Jeretina (Radenska KD Življenje). V tej kategoriji
sta vozili tudi dve deklici in sicer je bila prva Maša Povše (Radenska
KD Življenje), pred Klaro Čemažar (KK Sava Kranj)
V naslednji kategoriji so vozili skupaj dečki A in dečki B, na štartu pa
jih je bilo 67. Prevozili so devet krogov oz. po sodniški napaki le osem,
oz. 26,7 km. V zadnji vzpon je prišla skoraj cela skupina skupaj, tako,

Med ženskami (osem krogov) je bila najboljša Irena Voglar (KD BamBi),
pred Tanjo Koncilija (ŠD Suhadole) in Majo Zajec (BamBI).
da je zmagovalca odločil ciljni šprint. Prvo zmago letos je slavil David
Kosovel (KK Grega Bole Bled), pred Maticem Šetina (Radenska KD
Življenje) in Viktorjem Potočki (BK Kalorija Hrvaška). Z istim časom
kot zmagovalec dečkov A je končal tudi zmagovalec Dečkov B, Anže
Skok iz KD Sloga Idrija, malo za njim pa sta v cilj prišla tudi drugi
Martin Cunder in tretji Žiga Jančar oba (Radenska KD Življenje). V tej
dirki je nastopilo tudi nekaj deklet. Med deklicami A je bila najboljša
Maša Pia Ustar (Radenska KD Življenje), med mlajšimi mladinkami pa
je vse do zadnjih metrov potekal ogorčen boj za zmago. Katja Jeretina
(Radenska KD Življenje) je le za nekaj metrov premagala Evo Skaza
(TBP Lenart) in Ano Majnik (Radenska KD Življenje).
Na zadnji dirki dneva pa so se pomerili mlajši mladinci in ženske
elite (vseh skupaj je bilo na štartu 56). Prevoziti so morali 46,5 km oz.
kar 15 so se povzpeli po ciljnem klancu. Štiri kroge pred ciljem so ušli
trije kolesarji, ki so si hitro prevozili kar nekaj sekund prednosti, pred
ostalo skupino. V predzadnjem krogu pa je v klanec močno potegnil
Gorazd Per iz Adrie Mobil in si privozil odločilno prednost pred Žanom
nadaljevanje na nasledni strani
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Andrejašem (Radenska
KD Življenje) in Maticem Katrašnikom (KK
Sava Kranj), ki sta nato
zasedla drugo oz. tretje
mesto. Med ženskami
elite je bila najboljša
članica ekipe E. Leclerc – Klub Polet,
Špela Kern, pred predstavnico iz Hrvaške,
Mio Radotić (BK Sloga Varaždin), tretja pa
je bila Sara Frece (E.
Leclerc – Klub Polet).
Najboljšim iz vsake
kategorije je nato na
razglasitvi rezultatov
pokale in nagrade podelil župan Tomaž
S časom 45:54 je občinski prvak postal Drolec. Ob uspešni orFranci Groznik (ŠD Suhadole), drugi je bil ganizaciji gre zahvala
Občini Komenda, vsem
Franc Strehovec in tretji Rudi Jeraj.

nadaljevanje
Aplenca s prejšnje strani

pokroviteljem in donatorjem, ki so poskrbeli,
da so najboljši prejeli
nagrade in pokale, pa
predstavnikom Kolesarskega društva Bexel
in Kolesarskega društva
Rog ter gasilcem PGD
Komenda, ki že od prvega leta dalje poskrbijo za varnost kolesarjev
in kolesark. Hvala
vsem in nasvidenje naslednje leto.
Miha Koncilija

Županu Tomažu Drolcu je pri podeljevanju
odličij »pomagala« mala Ita Martinjaš, ki je
najboljši, občinski prvakinji, Tanji Koncilija
dala okrog vrtu zlato medaljo.

občine Komenda 5/2013
KasaškeGlasilo
dirke
pravo
ime Komende
Z odličnim rezultatom na 1000 metrov (1.16.5) je startala 6. dirka na
nedeljski kasaški prireditvi 26. maja na hipodromu Konjeniškega kluba
Komenda za Memorial Janka Juhanta. Dirka je bila tudi osrednja med
sedmimi dirkami in osmo, kmečko dirko dvovpreg, v spomin Franca
Dimica s Križa, v okviru prireditev ob občinskem prazniku Komende.
Čeprav je zadnjo majsko nedeljo bilo vreme še najbolj podobno zimi,
ki se poslavlja, saj je prav med dirko vrhove Kamniških planin pobelil
sneg, v Komendi pa v nizkih temperaturah močil hipodromsko stezo, je
bila celotna prireditev organizacijsko izredno kvalitetna. Organizatorji
pa so bili prijetno presenečeni tudi nad obiskom celotne prireditve, ki je
trajala poltretjo uro.
Seveda so si na
dirki za Memorial
Janka Juhanta, prvega predsednika
Konjeniškega kluba Komenda, želeli zmagovalca izmed domačih vrst.
Jerry Lou GJ z
Romanom Jerovškom je bi je bil
med nespornimi
Župan Tomaž Drolec je izročil pokal iz čestital favoriti oziroma
med pričakovanizmagovalcu memorialne dirke Janka Juhanta.
mi najboljšimi. V
zadnjem krogu pa so mu potem na 1800 m dolgi progi zmanjkale 0,4, da
bi z rezultatom 1.18.6, ki ga je dosegel Hand Right (Vito Šadl KK Ljutomer) osvojil 1. mesto. Pokal je torej šel v Ljutomer, prav tako tudi 2.
mesto na šesti dirki za memorial Janka Juhanta z Meggy (1.18.7) , tretji
pa je bil, kot rečeno Jerry Lou GJ z Romanom Jerovškom. (Več v junijski Aplenci).
Zanimiva ob zaključku prireditve je bila tudi Kmečka dirka z dvovpregami, saj je obudila spomin na nekdanje dirke na začetku Konjeniškega športa v in klubskega delovanja v Komendi.
– A. Žalar

Spomladanski kros
Pri moških najhitrejši Miha Koncilija, pri ženskah Zala Zavrl
Vremenska napoved ni obetala dobrega vremena, ampak pravi tekači se
ne ozirajo na vreme. Zato se je na štartu odprtega prvenstva občine
Komenda v krosu v Suhadolah v nedeljo, 26. maja, zbralo kar lepo število tekačev, ki so imeli odlične pogoje za tek.
Največja gneča na štartu je bila pri nadebudnikih, ki so še v varstvu
vrtca in šele okušajo čar nastopanja pred avditorijem in zadovoljstvo ob
dosežku zmagoslavja v cilju. Starši so jih spodbujali in jim ponosno
zaploskali. Nasmeh je bilo zaslediti prav na vsakem obrazu tekača, ki je
pritekel v cilj.

Najdaljšo progo do »Mlinčkov« in nazaj je najhitreje pretekel Miha
Koncilija, pri ženskah pa je bila najhitrejša Zala Zavrl. Najboljši v
svojih kategorijah so prejeli kolajne in praktične nagrade.
Organizatorji so poskrbeli tudi za okrepčilo, zato se bodo tekači
verjetno udeležili teka tudi naslednje leto.
Peter Pibernik
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Aplenca
Šport
in špas najmlajših
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Pedagoški delavci in
vzgojiteljsko
osebje
Osnovne šole Komenda
Moste so 11. maja pripravili že 6. dan druženja in
gibanja vseh generacij.
Pa so se »skregali« oblaki
in od časa do časa poslali
dež. Delavci obeh ustanov
so se zato hitro preselili v
športno dvorano. Malo
po 9. uri je bilo tv dvorani
več kot 40 malčkov.
Nastop vrtičkarjev s
Plesno šolo Miki je pričel spored, nadaljevali so judoisti Društva borilnih veščin iz Komende in Judo kluba iz Kamnika. Sprehajalci so se
odpravili na pot do Lovske koče na Križu in nazaj. Svojevrsten prikaz
sposobnosti kvalitetne improvizacije družabnih iger v zaprtem prostoru
je pokazalo osebje obeh ustanov, ki je znalo z otroki ustvariti vedro in
razgibano dogajanje igre in športa.
Žal je zaradi vremena moralo odpasti nekaj spremljevalnih prireditev.

Pri organizaciji in izvedbi je sodelovalo skoraj 60 delavcev. Če primerjam prireditev v prejšnjem letu, je bila udeležba sicer skromna; malo je
nagajalo vreme, nekaterim pa se ni ljubilo iz hiše.
Tone Ogorevc

ČEBELA IN OSAT
Maj 2013

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2013 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude (na GSM 031 638 699 ali
urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net) dajejo lahko
vsi občani, naslove na željo ne objavimo.

ČEBELA – Kapelica na Drnovem in okolica okrog nje je vedno lepo urejena. Čebelico zato
tokrat podeljujemo Francu Kočarju-Dolenčevemu Francetu z
Gore oziroma s Križa pri Komendi, ki jo ima že več kot deset
let na skrbi. Pravi pa, da mu je
pomagal tudi Petkov Ciril.
ČEBELA za maj 2013
OSAT –Tako imenovani
inertni odpadki so že začeli odganjati v gozdu. Ni
bojazni, da prihodnje leto
ne bo očiščevalne akcije.
Osat zato vsem, ki skrbijo
za to.
OSAT maj 2013

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

DOBRODELNA PRIREDITEV
OŠ KOMENDA MOSTE
V soboto, 1. 6. 2013, bo pred šolo v Mostah že 6. dobrodelna prireditev - Šolska veselica, ki jo organizira Šolski sklad OŠ Komenda Moste.
Moto letošnje šolske veselice je Šport – spremljanje športnega vedenja,
zdravje in zabava.
V sklopu tega bodo tudi naslednje aktivnosti:
- ekotek s startom ob 8. uri pred šolo v Komendi;
- otroci od 2. do 9. razreda bodo tekmovali med dvema ognjema in v
štafetnih igrah;
- delavnice: poslikava lončkov, izdelovanje naravne kozmetike, joga
smeha, delavnica plesa, ličenje, merjenje krvnega tlaka …;
- bolšji sejem (športna oprema, knjige …);
- labirint;
- »pokaži, kaj znaš« (učenci se predstavijo s petjem, plesom, športom,
igranjem na razne inštrumente …).
Na prireditvi bo poskrbljeno za dobro hrano (miške, palačinke, sadni
fondi, vegetarijanski hamburgerji, golaž) in pijačo (sadno-zelenjavni
sokovi – smoothie, brezalkoholni sokovi …).
Od vsega začetka je glavni namen pobudnika in organizatorja prireditve prijetno in koristno druženje ter sodelovanje učencev, učiteljev in
staršev. Vsako leto Šolski sklad predvsem s pomočjo te prireditve zbere
prepotrebna sredstva za pomoč socialno šibkejšim družinam naše šole
in za nakup nadstandardne učne opreme. Tudi na tak način vsi skupaj
spodbujamo medsebojno pomoč in solidarnost.
Častna pokroviteljica letošnje prireditve je varuhinja človekovih
pravic a Vlasta Nussdorfer.
V upanju, da se 1. 6. 2013 vidimo na naši prireditvi, Vas lepo
pozdravljamo.
UO ŠOLSKEGA SKLADA OŠ KOMENDA MOSTE
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Zgrajeno
omrežje za optične kable
v občini

