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Glasilo občine Komenda 5/2014
Aplenca
15.
slavnostna seja, priznanja in cesta

Slavnostna seja je bila v šoli v Mostah.
V četrtek, 15, maja, je na 15.
slavnostni seji Občinskega sveta
Občine Komenda, tokrat v telovadnici šole v Mostah, zapela himno
na začetku skupina Eroika. Bilo je
zares slovesno, k čemur je s povezovalno pripovedjo pripomogel
celo običajno delno humoren, a
nepogrešljiv na takšnih dogodkih,
Darko Mavsar.. Med gosti je bil
ob častnem občanu Alojzu Lahu S kulturnim programom je sejo
načelnik Upravne enote Kamnik nadgradila skupina Eroika
Mihael Novak, iz Kamnika direktor občinske uprave Ivan Kenda, iz
pobratene občine Križevci pa delegacija s podžupanom Bogomirjem
Gabrcem. Bili so tudi domači svetniki, občinska uprava in predstavniki
društev.
Župan Tomaž Dolec je ob slikovnem predstavljanju dogajanj
v samostojni občini orisal delo in
uspehe, bil pa je tudi kritičen in
neprizanesljiv do napak, za katere v občini niso krivi. S čestitko
in z dobrimi željami v prihodnje
se mu je z razmišljanjem pridružil tudi načelnik Mihael Novak
Podelili pa so tudi občinska
priznanja.
Bronasto je dobilo Društvo
Župan Tomaž Drolec je v govoru prijateljev športa Komenda, ki
orisal delo in uspehe v samostojni deluje že od leta 2000, ko je bil v
občini.
Športni dvorani Komenda prvi
odbojkarski turnir. Društvo je postalo poznano v Sloveniji, za kar je
zaslužen Boštjan Poglajen. Od posameznikov pa je dobil prav tako
bronasto priznanje kolesar Luka Pibernik iz Suhadol, ki je osvojil naslov državnega prvaka med mlajšimi člani in člani. Priznanje mu je župan izroči na nedeljski veliki kolesarski dirki za nagrado Občine Ko-

Dobitniki priznanj (manjka državni prvak Luka Pibernik)
menda, nakar sta potem skupaj podeljevala odličja najboljšim kolesarjem
na tekmi.
Dobili pa so priznanja tudi mladi športnik Matic Zupan s Podboršta,
ki je fizično pripravljenost gasilca in ime Komende ponesel v Ameriko,
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Po odprtju so se udeleženci sprehodili za godbo po cesti pri šoli.
Teja Koželj z Gore, ki ima po
kriterijih olimpijskega komiteja
status kategorizirane državne
športnice, Monika Ravnikar
iz Most za zavidljive uspehe v
Orientacijskem klubu, Hana in
Teja Mihelčič z Mlake pa za
izredne dosežke v kickboxingu.
Žan Ravnikar iz Most pa je
aktualni državni prvak v latinsko-ameriški plesih. Podelitev
priznanj je spremljala na citrah
Špela Štular. Po skupinskem
Državnemu prvaku Luku Piberniku je župan Tomaž Drolec izročil priznanje na dirki za veliko
nagrado Občine Komenda.
fotografiranju pa so se iz telovadnice preselili pred šolo, kjer
so Mirko Kepic, podžupan Roman Koncilija in župan Tomaž
Drolec ob spremljavi Godbe
Komenda odprli asfaltirano ceBronasto priznanje Društvu prijateljev sto ob šoli v Mostah. V kulturšporta Komenda je prevzel Boštjan nem programu so nastopili
Poglajen.
Otroški pevski zbor OŠ Moste,
recitatorki Teja Furlan in Nika Ravnikar ter harmonikar Jaka Blaž.
A. Žalar