Tomaž Kržišnik

Na seji občinskega sveta marca
meseca je Tomaž Kržišnik, vodja
projekta izgradnje optike v firmi
Gratel in hkrati tudi predstavnik
operaterja T-2, pojasnil, da v občini
Komenda ni tako imenovanih načelnih zadržkov, da bi se sedanji
naročniki kabelskega sistema v
Komendi, ki se, kot smo že pisali,
počasi poslavlja, navezali na T-2 z
internim TV kanalom. Danes po
dogovoru s Tomažem Kržišnikom
in z vodjo projektive Iztokom Izlakarjem, po tem, ko zaradi zdravstvenih razlogov obeh strokovnih
predstavnikov firme v aprilski
Aplenci nismo mogli objaviti pregleda že zgrajenega omrežja oziroma kabelske kanalizacije, sedaj l
napovedani pregled objavljamo.
Zgrajeno optično omrežje bo tudi
omogočilo prehod s sedanjega kabelskega omrežja T-2 z internim TV
kanalom.

Pregled izvedenih del
V Občini Komenda sta dve centrali:
Prva je v Poslovni coni Komenda
(zraven Lidla) in pokriva oba dela
Poslovne cone, druga pa je v Gasilskem domu Komenda in pokriva
Iztok Izlakar
preostali del občine.
Na področju Občine Komenda
pa je zgrajeno omrežje za optične kable na naslednjih območjih:
KOMENDA, MLAKA, PODBORŠT, GORA, POTOK, BREG,
NASOVČE (do občinske meje):
● Glavarjeva cesta od šole do Občine
● Jezerškova cesta, Sadarjeva ulica, Zadružna ulica v celoti
● Krekova ulica, Čebuljeva ulica, Urhova ulica
● Zajčeva cesta od Gmajnice do Klanca

Pregledna skica Moste
● Izveden je vod do Komendske Dobrave
Vse te ulice so že kablirane in uporabnikom, ki so se odločili za izvedbo priključka v letu 2008 in 2009 že omogočajo priključitev na optično omrežje.
Vsi zainteresirani, ki priključka še nimajo, lahko javijo na Gratelu, ki
bo po predhodnem ogledu in tehnični rešitvi omogočil priklop.

MOSTE
V sklopu izgradnje fekalne kanalizacije (S kanal), bo izvedena tudi
povezava od Centrale do Most. S tem bo mogoči priklop vsem, ki že
imajo gradbeni priključek. Tisti, ki priključka še nimajo, pa se lahko
javijo Gratelu, ki jim bo po predhodnem ogledu in tehnični rešitvi
omogočil priklop.

KLANEC
Izgradnja omrežja je predvidena vzporedno z občinsko javno infrastrukturo.

KRIŽ
Izvedena je povezava do Gasilskega doma na
Križu za potrebe UMTS.
Razvod po obstoječih ceveh javne razsvetljave
ni mogoč. Zato bo potreben poseg v občinsko
cesto.

SUHADOLE
Razvod po obstoječih ceveh javne razsvetljave
in kabelske kanalizacije v večini primerov ni
mogoč. Potreben bo poseg v občinsko cesto.

ŽEJE PRI KOMENDI
Optično omrežje ni zgrajeno.
S Tomažem Kržišnikom in Iztokom Izlakarjem
pripravil A. Žalar

Pregledna skica Komenda
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Morebitna vprašanja lahko pošljete na : urednistvo.gok@komenda.si ali andrej.zalar@
siol.net ali na tomaz.krzisnik@gratel.si. Tomaža Kržišnika (Gratel) pa lahko pokličete
tudi na 031 317 260.
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Tri dni na polno po Bosni
Turistično društvo Komenda je pripravilo spomladanski izlet za svoje člane.
Bosna in Šargan. Ja, Bosna, dežela tisočerih obrazov, mešanice mnogih
bogatih kultur, verstev in naravnih lepot. Bosna je dežela srčnih ljudi.
Kruta zgodovina jih je zaznamovala in premetavala kakor se je osvajalcu le zahotelo.
Kanček vsega smo doživeli tudi mi in spoznali veliko novega. Naš
turistični vodič Brane je s svojim bogatim znanjem izbral in začrtal res
zanimivo popotovanje.
26. april 2013, ura je kazala 4.00 zjutraj in že smo posedli do zadnjega sedeža v avtobusu in brneli preko Dolenjske proti hrvaški meji. Zastoji na mejah zaradi stavke naših carinikov in »izstopa iz meja Evrope«
nista skalila naše dobre volje. V srbski Banja Luki smo imeli prvi pravi
postanek. Sprehod mimo trdnjave in ogled tržnice, kava in že se nam je
mudilo po vijugasti in slikoviti dolini Vrbasa. Med prepadnimi stenami
in skalami si je ob reki utrla pot tudi cesta do Jajca, mesta polnega znamenj zgodovine. Od Turkov, ki so pomembno zaznamovali kulturo in
način življenja ljudi, do obeh svetovnih vonj. Mesto kot gnezdece vpeto
pod trdnjavo je bilo v NOV kmalu osvobojeno, zato so tu pripravili 29.
novembra 1943 drugo zasedanje AVNOJ. Vloga Slovenije je lepo
predstavljena. Zanimiva je razstava slik in portretov udeležencev kongresa iz skicirke Božidarja Jakca. Nad mestom je mogočna trdnjava,
pod njo pa mesto prereže divji Vrbas z ogromnim slapom. Preko planote Komar smo prišli v Travnik, rojstno mesto Nobelovega nagrajenca
Iva Andriča. Lačne želodčke smo napolnili z izvrstnimi čevapčiči in
žejo pogasili s pivom.
Sledila je vožnja do Sarajeva, pod Jahorino in Koševim, mimo propadlih objektov edinih Olimpijskih iger v naši nekdanji domovini. Iz
zgornjega pomola smo si ogledali grobišče; posledico morije zadnje
vojne. Ker tu živi pretežno muslimanski živelj, je cel hrib kot velika zasnežena gora; grob ob grobu s snežno-belimi kamnitimi stebri. Le spodnji
manjši del je krščansko pokopališče. Vzame ti sapo, človek si težko
predstavlja to ogromno žrtev in bratomorstvo, ki jo je plačal narod zaradi
nesmiselne vojne. Vso pot, vse tri dni, smo ob poti spremljali pokopališča, kar brez reda, med zaraslimi griči, na robovih porušenih in opuščenih
naselij brez življenja, na obronkih gozdov in ob rekah, na neobdelanih
poljih, a kaj takega kot je nad Sarajevom je nepredstavljivo.
Tunel Spasa je tudi eden od mnogih herojskih podvigov. Sarajevo je
bilo med vojno obkoljeno s Srbi, letališče pa je bilo pod nadzorom OZN.
Bližnji sosed letališča Kolar in predsednik Izetbegovič sta prišla na
idejo, da skopljejo tunel pod letališčem. Kopali so ga v strogi tajnosti le
ponoči, največji problem je bil deponija izkopanega materiala. V štirih
mesecih in štirih dneh so preko njega potegnili nizek predor z ozkotirnim vozičkom. To je bila edina žila preživetja Sarajevčanov. Hrana,
zdravila, ranjenci in orožje je oskrbovalo obkoljeno in trpeče mesto do
konca vojne; skoraj štiri leta.
Nastanili smo se v hotelu Bosna. Obljubili so nam dobro večerjo in živo
glasbo, žal ni bilo tako. Po napornem dnevu smo se vsi dobro naspali.
Davno, že pred prihodom Turkov, so na območju bodočega Sarajeva
cvetela poznana trgovska središča, središča srečanj na robu Vzhoda in
Zahoda, Severa in Juga. S prihodom Turkov pa je tu nastalo najpomembnejše Balkansko stičišče trgovskih, obrtnih in rokodelskih dejav-

nosti. Baščaršija ta duh še ohranja. Je kulturna in zgodovinska duša
ljudi in mesta.
Sarajevo se seveda še vedno obnavlja. Sledi vojne pa so neizbrisne.
Begova džamija, rimokatoliška katedrala in pravoslavna cerkev vabijo
mnoge turiste s celega sveta. Brez potepanja po Baščaršiji pa tudi ne
smeš zapustiti Sarajeva. Ljudje - muslimani so se pripravljali na praznovanje Velike noči, mladi so praznovali maturo. Mi pa smo na brezštevilnih uličicah občudovali lepe mlade muslimanke, elegantno oblečene,
vesele in polne smeha, a zakrite v svoja tradicionalna oblačila. Bil je
tudi čas za počitek in kosilo v tradicionalni »čevabdžirnici«, tople lepinje, kajmak in čebula, vse zalito s pivom.
In že smo nabrali nove moči za pot naprej. Latinski most, kjer je Gavrilo Princip izvršil atentat na prestolonaslennika Ferdinanda in posledično sprožil prvo svetovno vojno.
Ob Drini, plovni reki, smo potovali proti Višegradu. Nad mestom je
Mokra gora. Avtobus je težko sopihal po strmi in ozki cesti. Kazalo je
že, da smo se izgubili, a na vrhu so velike skupine hotelov. Topla termalna voda v bazenu je bila prav blagodejna za naša utrujena telesa.
Zjutraj tretjega dne nas pričaka prijazna lokalna turistična vodička in
z njo se na železniški postaji vkrcamo na zgodovinski vlak (stari dobri
ozkotirni Čiro). Šarganska osmica je najbolj imeniten ostanek stare
proge Beograd - Dubrovnik. Vlak se hitro povzpne 300 višinskih metrov, eno tretjino proge tvori 22 tunelov in 5 mostov, ki se v obliki
osmice križajo eden nad drugim. Prelepa zelena pokrajina in globoke
grape, gozdovi polni cvetočih divjih češenj, sedaj levo in takoj desno
pogled na Drvograd- Etno selo, vas Mečavnik, ki jo je dal zgraditi svetovno znani režiser-domačin Emir Kusturica, in v njej posnel film »Život
je čudo ». Vas, ki po načinu gradnje malo spominja na Veliko planino, je
podaril domačinom. To je njegov doprinos turističnemu in gospodarskemu razvoju teh odmaknjenih krajev. Kusturica tu organizira okoli novega leta mali filmski festival. Ogledali smo si celo njegov film Plavi cigan
in se dobro nasmejali.
Na porečju Drine pa sedaj gradi Kamengrad – poklon Nobelovemu
nagrajencu Ivu Andriču. Nastalo bo ogromno mesto; kopija starega Višegrada, kjer bo tudi posnel naslednji film. Mesto, delno pozidano, že
živi,trgovinice, lokali, knjigarne in kino dvorana privabljajo turiste, in
tudi to mesto bo Kusturica prepustil svojim rojakom in jim omogočil
lažje življenje.
Ura nas je priganjala, čakala nas je še skoraj 700 km dolga pot proti
Komendi. Mimo znamenitega mostu »na Drini Čuprija«, preko Srbskobosansko- hercegovske meje, porušenih vasi in neštetih pokopališč so
me spremljali mešani občutki. Kusturica, ki bo ogromno daroval svojemu narodu, občudovanja vredno dejanje, po drugi strani pa ekstremni
srbski nacionalist. A je bilo vredno za tako miselnost posameznikov žrtvovati skoraj četrtino svojega naroda?
Ostala pa jim bo ta prelepa narava, mnoge reke in srčni ljudje. Vsi želimo
in upamo, da bodo doživeli pravi razvoj. Nam članom turističnega društva
pa bo tudi izlet ostal v lepem spominu. Med potjo nazaj nas je vodič
Branko že povabil na naslednji izlet društva: v Katalonijo in Španijo.
Lepo, a jaz bom še kar nekaj časa podoživljala našo Bosno. Res so
bili trije dnevi na polno, vse čestitke in zahvala organizatorjem.
Katja Tabernik, foto: Peter Blejc
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Pri svoji časti obljubljam,

Glasilo občine Komenda 5/2013
ŠOLA

da si bom z Božjo pomočjo prizadeval služiti Bogu in domovini,
pomagati drugim in izpolnjevati skavtske zakone.
Tokratne obljube so bile spet priložnost.
Priložnost, da preizkusimo svoj pogum, svoje
meje, najdemo svoj optimizem. Da sklenemo
nova prijateljstva in zalijemo stara. In znova
ugotovimo, kaj nam pomeni skavtska obljuba.
Bil je lep in sončen 11. maj. Ah, seveda ni
bil sončen. Ognjeviti delfini vendar ne moremo
plavati po suhem. Zato na obljubah zdaj že

jo Škržat, mi pa se okitimo s pelerinami in dežniki ter se zagrizemo v strm teren apnenca, fliša in
krškega rastlinja. Ker skavti to pač počnemo. :)
Naš cilj je bila najvišje stoječa vasica pod
Kraškim robom, Podpeč in nad njo se bohoti
obrambni stolp z naravno jamo pod njim, vsako
uro pa blagoglasno pridrvi tudi vlak. Ravno
zaradi teh tresljajev cerkvica Sv. Helene ni v
ravno najboljšem stanju, vendar nam je ponudila hvaležno zavetje in suh prostor, kjer smo

PRED TABOROM
Kaj pričakuješ od tabora?
● da se bomo imeli zelo lepo (Alja Trobec
Breznik, 2. a)
● da se bomo vrnili veseli in zdravi (Lara
Grkman, 2. a)
● da bomo veliko telovadili (Anai Erce, 2. a)
● da se bomo veliko zabavali (Kaja Zupančič,
2. a)
Česa te je strah pred odhodom?
● da se ne bi avtobus zaletel (Petra Koderman,
2. a)
● da ne bo medvedov, ker se peljemo mimo
Kočevja (Lara Grkman, 2. a)
● da ne bom padla s pograda (Tija Omerzu, 2. a)
● da bo doma vse v redu, ko me ne bo (Nejc
Klemenčič, 2. a)
● strah me je teme (Anai Erce, 2. a)
● da zjutraj ne bom zamudila avtobusa (Lana
Fartek, 2. a)

PRVOMAJSKE
POČITNICE

tradicionalno ne moremo biti brez dežja.
Letošnje so bile enodnevne in skupaj s starši
ter odraslimi skavti smo jo mahnili na izlet v
kraško – istrski svet, na vrh, na Kraški rob. Začeli smo v Hrastovljah, majhni vasici, kjer stoji
cerkvica z obzidjem, znana po freski Mrtvaški
ples. Notranjost cerkvice je sicer ena sam freska,
polna prizorov iz svetopisemskega življenja in z
dobro vidnim napisom v glagolici, zato vam izlet, ki ga lahko raztegnete tudi na ostale zanimive okoliške vasice, toplo priporočamo.
Dež je bil vztrajen in čas je bil, da starše pošljemo na pokušino kraških vin in pršuta na domači-

lahko izvedli slovesne obljube s sveto mašo.
Po obljubah je posijalo sonce, zato smo si privoščili pecivo, klepet in nogomet brez žoge,
kar nekaj pa se jih je povzpelo do obrambnega
stolpa, kjer so bili deležni čudovitega razgleda
vse tja do Trsta.
Pri svoji časti je obljubilo 6 volčičev in volkuljic, 12 izvidnikov in vodnic ter ena popotnica. Steg ima še več Ognjevitih delfinov in ponosni smo na vas. Živite svojo obljubo. Vsak
dan.
Bodite kar najbolje pripravljeni!
Andreja Grkman, Optimistična orka

Med počitnicami sem obiskala bratranca in
sestrično. Imela sem se zelo lepo. S sestrično
Samanto in z bratrancem Timom smo se igrali
igro ugibaj, kaj rišem. Sestrična Samanta
odlično riše, jaz in moj bratec Leon pa odlično
ugibava. Naslednjega dne sva šla ponovno k
bratrancu in sestrični. V pečici so se pekli mafini. Odlični so bili. Seveda sva jih z bratcem
lahko poskusila. Z Leonom sva se imela zelo
lepo. Žalostna pa sva bila, ker sta mama in ata
odšla na Štajersko. Ampak vesela sva, ker se
danes vračata.
Teja Letnar, 2. a
Prvomajske počitnice sem preživela z družino.
Urejali smo zeliščni vrt in kar sami vzgojili
nove sadike. En dan smo šli lovit ribe, ki smo
jih spekli na žaru. Lovljenje rib je bilo zares
zabavno. Prvi dan v mesecu maju me je zbudila budnica. Zelo sem zjutraj vstala. Prejšnji
večer sem bila dolgo na kresu. Med prazniki
smo obiskali prijatelje v Črnomlju. Z Žakom
sva iz trave skuhala kosilo. Petro, Srečka in
Žaka je vedno lepo obiskati.
Ajda Kočar, 2. c
Počitnice so se pričele precej delavno, saj sem
pomagala pri sajenju krompirja in ostale zelenjave. Mamici sem pomagala tudi posaditi rože. V sredo pa smo odšli na družinski izlet v
Celovec. Ogledali smo si Minimundus, ki mu
pravijo svet v malem. najbolj všeč mi je bil naš
Blejski grad in Blejsko jezero z otokom in
cerkvijo. Najvišji stolp v Minimundusu pa je
Eifflov stolp. Po ogledu pa smo odšli k Vrbskemu jezeru. Ker je bil zelo lep sončen dan, smo
si v njem malo ohladili noge. Sestrici Manci je
na skali spodrsnilo in je padla v jezero. Hitro
smo jo potegnili ven iz vode, nato pa smo se na
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obali jezera malo posončili in pomalicali. Med
počitnicami sem se imela zelo lepo.
Nika Juvan, 2. c

OŠ KOMENDA MOSTE
MOČNO DIŠI PO
VRTNICAH
Pred kratkim sta se ravnateljica in učiteljica za
likovno vzgojo pogovarjali, kaj bi lahko storili,
da bi bili učenci OŠ Komenda Moste še bolj
veseli in bi se bolj prijetno počutili v šoli. Nenadoma se je učiteljica likovne domislila, da bi
si lahko učenci sami naredili mladinsko sobo.
In res, takoj smo se odpravili na delo. Ker smo
znani kot eko šola, smo si to sobo naredili
predvsem iz starega papirja. Škatle, v katerih
so bili novi ekrani za računalnike, smo porabili za stole. Ti so več kot udobni in vsak odmor

Izdelovanje mladinske sobe
na njih sedijo učenci. Mize pa so prav posebne.
So stare, še iz prejšnje šole, ampak smo jih tako
polepšali, da veliko učencev reče, če lahko
kakšno mizo odpeljejo domov. Oblepili smo
jih s prtički, na katerih so vrtnice, ter dodali še
dve šahovnici. Ker smo bili tako polni idej,
smo naredili še eno mizo, na kateri bodo učenci igrali človek, ne jezi se. Zdaj vidite, kako
pridna šola smo, imamo novo mladinsko sobo
iz recikliranega materiala. Prav diši po vrtnicah
na naši šoli. Da si boste lažje predstavljali, kako je videti, pa si poglejte spodnjo fotografijo.
Doroteja Petek, 7. c