Čestitkam za priznanja so se pridružili tudi v dvorani,
Opravičilo pa velja Turističnemu društvu Komenda in predsedniku Vidu
Koritniku, ker je video škrat med predvajanjem slik o dosežkih v občini obnovo Koželjeve domačije na Gori preimenoval v Lončarjevo domačijo.
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Dobitniki
občinskih priznanj ob prazniku
2014
Bronasto priznanje:
Društvu prijateljev športa Komenda
Glavni namen delovanja društva je predstavljanje in razširjanje rekreativnega športa, prijetno druženje, zdravo preživljanje prostega časa in
vsaj občani umik iz stresnega vsakdanjika. Je pa Društvo prijateljev
športa pognalo korenine med številnimi društvi in klubi v občini Komenda 1. decembra 2000, ko je bil v Športni dvorani prvi rekreativni odbojkarski turnir. Slabi dve leti kasneje je nastala odbojkarska liga, ki od takrat
poteka vsako sezono od oktobra do aprila. Postala je nadvse priljubljena.
Prvo sezono je bilo v njej 14 ekip, v sezoni 2011-2012 kar 27, v zadnji
sezoni pa 18 ekip iz cele Slovenije. Vsako leto med občinskim praznikom
poteka tudi ženski odbojkarski turnir. Letos bo
že dvanajsti. In čeprav v Komendi ni primernega igrišča za odbojko na mivki, so tekmovanja poleti zato v Mengšu in Kamniku. Društvo
je tako s svojo dejavnostjo postalo poznano v
Sloveniji, za kar je še posebno zaslužen dolgoletni predsednik društva Boštjan Poglajen.
Letos pa se je društvo odločilo še za eno novost. Pojutrišnjem, 17. maja, bo organiziralo
Praznični pentatlon. To bo tekmovanje ekip v
odbojki, košarki, nogometu, namiznem tenisu
in dodgeballu Morda se s tem obeta še eno
novo športno druženje v organizaciji Društva
Boštjan Poglajen
prijateljev športa v Komendi.
Za letošnje bronasto občinsko priznanje sta Društvo prijateljev športa
Komenda v imenu članov predlagala Franci Petrič z Brega in Darko
Mavsar z Gore.

Bronasto priznanje:
Luku Piberniku
Še ne dvajsetletni Luka Pibernik je doma v Suhadolah, kjer je začel
dosegati prve uspešne rezultate v cestnem kolesarstvu kot član Športnega društva Suhadole. Danes Luka tekmuje za Kolesarski klub Radenska
iz Ljubljane. Lani, leta 2013, je osvojil naslov državnega prvaka med
mlajšimi člani in hkrati tudi naslov državnega prvaka med člani.
Lukovi odmevnejši rezultati na mednarodnih tekmovanjih pa so: 3.
mesto na dirki na Češkem, 3. mesto na GP Palio del Recioto v Italiji in
še cela vrsta vrhunskih rezultatov na enodnevnih in etapnih dirkah v
Italiji, na Češkem,
Hrvaškem, v Avstriji, Belgiji. Za slovensko kolesarsko reprezentanco
je nastopil tudi na svetovnem kolesarskem prvenstvu v Firencah v Italiji.
Luku Piberniku se ob občinskem prazniku
podeli bronasto občinsko priznanje. Za priznanje za dosežke na podlagi večletnega trdega in
vztrajnega dela, ki naj mu bo spodbuda na njegovi jutrišnji športni poti, ga je predlagalo
Športno društvo Suhadole.

Najboljša športnica v članski konkurenci
Teja Koželj, Gora pri Komendi 16
Luka Pibernik

Teja Koželj

Teja Koželj z Gore pri Komendi je članica
plavalnega kluba Triglav Kranj, po kriterijih
Olimpijskega komiteja Slovenije pa ima status
kategorizirane športnice državnega razreda.
Leta 2013 je na različnih mednarodnih plavalnih tekmovanjih, kjer je nastopalo od 17 do 41
klubov iz 5 do 9 držav, v prsni tehniki v članski
konkurenci 5 krat zmagala, 11 krat osvojila 2.
mesto in 14 krat 3. mesto.
Bila je absolutna državna prvakinja na 50 m
prsno v 50-metrskem bazenu in 2. na 100 m prsno v 50-metrskem bazenu v Radovljici. 3. pa je
bila v disciplinah 50 m prsno in 200 m prsno na
državnem prvenstvu v 25-metrskem bazenu v

Kranju. Nastopila je tudi v troboju članskih državnih reprezentanc Hrvaške, Srbije in Slovenije.
Za priznanje je Tejo Koželj predlagal Robert Koželj.