SVETOVNO ŠOLSKO
PRVENSTVO V
ORIENTACIJSKEM TEKU
Ko smo s sošolkami jeseni zmagale na državnem šolskem prvenstvu in se uvrstile na svetovno šolsko prvenstvo v orientacijskem teku
na Portugalskem, sem komaj čakala, da pride
april, ko bomo odpotovale. Šest mesecev sem
pridno trenirala in se udeleževala raznih priprav ter tekem, da bi bila čim bolje pripravljena
na najpomembnejši tekmi svojega življenja.
Odštevala sem dneve. Končno, 15. april,
dan odhoda. Vznemirjenje v meni je raslo z
vsako minuto. Pred menoj je bilo toliko novih
dogodivščin in doživetij… Prvič v svojem življenju sem potovala z letalom. Iz Benetk smo
v Lizbono prileteli zvečer, kjer smo morali tri

ure čakati na let do Fara. V Monte Gordo smo
z avtobusom prispeli ob dveh zjutraj po portugalskem času (ob treh po našem času). Hitro
smo se odpravili v sobe in odšli spat, saj je bil
zjutraj ob sedmih že zajtrk. Noč in z njo počitek
sta bila zelo kratka, sploh zame, ki že tako ali
tako zjutraj rada poležim.
Že na treningu sem ugotovila, da bo na tekmi
vroče, peklensko vroče. Po zares odličnem
kosilu smo s prijatelji odšli na sprehod. Peščena plaža, v mivki ogromno školjk, čudovito
valujoče morje, sonce… BOŽANSKO. Kar
nismo in nismo hoteli nazaj v hotel, a smo
morali, saj smo imeli po večerji slavnostno
otvoritev. V spremstvu policije so nas avtobusi
odpeljali na trg, od koder smo peš v paradi
odšli do stadiona. Domačini so nam mahali iz
barov, z oken; nekateri so kar v pižami prišli
na balkon, da bi nas videli. Otvoritev je bila
prijetna, nastopajoči so veliko plesali in
izvajali razne akrobacije.
Zvečer so »živčki« že začeli delovati.
Bila sem nemirna, le stežka sem zaspala,
saj sem razmišljala o naslednjem dnevu
in tekmi. Zjutraj sem začuda z lahkoto
vstala, seveda, saj je bil pred menoj pomemben dan.
Še pol ure do starta, živčnost se je stopnjevala, saj sem vedela, da to vendarle
ni običajna tekma, pač pa tekma, ki se je
lahko udeležiš le vsaki dve leti… Nisem
več vedela, kaj naj naredim, saj sta se
napetost in nemir v meni stopnjevala do
vrhunca. Nisem bila več prepričana, ali
bom ta pritisk zdržala. In končno, štiri
minute pred startom sem odšla v koridor, kjer
sem najprej dobila mikrolokacije, nato sem si
lahko ogledala prazno karto. Samo da se nekaj
dogaja, čakanje me je skoraj pokončalo. Minuto pred startom pa sem dobila karto z označeno
progo in kontrolnimi točkami. 3, 2, 1 in start.
Na progi mi je šlo super in ko sem že mislila,
da ne mi more biti nič narobe, sem zaradi nezbranosti naredila napako na sedmi kontroli. A
na srečo sem se hitro popravila in do kontrole
za gledalce nadaljevala odlično. Tam pa sem
bila od vročine že pošteno izmučena in še tako
bučno podporo sem imela, da sem se čisto
zmedla in naredila manjši spodrsljaj še na eni
kontroli. Nato pa ciljni finiš po peščeni plaži,
za umret. Stopala so se mi vdirala v mehko
mivko. Bila sem že čisto pri koncu z močmi …
Slišala sem glas napovedovalke: »Ali bo dovolj
za tretje mesto?« in stisnila zobe ter z zadnjimi
atomi moči pritekla v cilj. Iz zvočnikov sem
slišala glas: »Yes, this is 3rd place for Monika!«
Bila sem vesela, da sem tako uspešno opravila
s progo, hkrati pa se je začelo živčno čakanje,
ali bo ta čas dovolj tudi za medaljo. Napetost v
meni in v slovenski ekipi se je spet stopnjevala,
zato sem s sotekmovalkami raje odšla v hotel
po kopalke in nato na plažo, da bi nam čas do
zaključka tekme hitreje minil. Na poti do obale
smo srečale Blaža, ki je rekel, da me je ena
tekmovalka prehitela in sem sedaj četrta. Bila
sem nekoliko razočarana, vendar ne preveč, saj
sem vedela, da je tudi četrto mesto odličen re-
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zultat.
Čez dva dneva še druga tekma: Groza, za
umret. Do tretje točke sem bila že čisto »fuč«.
Komaj sem čakala, da pridem do osme, kjer bo
voda. Pot do tja pa se je vlekla kot jara kača.
Strah mi je v kosti pognala tudi čisto prava
kača, ki sem jo videla na progi. Teči skorajda
nisem mogla, bolj sem se prebijala skozi grmovje in upala na solidno uvrstitev, saj napak
nisem delala. Toda kakšno presenečenje. Ko
sem prišla v cilj, sem bila spet na tretjem mestu. Upala sem, da bo tistega dne sreča na moji
strani in bo medalja moja. Žal me je ena izmed
tekmovalk, ki je startala med zadnjimi, prehitela in medalja je šla po vodi. Bila sem kar
malo jezna sama nase, saj bi lahko še malo
stisnila in bila hitrejša, če bi vedela, da je v igri
medalja. A tako pač je.
Ta dan je bil zelo uspešen za Slovence, saj
smo se kar trije uvrstili med prve štiri. Peter je
bil tretji in tako je Sloveniji priboril prvo medaljo, Manca pa je bila tako kot jaz četrta. Tokrat nisem zamudila slavnostne podelitve medalj in priznaj, čeprav se takrat še nisem čisto
dobro zavedala, kaj to pomeni… Ko je napovedovalec povedal moje ime in priimek, sem
bila zelo ponosna, da mi je še enkrat uspelo
osvojiti 4. mesto. Stati na zmagovalnem odru
na svetovnem prvenstvu, med najboljšimi na
svetu, tik pod stopničkami …. ja, to je nepozaben trenutek in se ga bom vedno rada spominjala. To je trenutek, ki mi je poplačal ves
vložen trud, vse napore in odpovedovanja. Po
podelitvi medalj in priznanj smo skupaj z
Manco in Petrom nasmejani do ušes pozirali
pred fotografskimi objektivi.
Po vrnitvi v hotel pa je bilo žal treba spakirati svoje stvari, saj se je prvenstvo zaključilo in
nas je zjutraj že čakalo potovanje domov. Hitro
smo spakirali, še enkrat odšli na plažo in sprehod po mestu in podoživljali dogodke preteklega tedna. Vse smo si želeli vtisniti v spomin, da
ne bi česa pozabili. Zjutraj smo po zajtrku še
zadnjič oddrveli na plažo po školjke in se poslovile od mogočnega Atlantika, ogromnega
hotela, kjer smo stkali nepozabna prijateljstva
… Adijo Monte Gordo, adijo Portugalska.
Noro lep, fantastično uspešen in nepozaben
teden je za menoj. Na žalost ni bilo nobene
medalje, a tudi dve četrti mesti na svetovnem
prvenstvu sta super. In sedaj? Pridno trenirat,
kajti čez dve leti je novo svetovno prvenstvo,
tokrat v Turčiji. In motiv? Jasno, medalja …
Monika Ravnikar, 9. a

Naši uspešni tekmovalci
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Komenda v Arboretumu
Med 25. aprilom in 4. majem 2013 je turistično društvo Komenda skrbelo za promocijo občine Komenda na tradicionalni prireditvi »Spomladanska razstava tulipanov« v Arboretumu Volčjem potoku.
Pridružili smo se kulturnemu projektu »Pisane drobtinice – ljudski
običaji in oblačilna dediščina«, ki ga je snovala Sabina Romšak. Letošnja rdeča nit predstavitve so bile razglednice Maksima Gasparija pod
imenom »Iz naroda za narod«.
Predstavitvena stojnica turističnega društva Komenda je bila opremljena s promocijskim materialom, za gnečo pred stojnico pa je bilo
poskrbljeno z domačo glasbo.
2. maja pa smo pripravili plesni program v sodelovanju z otroško
folklorno skupino Avrikelj in folklorno skupino upokojencev Komenda.
Odziv obiskovalcev na našo kulturno turistično ponudbo, glasbo in
ples je bil odličen.
TD Komenda

Tržnica na Gori spet septembra

Tretjo soboto v maju je bila na Koželjevi domačiji na Gori še zadnjikrat
Tržnica turističnega društva Komenda pred poletjem. Dvanajst krat od
lanskega decembra do letošnjega maja je vsakokrat deset do štirinajst
prodajalcev na stojnicah kar številnim obiskovalcem oziroma kupcem
ponudilo različne pridelke. Bila je pestra ponudba mesnih izdelkov,
kruha ,peciva, jajc, mleko jogurt, sir, med, sadje, zelenjava. Turistično
društvo pa je vsakokrat poskrbelo tudi za okrepčilo.
»Vse te mesece smo ugotavljali, da prihaja vsako prvo in tretjo soboto v mesecu vse več kupcev iz okoliških krajev in seveda tudi iz Komende. Jeseni, septembra bomo nadaljevali in poskrbeli tudi za nekatere
novosti; na primer za ponudbo in pripravo receptov. Vsakokrat pa bomo
imeli na tržnici tudi poseben program za obiskovalce. Čeprav smo bili
na začetku malo v dvomu, kako se bo zamisel s tržnico prijela, smo bili
v društvu prav prijetno presenečeni nad ponudbo in obiskom. Zato se
bomo potrudili, da bo tudi jeseni, ko bomo septembra spet nadaljevali s
tržnico vsako prvo in tretjo soboto, tržnica spet vredna obiska,« je ocenil
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polletno delovanje tržnice predsednik TD
Vid Koritnik.
Čez poletje pa ponudnike in pridelovalce
vsi, ki boste tržnico
morda pogeešali, lahko
pokličete in se oglasite
kar pri njih doma. Radi
vam bodo ustregli s
svojimi pridelki: Miro
Rogelj z Ekološe kmetije bo dosegljiv na 041 720 444, Kmetija Pogačar Pr' Zimant na Gori
13, Kmetija Zadrgal 041 910 642, Tina 041 296 907, Nada 041 205 929,
Kmetija Jamšek o41 895 642, Kmetija Pibernik Suhadole 54.
– A. Ž.
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Igriva košarka za osnovnošolce

Košarkarski Klub Komenda je v sodelovanju s
Košarkarsko zvezo Slovenije v okviru občinskega praznika pripravil tako imenovano
»igrivo košarko« za prve tri razrede OŠ Komenda-Moste. Prireditev je bila v telovadnici
šole v Mostah, trajala je skoraj tri ure in pol,
sodelovalo pa je v njej blizu 200 učencev.
Med obiskom in ogledom smo vprašali
predsednika Košarkarskega kluba Komenda
Romana Grošlja, kakšen namen ima prireditev.
»S tovrstnimi prireditvami po Sloveniji in

tokrat v občini Komenda želimo v
našem klubu približati košarko
otrokom tudi sedaj, ko organiziramo evropsko prvenstvo. Je pa
projekt Mobi igriva košarka nastal
leta 2008 pod okriljem Košarkarske
Zveze Slovenije (KZS), da bi približali otrokom košarko na čim bolj
razigran in igriv način.«
V petih letih se je tako z Mobi
igrivo košarko poigralo že več kot
60.000 otrok po vsej Sloveniji v
prek 400 šolah in na
javnih prireditvah. Povsod pa je bil izreden odziv. Sicer pa
želi projekt košarko približa tistim,
ki jim v preteklosti spoznavanje
košarke ni bilo najbolje omogočeno. Namen projekta je približati
košarko predvsem najmlajšim, preko njih pa tudi njihovim staršem,
šolam, vzgojiteljem in učiteljem.
»Zastavili smo si različne cilje,
vzpostaviti povezavo med različnimi društvi in osnovnimi šolami ter
skupno organiziranje enodnevnih

prireditev, kjer je osrednja tema predstavitev
projekta, animiranje in igranje na košarkarski
način ter popularizacija košarke. Načelo igre je
razmeroma preprosto: otroci naj igrajo košarko, ki ustreza stopnji njihovega telesnega in
duševnega razvoja.
Namen igrive košarke je torej, da otroci
različnih stopenj znanja in sposobnosti uživajo
in se zabavajo. Tako bodo lahko pozitivne izkušnje nadgradili tudi v »veliki« košarki,« je
povedal predsednik Grošelj.
A. Žalar

Badmintonski turnir
Badminton klub Komenda je v športni dvorani v okviru občinskega praznika organiziral
rekreativni badmintonski turnir. Igralci različnih starosti in različnega badmintonskega
znanja, so se pomerili v igrah posamezno.
Uživali smo v predstavah borbenih fantov in
deklet, ki so se pošteno prepotili in ugotovili,
da gre za zelo dinamičen in zabaven šport.
Najboljši so prejeli medalje in praktične nagrade, vsak udeleženec pa se je lahko med
tekmami okrepčal bananami in muffini. Na
prvem turnirju v okviru našega kluba se je

igralo na štirih odlično pripravljenih igriščih,
na katerih so igralcem pri pravilih pomagali
tudi sodniki.
Če vas rekreacija badmintona zanima in bi
se nam radi pridružili, pišite na bk.komenda@
gmail.com.
-až
Če vas rekreacija badmintona zanima in bi se
nam radi pridružili, pišite na bk.komenda@
gmail.com.
Lep pozdrav,
BK Komenda

Pokal Komende 2013
Tudi letos smo v Orientacijskem klubu Komenda pripravili že tradicionalno orientacijsko tekmo za Pokal Komende, ki je tokrat štela tudi za
Pokal treh regij. Tekmovanje je potekalo na Komendski Dobravi zadnjo
soboto v aprilu, udeležilo pa se ga je 230 tekmovalcev iz Slovenije,
Hrvaške, Avstrije in Italije.
Poleg izkušenejših tekmovalcev so se s tekmovanjem srečali tudi
najmlajši otroci, ki vadijo v programu atletske urice. Nekateri med njimi
so se skupaj s starši prvič podali na progo in se spoznali z orientacijskim
tekom.
Mladi domači tekmovalci so osvojili odlične mesta: med najmlajšimi
dekleti do 10 let je bila 2. Nika Ravnikar. V kategoriji deklet do 12 let
je bila Zala Zavrl 1., Ana Pia Pogačar pa 2. Dekleta do 16 let: Monika
Ravnikar 1., Marjeta Lipužič 3. in Kim Kremžar Pančur 4. V kategoriji
fantov do 10 let je bil 3. Mark Skušek, zelo dobri so bili tudi Jaka Blaž,
Denis Gregorc, Erik Gregorc in Luka Seljak. Pri fantih do 14. let je bil
4. Žan Ravnikar, 5. pa Matic Blaž. Med članicami in člani sta se najbolje odrezala Mojca Flerin s 1. in Blaž Kölner s 3. mestom.
Komendska Dobrava je zaradi svoje idilične narave zelo lepa za organizacijo takšnega tekmovanja. Za gostoljubje se zahvaljujemo lastnikoma zemljišč Janezu Korbarju in Jožetu Nograšku.
Nejc Zorman, OK Komenda

Na tekmovanju sta bili Zala Zavrl 1., Ana Pia Pogačar 2.
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Novo vodstvo in nogometni turnir
Konec meseca aprila (25.4.) so se na redni
skupščini sestali člani Nogometnega kluba
Komenda in izvolili novo vodstvo kluba. Po
osmih letih se je namreč poslovil predsednik
Darko Bolarič, vodenje kluba pa je prevzel
Aleš Marinko; upravo pa sestavljajo še Igor
Žinič-podpredsednik, Valentin Lozinšek-tajnik, Nataša Cuder-blagajnik in člani IO Igor

Štebe, Roman Kosirnik, Boštjan Vidmar
ter Irena Šorn.
Na skupščini so
sprejeli tudi program,
v katerem so zapisali
dokončanje izgradnje
športnega parka, po-

Skupinski posnetek treh najboljših ekip selekcij U-9 z vodstvi

Aleš Marinko (levo) je od konca aprila novi predsednik NK Komenda,
Igor Štebe (desno), novi član IO kluba NK Komenda pa je po končanem
turnirju podelil odličja najboljšim.

večanje števila mladih
ter uvrstitev članske
ekipe v 3. državno ligo.
Občinski praznik
pa so v klubu letos
obeležili z nogome-

tnim turnirjem, v katerem so sodelovale ekipe
selekcij U-9 NK Komenda, Mengo 28, Velesovo, Kranj, Bled in Lesce. Zmagovalci turnirja
so bili NK Lesce, drugo mesto NK Komenda,
tretje pa NK Velesovo. Na četrto, peto in šesto
mesto so se uvrstili NK Mengo 28, Bled in
Kranj.

Občinski turnir v malem nogometu
Končno bi lahko tako rekli! Od zadnjega odigranega 24-urnega nogometnega maratona v
Mostah je minilo že kar nekaj časa, kakšnega
podobnega dogodka, kjer bi se lahko razgibali
vsi ljubitelji malega nogometa, pa v tem času
ni bilo. In tako smo člani Društva skakalni komite Gora in ostali krajani ob prihajanju v
Športno dvorano Komenda in pogledu na prazno ograjeno šolsko igrišče prišli do ideje, da
bi na tem mestu lahko bil turnir v malem nogometu. Občina je »požegnala« našo zamisel in
tako je padla odločitev, da v okviru občinskega
praznika organiziramo rekreativni občinski
turnir v malem nogometu.
Opremiti je bilo potrebno igrišče z novimi
oznakami za mali nogomet, pripraviti prostor

ob igrišču za gledalce in pogostitev ter pripra- drugo mesto je osvojila ekipa Chelsea, tretje
viti organizacijski plan tekmovanja. Z nekaj pa Mulci.
truda in veliko dobro volje je bilo vse dobro
Ljubitelji malega nogometa, drugo leto se
pripravljeno. Tako smo v nedeljo, 19. Maja, s spet vidimo.
pomočjo prijateljev športa izpeljali celodnevni turnir. Odziv je
bil zelo dober, saj se je prijavilo
kar deset ekip iz naše občine.
Turnir se je začel ob 10. uri.
Mokri smo bili potem cel dan;
nekaj zaradi sonca, kasneje pa
zaradi pričakovanega dežja.
Vendar smo bili nogometaši
bolj vztrajni od dežja. Po razburljivih tekmah so na koncu
bili zmagovalci ekipa Šihi team, Klemen Slapar, član Društva skakalni komite Gora

Otroški teniški tečaj in turnir
V okviru 14. občinskega praznika Občine Komenda smo v teniškem klubu načrtovali 4. teniške turnirje. Za soboto,11. Maja, sta bila načrtovana turnirja moških in ženskih dvojic, za
nedeljo, 12. Maja, so bili v načrtu boji med
posamezniki in posameznicami. Ker nam jo je
zagodlo vreme, smo turnir moških dvojic izvedli v torek, 14. maja, v popoldanskem času.
Turnirja se je udeležilo zavidljivih 32 tekmovalcev, ki so se pomerili med seboj. Zmago-
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valca sta postala Marjan Mušič in Sašo Kaplja, ki sta v finalu premagala Franca Omerzu
in Jaka Kern. Tretje mesto sta dosegla Tomaž
Hrovat in Rok Meršol. Preostali turnirji bodo
izvedeni ob prvem primernem terminu in sicer
tako, da bomo lahko omogočili udeležbo čim
večjemu številu tekmovalk in tekmovalcev.
Termini turnirjev bodo objavljeni na oglasni
deski teniškega kluba na Podborštu.
V teniškem klubu Komenda bomo ob
koncu šolskega leta izvedli že 8. zaporedni
teniški tečaj za naše najmlajše in sicer za
učence od 1. do 5. razreda osnovne šole.
Tečaj bo potekal med 24. in 28. junijem med
8.00 in 12.00 uro. Glede na to, da je 24. 6. 2013
še pouk, bo tečaj potekal v popoldanskem času
in sicer me 13.00 in 17.00 uro. Cena tečaja
znaša 35,00 € na otroka. Vse podrobnosti o tečaju bodo razvidne s plakatov obešenih v pro-

storih šole Komenda – Moste in s prijavnic, ki
jih bodo učenci dobili pri svojih razrednikih.
Več informacij o otroškem teniškega tečaja,
članarine, individualnega učenja tenisa, najema
igrišč lahko dobite preko e-naslova tenisklub.
komenda@gmail.com ali osebno v klubskih
prostorih ob igriščih na Podborštu.
Primož Podbelšek, TK Komenda
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Voldrih in Čonda druga v Miškolcu

Matic Voldrih (Križ pri Komendi) je na sliki levi.
Slovenski speedwayski par, ki sta ga sestavljala Aleksander Čonda in Matic Voldrih (Križ pri
Komendi), je skupaj z rezervnim voznikom
Jernejem Pečnikom osvojil odlično drugo mesto na polfinalni dirki evropskega prvenstva
parov, ki je bila v madžarskem Miškolcu.
Zmaga je šla na Poljsko, tretje mesto, ki še
vodi v finale tega tekmovanja (29. junij v
nemškem Herxheimu) pa na Češko. Še posebej
je izstopal novopečeni član Speedway Teama
Lendava Aleksander Čonda, ki je v šestih nastopih zbral kar 14 točk in zabeležil kar štiri
zmage. Izvrstno ga je podpiral tudi partner
Matic Voldrih iz AMTK Ljubljana (7+3), ki je
v rednem delu dirke klonil le proti češkemu
dvojcu, na koncu pa skupaj s Čondo v finalni
vožnji le moral priznati premoč favoriziranima
Poljakoma, Sebastianu Ulamku in Mariuszu
Puszakowskemu. Voldrih je s tem tudi več kot
upravičil dejstvo, da je na to mesto vskočil
namesto poškodovanega Sama Kukovice iz
AMD Krško, ki ga čaka še nekaj tednov okrevanja po poškodbi gležnja, ki jo je skupil na
nedavni dirki v Ljubljani. Kot podpora v obliki
rezervnega voznika je bil ob ovalu v Miškolcu
prisoten tudi Jernej Pečnik (AMTK Ljubljana),

a njegovo posredovanje ni
bilo potrebno.
»Izjemno sem zadovoljen z doseženim, saj sta se
oba odlično vozila. Pozna
se, da je Čonda na tem
stadionu precej dirkal, saj
je bil tudi voznik njihovega
kluba, ko so vozili v poljski
ligi, zato sem ga ob njegovih odličnih startih določal
za starte iz boljših, notranjih pozicij, kar je s pridom
izkoriščal,« je navdušeno
opisal svoje občutke po
dirki vodja slovenske reprezentance Franci Kalin ter dodal: »Pred dirko,
predvsem na treningu nisem imel tako dobrega
občutka, saj je bila proga v izjemno slabem
stanju, potem pa sta me fanta presenetila in
lahko smo le ponosni nanju.«
Čonda je tako v rednem delu dirke moral
priznati premoč le domačinu Jozsefu Tabaki,
ki je letos v izredni formi, saj blesti tudi v
drugi angleški profesionalni ligi, na koncu pa
sta bila v finalu po malo dvomljivem startu
boljša od njega še končna zmagovalca iz Poljske. V rednem delu pa je bil 23- letni up slovenskega spidveja celo boljši od nekdanjega
poljskega Speedway Grand Prix voznika
Ulamka.
Finale tega prvenstva čaka naše voznike 29.
junija v nemškem Herxheimu, še pred tem pa
so se 1. maja brez oziranja na naš praznik dela
kot slovenska ekipa pomerili v latvijskem Daugavpilsu na kvalifikacijski dirki svetovnega
ekipnega prvenstva. Čonda in Voldrih sta bila
v ekipo vpisana že takoj na začetku, namesto
poškodovanega Kukovice pa bo ob kapetanu
Mateju Žagarju našo ekipo dopolnil še Ljubljančan Maks Gregorič. V konkurenci ekip iz
Latvije, Ukrajine in Nemčije jih čaka težka
naloga, da se z zmago prebijejo na glavni turnir

Ženski odbojkarski turnir
V nedeljo, 19. Maja, je bil v športni dvorani Komenda že tradicionalni ženski odbojkarski turnir za pokal občine Komenda
2013. Organizator turnirja je društvo DPŠ.
Tokrat se je turnirja udeležilo pet ekip.
Ekipe so večinoma sestavljene iz igralk, ki
tekmujejo tudi v zimski odbojkarski ligi.
Tekmovali sta tudi dve domači ekipi. Prvo
mesto je osvojila ekipa Sladkosnedke,
drugo mesto ekipa Ergovit in tretje mesto
ekipa Košutke, ki so s tem prvič obdržale
enega od pokalov v Komendi.
Igralci odbojke se bodo sedaj selili na
zunanja igrišča, vendar v naši občini nimamo nobenega odbojkarskega igriška na
mivki.
Mihaela Poglajen

tega tekmovanja.
Rezultati: 1. Poljska 20 + 5 točk (Mariusz
Puszakowski 8+3, Sebastian Ułamek 17), 2.
Slovenija 20 + 1 (Matic Voldrih 6+3, Aleksander Čonda 15, Jernej Pečnik 0), 3. Češka 18 +
5 (Vaclav Milik 10+3, Josef Franc 13+1), 4.
Madžarska 12 + 1 (Norbert Magosi 3, Jozsef
Tabaka 7, Roland Benko 3), 5. Italija 12 + 4
(Guglielmo Franchetti 3+1, Nicolas Covatti
9+3, 6. Austria 11 (Daniel Gappmaier 4, Lukas
Simon 7).

Potrebujete pomoč?
Vsakdo kdaj rabi pomoč. Mlade mamice,
telesne bolečine ali druga onemoglost za
vse generacije. Nudim tudi terapevtske
usluge ali zgolj samo svetovanje - posamezno ali družini.
Za ljudi v stiski brezplačno sicer pa cena
ugodna.
Informacije na tel: 031/542-763 Mateja

Aplenca se smeje
Čeprav naši najboljši znanstveniki iščejo
poklicne priložnosti v tujini, je vendarle
eden od najboljših kemikov še v Sloveniji.
Iznašel je tekočino, s katero oživiš bronaste
kipe. Odločil se je, da tekočino preizkusi na
kipu Rudolfa Maistra s konjem pred našim
Ministrstvom za obrambo v Ljubljani. Res
je Rudolf Maister takoj oživel, še konj je
začel rezgetati. Kemik, presenečen nad
svojim uspehom, je vprašal:
»Pozdravljeni, general Maister. Najbrž
ste presenečeni. Zbudili ste se v 21. stoletju,
Slovenija je sicer samostojna država, a
imamo krizo na vseh področjih in kot pogumnega vojaka in intelektualca bi vas vprašal, kaj bi vi najprej ukrenili?«
»Hm, najprej bi ukazal pobiti vse golobe!«
***
Potem pa gre naš kemik še v Velenje, poškropi Titov kip in maršal seveda oživi.
»Kako ste, dragi Slovenci?«
»Slabo – slabe plače (če sploh so), mladi
brez služb, preveč upokojencev....!«
»E, to ćemo mi sve da sredimo: plate biće
bolje, za moju omladinu naćićemo posla! A
penzioneri: Ajde, u red jedan po jedan i svi
lepo sa mnom!«
***
Pride možakar k svojemu zdravniku
»No, gospod doktor. Kaj pa je sedaj to?«
»Kaj pa je,« vpraša doktor.
»Pri zadnjem obisku ste mi povedali, da
imam še tri mesece življenja. Sedaj pa je
leto naokrog in sem spet pri vas?«
»Najbrž so vas narobe zdravili,« po premisleku odvrne doktor.
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Šahovski utrinki

Državna ženska liga 2013-ekipa ŠK Komenda
SLOVENIJA OPEN – 23. DRŽAVNO
ČLANSKO PRVENSTVO je bilo v Šentjurju
od 6. do 14. aprila 2013. Osvojili smo 22. mesto Blaž Debevec, 24. mesto Sebastijan Markoja, 31. mesto Laura Unuk, 35. mesto Caterina
Leonardi, 39. mesto Teja Vidic, 50. mesto Jan
Šubelj, 68. mesto Jan marn, 69. mesto Filip
Trplan.
DRŽAVNA ŽENSKA LIGA je bila v Ljubljani od 17. do 27. aprila 2013. Ekipa članic
ŠK Komenda v postavi: Laura Unuk, Teja Vidic, Manca Kralj je osvojila 5. mesto.
CIKEL ŠS ŠD LOKA PRI MENŠU v
Mengšu 9. aprila 2013. Zmagal je Andrej Kobold.
HITROPOTEZNI TURNIR SLOVENSKIH ŽELEZNIC v Ljubljani 10. aprila1013.

Prvomajski turnir mladih 2013-zmagovalci

Osvojili smo 9. mesto Gosto Novakovič, Osvojili smo 2. mesto Jan Šubelj, 3. mesto
30. mesto Anže Novak, 35. mesto Albin Matej Mlakar, 4. mesto Katarina Mazzini.
PRVOMAJSKI TURNIR MLADIH v
Štrajhar.
LIGA MLADIH SLOVENIJE – 6. Komendi 4. maja 2013. Osvojili smo 1. mesto
TURNIR v Ljubljani 12. aprila 2013. Jan Šubelj, 2. mesto Gregor Žunič, 6. mesto
Osvojili smo 7. mesto Mark Šketa, 8. Katarina Mazzini, 7. mesto Matej Mlakar.
9. TURNIR SREDNJEŠOLCEV v Ljumesto Staš Ahtik, 9. mesto Dejan Leonardi, 4. mesto Tim Kovačič, 22. mesto Matej bljani 7. maja 2013. Osvojili smo 1. mesto
Mlakar, 26. mesto Miha Leonardi, 30. Caterina Leonardi, 2. mesto Tilen Lučovnik.
Franc Poglajen
mesto Gal založnik.
CIKEL DOMŽALE POSPEŠENI TURNIR
APRIL v Domžalah 13. aprila 2013.
Osvojili smo 2. mesto
Bojan Hribar, 6. mesto
Igor Kragelj.
GRAND PRIX NESO LHKE v Postojni
20.aprila2013. Osvojili
smo 10. mesto Blaž
Debevec, 36. mesto Julian Novakovič, 41.
mesto Novica Novakovič.
7.
GOSPODARIČEV MEMORIAL v
Postojni 20. aprila 2013.
Osvojili smo 21. mesto Slovenija open 2013-udeleženci
Blaž Debevec, 62. mesto Julian Novakovič, 68. mesto Novica Novakovič.
14. POKAL LOKA v Loki pri Mengšu. Osvojili smo1. mesto Bojan Hribar,
Igralci pikada, ki so se pomerili na tekmovanju
6. mesto Boris Skok.
4. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV posameznikov na turnirju za občinski praznik
NAJMLAJŠIH v Ljubljani 23. aprila 10. maja, znajo svoje bodice poslati točno (ali
2013. Osvojili smo 5. mesto Jan Marn, 6. skoraj točno) tja, kamor želijo. Dež je ponehal
mesto Jan Šubelj, 8. mesto Gal Založnik, točno ravno prav – malo pred začetkom turnir10. mesto Matej Mlakar, 17. mesto Ana ja na balinišču. Zbralo se je 7 tekmovalk in 15
tekmovalcev, ki so svoje »ravne roke« in ostro
Pibernik, 18. mesto Katarina Mazzini.
CAISSIN ENODNEVNI TURNIR v oko merili kar dobre tri ure. Kot navijača in
Ljubljani 3. Maja 2013. Osvojili smo 3. gosta, sta se tekmovanja udeležila tudi župan
Tomaž Drolec in predsednik DU Komenda
mesto Maj Markošek.
PRVOMAJSKI TURNIR NAJ- Janez Čebulj, ki sta zmagovalcem podelila zaMLAJŠIH v Komendi 3. maja 2013. služene pokale.
Rezultati pa so naslednji: med tekmovalkami
je bila najboljša Pavla Hrovat, druga je bila
Dani Misja, tretja pa Andreja Rojko. Med moprazniku in odigrali dvoboje po sistemu »vsak škimi pa je bil najbolj natančen Marko Grkman,
z vsakim«. Težko bi našli matematika, ki bi drugi je bil Dejan Košir, tretje mesto pa je
znal izračunati število kombinacij, ki so jih v osvojil Drago Žinič.
glavah igralcev preigravale male sive celice.
-vc
Po nekaj več kot dveh urah so bili znani rezultati dvobojev te kraljevske igre.
Prvo mesto je zasedel Marjan Karner, drugi
je bil Jože Zidarič, tretje mesto pa je osvojila
Pavla Košir, ki tudi kot sodnica ni imela nobenega dela, ker so dvoboji potekali korektno.
Pač tako, kot se za misleče ljudi spodobi.
Pokale je podelil podpredsednik DU Ivan
Hlade, ki se je igralcem zahvalil za solidno
igro in prijetno druženje.
-vc

Kombinacija malih sivih celic
Šest članov šahovske sekcije DU Komenda,
zraven pa državna prvakinja v šahu pri Zvezi
društev invalidov Slovenije, Pavla Košir.
Zbrali so se 9. maja na turnirju ob občinskem
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KRONIKA

Kje bi jemal, da bi sebi dajal
Nova verzija znane slovenske pesmi? Nikakor! To je samo premišljevanje raznih nepridipravov, ki po navedbah slovenske Policije vodi do
večjega porasta tatvin po vsej državi. Tudi območje naše Občine po
poročilu Policijske postaje Kamnik ni nobena izjema.
Tudi vlomi sodijo poleg kaznivega dejanja še do tatvine med vlomom.
Takšno dejanje se je 19. 4. zgodilo na Križu, kjer je bilo vlomljeno v
osebni avtomobil. Tatvina motornega kolesa (15.4. v Komendi) je pridaniču začasno pustila občutek vetra v laseh. Z delovnega stroja v Poslovni coni v Žejah so doslej še neznani storilci »oskubili« delovni stroj
za nekaj, njim potrebnih delov, kar se je zgodilo 8. 4.. Samo nekaj dni
pozneje, 23. 4., je bilo v Mostah ukradeno kolo. Novograditelj v lastni
režiji pa je za delo med prazniki verjetno nabavil premalo materiala, ki
si ga je nato 30. 4. nezakonito prisvojil na novogradnji v Poslovni coni
v Žejah. Upajmo, da bodo končno besedo imeli organi pregona in kaznovanja.
Pa smo včasih ljudje slabe volje in nemirni. V takih primerih zapojejo
pesti ali še kaj hujšega. Poleg gostinskih lokalov, kjer se zgodi največ
osebnih navzkrižij, je za osebna obračunavanja primeren javni prostor.

Aprila so zapele pesti na javnem mestu kar dvakrat – 5. in 14. 4. – obakrat v Komendi.
Zgodili sta se tudi dve prometni nesreči. Na republiški cesti MosteDuplica je 17. 4. izsiljevalec prednosti zakrivil prometno nesrečo in
skrivil pločevino, podobno nesrečo je zakrivil 22. 4. voznik na cesti
Brnik – Moste , ki je vozil po nepravi strani ceste. O telesnih poškodbah
ne poročajo.
Kot rečeno, je potrebno paziti na osebno lastnino, po potrebi med
dopusti tudi na sosedovo hišo, če vas le-ta za to poprosi. Bližajo se dopusti in sosedsko varovanje je večkrat zelo uspešno.
Vreme je vedno lepše, pa so motoristi vedno pogosteje na cesti. Je že
res, da mora vsak paziti na dogajanja v prometu, ne samo motoristi –
tudi vozniki osebnih avtomobilov imamo prav priročno pripravo, da
redno lahko nadziramo promet ob svojem vozilu, prav tako je koristno
in potrebno vedeti, kaj se dogaja za nami.
Ste že zamenjale zimske gume? Zaradi vse toplejšega vremena je to
zaradi varnosti vožnje potrebno storiti takoj, ker vam dober oprijem
primerne gume zagotavlja varno in stabilno vožnjo!
Tone Ogorevc

Pregled koles in spretnostna vožnja
Zaradi slabega vremena
je bil ta pregled preložen
na 22. maj, ko se je pred
Osnovno šolo v Komendi
zbralo 67 učencev, vsak s
svojim kolesom v spremstvu staršev. Pregled sta
opravila 2 policista in 1
policistka, pri izvedbi pa
so sodelovali vsi člani
SPV in učiteljice razredov, ki jih obiskujejo bodoči
»pravi«
kolesarji.
Od pregledanih 67 koles, so
bila samo 4 kolesa zavrnjena.
Pa še ta bodo
lahko pregledana pred izpiti.
Vožnja na poligonu – kot običajno – bolj
spretna, kot ne. Poškodb ni bilo. Potem pa je Marko Dobnikar popeljal
manjše skupine po poti bodočih izpitov in jih tako dodatno seznanil z
nevarnostmi na cesti.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa je organiziral tudi
okroglo mizo, na kateri naj bi učencem in odraslim obnovili znanje cestno prometnih predpisov in opozorili na pasti, ki kolesarje ogrožajo.
Vendar dobre četrt ure potem, ko naj bi se predavanje začelo, nas je v

razredu sedelo šest: predavatelj, trije odrasli in dva učenca. Predavanji,
ki sta ju pripravila Marko Dobnikar in Jure Kern, sta izzvenili kot pogovor in prepričevanje prepričanih. Škoda.
Tone Ogorevc

Odšli so…
Pavla Založnik, rojena 13. 1. 1923, Komenda, Kranjska pot 4,
stara 90 let
Ana Krušlin, rojena 20. 7. 1936, Moste 97 a, stara 76 let
Jakob Osolnik, rojen 25. 7. 1942, Komenda, Urhova ulica 2,
star 70 let
Frančiška Kern, rojena 9. 2. 1942, Mengeš, Kolodvorska cesta 2a –
začasno Mlaka 11, stara 71 let

Dolgost življenja našega je kratka.
Kaj znancev je zasula že lopata !
Odprte noč in dan so groba vrata;
al dneva ne pove nobena pratka.
Prešeren

ZAH VALA
Po težki bolezni nas je v 71.
letu zapustil naš dragi mož,
oče, dedek, pradedek, brat,
stric, tast in svak

JAKOB OSOLNIK
IZ KOMENDE
Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom, gasilcem, praporščakom, pevcem jutranjega pevskega zbora za ubrano petje, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče in darove za svete maše.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Hvala tudi osebju
zdravstvene enote (Revita) iz Komende, pogrebnemu podjetju Pogrebnik in gospodu župniku Zdravku Žagarju za lep obred.
Komenda, maj 2013
Žalujoči vsi njegovi
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Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite.
Spomnite se, kako trpel sem,
in večnim mir mi zaželite.

Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen od nas odpotoval…

ZAH VALA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

V 93. letu starosti se je od nas poslovil
mož, oče, stari oče in pradedek

DOMINIK BOGATAJ

SREČOTA KERNA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom
za izrečeno sožalje, za cvetje in sveče, in vsem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se dr. Klančiču in dr. Rudolfovi za nudeno zdravstveno pomoč, gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred
in pogrebni službi Jerič.

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, sošolcem, gasilcem, podjetju LEK in navijačem Kluba Krim, ker ste bili v
težkih trenutkih slovesa z nami.
Lepa hvala za cvetje, sveče in daritve za cerkev.
Hvala vsem, ki ste nam pomagali in sočustvovali z nami.
Še enkrat hvala vam, ki ste našega Srečota imeli radi in ga boste
ohranili v lepem spominu.

Komenda, april 2013
Vsi njegovi

Vsi njegovi žalujoči!

Nekega jutra srce zadrhti,
šibko utripa, spomin obtiči
v dneh, ko je bílo močnó in jih ni
davno že več. In za vedno zaspi.

Se srce se je umirilo in pošle
so ti moči.
Solze so padle na gomilo,
draga mami mirno spi.
Ko zdravje te je zapustilo,
si zmeraj upala, da se bo vrnilo.
Čeprav si mnogo pretrpela,
življenje srčno rada si imela.

V 91. letu je dotrpela

V SPOMIN
Deset let mineva, ko se je 8. maja poslovila od nas

PAVLA ZALOŽNIK,
upokojena učiteljica.

APOLONIJA VIDMAR
IZ SUHADOL

Od nje smo se poslovili v družinskem krogu na Žalah v Ljubljani.
Pogrešamo jo hči Mojca z možem Janijem,
vnuk Mitja z družino in
sestra Olga z družino.
Komenda, Škofja Loka, Zagreb

Dobri mami lepa hvala za vse dobre besede, za spodbude in za vse,
kar nas je v življenju naučila in za vse, kar nam je dala.
Hvala vsem, ki se je spominjate in obiskujete njen grob.
Vsi njeni

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Marjan Žnidar (VEM), Boštjan Peršin(SD), Anton Pogačar (N.Si), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Bojan Škof (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 ga dobijo brezplačno.
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Komendčanke gredo na svetovni pokal

V soboto in nedeljo, 20. in 21. aprila 2013, je bilo v športni dvorani
LUKNA v Mariboru FINALE 13. Odprtega državnega prvenstva Mažoretne in twirling zveze Slovenije.
Za nastop v finalu so se tekmovalke in tekmovalci morali prebiti
skozi predtekmovanje, četrtfinale in polfinale, že v mesecu januarju in
marcu.
Prvi tekmovalni dan je bilo tekmovanje na nižjem, drugi tekmovalni
dan pa na višjem nivoju. Rezultati višjega nivoja so šteli tudi za kvalifikacije na mednarodna tekmovanja, ki bodo letos.
Tekmovalkam Twirling in mažoretnega kluba Komenda se je v finale
državnega prvenstva uspelo uvrstiti s kar 36 tekmovalnimi nastopi. Iz
Komende pa je tekmovalo 59 tekmovalk.
Prvi tekmovalni dan so slavile številne posameznice s solo, dance
twirl in freestyle nastopi. Na najvišjo stopničko se je povzpela Manca
Zgonec v kategoriji SOLO 2 junior, na drugo stopničko so se povzpele
Barbara Zadrgal v kategoriji SOLO 2 kadet, Patricija Lunar v kategoriji DANCE TWIRL 1 junior, Marjeta Kešnar v kategoriji DANCE
TWIRL 2 kadet. 3. mesto so med posamezniki osvojile v SOLO 1 kadet:
Špela Jereb, v DANCE TWIRL 1 kadet: Julija Marolt, v DANCE
TWIRL 1 junior: Nina Kern, SOLO 2 kadet: Marjeta Kešnar, v SOLO
2 JUNIOR: Saša Kočar, v DANCE TWIRL 2 junior: Barbara Zadrgal. Malo je zmanjkalo za stopničke Špeli Ulčar v kategoriji Freestyle
JUNIOR, kjer je osvojila odlično 4. mesto.
Med kadetskimi pari sta prepričljivo zmagali Marjeta Kešnar in
Barbara Zadrgal, med pari – juniorji sta bili srebrni Saša Kočar in
Vanesa Perne.
Z odličnim nastopom in koreografijo so v soboto stopile na najvišjo
stopničko in postale državne prvakinje med VELIKIMI SKUPINAMI
članice skupine GROUP A. Uspeh pa so dopolnila še dekleta skupine
GROUP B, ki so v isti kategoriji osvojila 3.mesto.
V soboto je potekalo tudi tekmovanje BASIC STRUT – OSNOVE
KORAKANJA, kjer so Komendčanke osvojile 10 zlatih, 5 srebrnih, 5
bronastih paličic in 3 priznanja.

Za podmladek je tako v Twirling in mažoretnem klubu Komenda
dobro poskrbljeno.
Letos so prvič, od kar se v Komendi razvija twirling šport, imeli tekmovalke tudi v višjem nivoju. Med posameznicami se je v finale uspelo
uvrstiti Lini Majcen, Adrijani Stele in Urški Štebe.
Vse 3 so krst v višjem nivoju opravile z odliko. V kategoriji B FREESTYLE SENIOR je zmagala Adrijana Stele. Urška Štebe in Lina Majcen pa sta se uvrstili na Svetovni pokal v twirling športu. Prva v kategoriji
B SOLO JUNIOR, druga v kategoriji B SOLO 2 PALICI JUNIOR.
V nedeljo je imela svoj prvi nastop v višjem nivoju tudi skupina
GROUP JUNIOR, ki je s svojo predstavo SNEGULJČICA presenetila tako gledalce, kot tudi sodnike in dosegla 3. mesto med B VELIKIMI SKUPINAMI ter se uvrstila na SVETOVNI POKAL V
TWIRLING ŠPORTU, ki bo v začetku meseca avgusta v mestecu
ALMERE na Nizozemskem.
Twirling in mažoretni klub Komenda je tako svojo občino odlično
predstavljal v štajerski prestolnici. Članice se bodo potrudile, da bo tako
tudi na najprestižnejšem tekmovanju Svetovne zveze twirling športa v
tem letu. To bo Svetovni pokal v twirling športu, ki ga organizira krovna
organizacija twirling športa – W.B.T.F. (Svetovna zveza twirlinga), kamor bodo prišli športniki twirlerji iz celega sveta; od Japonske, ZDA,
Južne Amerike, Avstralije, Azije, Afrike in seveda iz vse Evrope.
Za vse, ki želite videti programe državnega prvenstva v živo, pripravlja TWIRLING IN MAŽORETNI KLUB KOMENDA pravo TWIRLING IN MAŽORETNO POSLASTICO.
V NEDELJO, 16. JUNIJA, ob 18.30 vas vabimo v športno dvorano v Komendi na zaključno prireditev S PALICO DO SONCA!

Opravičilo
Na občnem zboru Twirling mažoretnega kluba Komenda so za novega predsednika imenovali Andreja Ulčarja in ne Braneta Ulčarja,
kot smo objavili v aprilski Aplenci.

Svetovno šolsko prvenstvo na Portugalskem
Na svetovnem šolskem prvenstvu v orientacijskem teku, ki je bilo od 15. do 22. aprila 2013 v Monte
Gordu, se je osnovna šola Komenda Moste in nasploh celotna slovenska ekipa odlično odrezala.
Svetovnega prvenstva se udeležijo najboljše šolske ekipe iz posameznih
držav. Slovenijo je v kategoriji učenk zastopala OŠ Komenda Moste, v
kategoriji učencev OŠ Idrija in v kategoriji srednjih šol Gimnazija Jurija Vege Idrija. Poleg šolskih ekip so tekmovale še nacionalne selekcije.
Vseh tekmovalcev je bilo prek 600 iz 22 držav.
Orientacijski tek se v Sloveniji hitro razvija, kar potrjujejo odlični
dosežki slovenskih (tudi komendskih) mladih športnikov, ki so na tem
prvenstvu Slovenijo iz ozadja postavili ob bok najboljšim: Monika
Ravnikar je bila dvakrat 4., Kim Kremžar Pančur 9., Marjeta Lipužič
16. In Aljoša Pogačar 44. OŠ Komenda Moste je tako v razvrstitvi
osnovnih šol osvojila 5. mesto!
Cilj šolskih športnih tekmovanj pa ni samo merjenje moči na športnem terenu, ampak je precej več. Spoznavanje novih krajev, ljudi in
običajev, tkanje novih prijateljstev z vrstniki z vsega sveta, druženje z
njimi, izmenjavanje medsebojnih izkušenj in še marsikaj drugega.
Udeležba na takšnem tekmovanju predstavlja izjemno priložnost za
hkratno krepitev socialnih, intelektualnih in športnih potencialov.
Za nami je teden, poln novih izkušenj, tako tekmovalnih, kot družabnih. Zaslužena nagrada za ves vloženi trud pa je velika spodbuda za
naprej.
Pot na Portugalsko je predstavljala velik finančni zalogaj. Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, donatorjem in drugim, ki so nam pomagali s
prispevki: Piceriji Hram Gorjan, Vrtnemu centru Gašperlin, Jakobs
centru, podjetjem TGM Kosirnik, Transport Koželj, ALU Zorman, Jakom, Splet-konus, EL-TT, Tinateks, Gostilni pri Olgi, Poslovni coni
Komenda in Občini Komenda.
Nejc Zorman, OK Komenda
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NAPOVEDNIK
dogajanj junija
POHOD BOSONOGI - Planinsko društvo Komenda, sekcija Škrjančki, vabi na 8. pohod bosonogih na Šenturško Goro (7 km) v
soboto, 8. junija, ob 9. uri izpred Jurčkove Dobrave. Vsak dobi
majico (lani 106). Zaključek Planinski dom Komenda.
TENIŠKI TEČAJ - Tečaj bo potekal med 24. in 28. junijem med
8.00 in 12.00 uro. Več informacij tenisklub.komenda@gmail.com
ŠOLSKA VESELICA – Organizira jo Šolski sklad OŠ Komenda
Moste v soboto, 1. junija, od 8.30 do 13.00 pred šolo v Mostah.
SREČANJE PEVSKIH ZBOROV - MePZ DU Komenda bo 15.
junija nastopil na srečanju pevskih zborov mest z usnjarsko tradicijo v Celju. Čas in kraj odhoda še nista določena.
NA JOŠTA IN NA VELIKO PLANINO - Pohodniška sekcija DU
Komenda organizira v soboto, 1. junija, pohod na Jošta nad Kranjem. Odhod ob 8.30 iz Most izpred trgovine z zelenjavo; v soboto,
15. junija, pa na Veliko planino, odhod ob 7. uri iz Most izpred
trgovine z zelenjavo.
SREČANJE KOLESARJEV GORENJSKE – Organizator je
Kolesarska sekcija DU Komenda. Začetek srečanja bo v četrtek, 6.
junija, ob 8.30 pri balinišču.
IZ KOMENDE V ZALOG… - Kolesarji se bodo v četrtek, 13.
junija iz Komende odpeljali v Zalog in naprej v Lahovče in nazaj v
komendo, kjer bo srečanje kolesarjev štirih občin. Odhod ob 8.30
izpred balinišča.
V CERKLJE… - S kolesi pa se bodo v četrtek, 27. junija, ob 8.30
podali na pot v Cerklje, Vodice, Topole, Križ in nazaj v Komendo.
S PALICO DO SONCA - Če želite videti programe državnega prvenstva v živo, vabi TWIRLING IN MAŽORETNI KLUB KOMENDA na pravo twirling mažoretno poslastico v nedeljo, 16. junija, ob 18.30 v Športno dvorano v Komendi na zaključno
prireditev S PALICO DO SONCA.

Okrepčevalnica KLANC Bojan Brišnik s.p.
Klanec 38, 1218 Komenda
Telefon: 041 570 937
Elektronska pošta: info@klanc.si
Okrepčevalnica Klanc je dobila ime po vasi Klanec, ki je od Komende
oddaljena le dober kilometer v smeri proti Cerkljam na Gorenjskem. Iz
majhnega lokalčka je zrasel lokal, kjer se radi zbirajo domačini, vse bolj
prepoznaven pa je tudi v bližnji in daljni okolici. Daleč nao9krog pa
poznan po zares dobrem ocvrtem piščancu. Hišna specialiteta pa so tudi
postrvi in pizze iz krušne peči. Dopoldne postrežejo z malicami,

do 19.00, sobota od 8.00 do 17.00 v Aplenci Glasilu občine
Komenda, številka 4/2013:
1. nagrada – Figa – JERNEJ DACAR, Mlaka 17a, 1218 Komenda
2. nagrada – Trajna vrtna orhideja - ŠTEFANIJA JANŽEVEC , Glavarjeva 19, 1218 Komenda
3. nagrada – Šisandra-plezalka – JOŽE ŽULIČ, Mlaka 42,
1218 Komenda
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi prejetega potrdila in
osebnega dokumenta uveljavljajo v Vrtnem centru Hiša lepih rož v
Mostah pri Komendi.

sicer pa imajo hrano z bogato ponudbo. V letnem vrtu imajo tudi
igrala za otroke. Rezervacije po telefonu, prostor za zaključene
družbe (do 40 oseb), prostorno parkirišče.
Nagrade:
1. nagrada: Ocvrti piščanec s prilogo
2. nagrada: Polnjeni ligni s prilogo
3. nagrada: Dopoldanska malica

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA)
pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva
23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 13. maja
2013. Na kuverto napišite
ime, priimek, naslov in
Nagradna križanka.

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

NAGRAJENCI Nagradne križanke Vrtni center, Hiša lepih rož, delovni čas: delavnik od 8.00

PRVI MESEC BREZPLAČNO

MIBOS d.o.o.

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