Najboljši športnik v članski konkurenci
Matic Zupan, Podboršt pri Komendi 10
Matic Zupan s Podboršta pri Komendi je prostovoljni gasilec od leta
2000. Zadnja leta ves prosti čas namenja za priprave na tako imenovano
Firefighter Combat Challange (fajerfajter kombat čelenč) tekmovanje.
Danes je eden najbolje fizično pripravljenih
gasilcev v PGD Moste in nasploh tudi med
poklicnimi gasilci; tudi na tekmovanjih v
Evropi. Je 2-kratni državni prvak (2012 in
2013) in 2-kratni evropski podprvak (2012 in
2013); državni prvak v kategoriji dvojice z
Domnom Pavlićem leta 2013 in državni prvak
z ekipo Team Slovenija leta 2013. V kategoriji
dvojic je z Domnom Pavličem in v kategoriji
ekip s Team Evropa na svetovnem prvenstvu v
Las Vegasu leta 2013 osvojil 4. mesto. V elitni
Lion's Den klub pa je prišel z rezultatom
1.37.06 , kar potrjuje njegovo fizično pripra- Matic Zupan
vljenost gasilca. Z doseženimi rezultati je ime
in zastavo Komende ponesel po Evropi in v Ameriko.
Za priznanje je Matica Zupana predlagalo Prostovoljno gasilsko društvo Moste.

Najboljša športnica v mladinski konkurenci
Monika Ravnikar, Moste 65, Komenda
Monika Ravnikar iz Most je pet let članica Orientacijskega kluba Komenda. Zavidljive in zgledne rezultate dosega v športu in v šoli. Nadpovprečni so na primer njeni rezultati v letu 2013. Bila je 4. na srednjih
in dolgih progah v kategoriji učenk letnik 98
in 99 na svetovnem šolskem prvenstvu na
Portugalskem. Na državnem prvenstvu ženske
do 16 let je bila 3. na srednjih progah leta 2012
v Hočah, 1. na dolgih progah leta 2013 na
Rogli, prav tako 1. v štafeti lani na Rogli in 1.
v šprintu lani na Črnem vrhu nad Idrijo. 2.
mesto je osvojila lani na državnem prvenstvu
v Vodicah in v skupnem seštevku slovenske
orientacijske lige v lanski sezoni. Na mednarodnem tekmovanju Alpe Adria v Pecsu na
Madžarskem pa je lani osvojila na srednjih Monika Ravnikar
progah 5. mesto.
Za najboljšo športnico v mladinski konkurenci jo je predlagal Orientacijski klub Komenda.

Najperspektivnejši športnici do 15. leta starosti
Hana Mihelčič, Mlaka 40 b, Komenda
Hana Mihelčič z Mlake je lani na državnem
prvenstvu v kickboxingu za starejše kadetinje
do 42 kg osvojila 1. mesto, za starejše kadetinje do 46 kg pa 2. mesto. 3. mesto je osvojila
na svetovnem prvenstvu v Avstriji starejše kadetinje do 42 kg, 1. mesto na Madžarskem za
starejše kadetinje do 46 kg in 3. mesto na
svetovnem pokalu starejše kadetinje do 42 kg
v Italiji. 8. do 12. mesto pa je Hana osvojila
tudi na Evropskem kickboxing prvenstvu Hana Mihelčič
starejše kadetinje do 42 kg na Poljskem v tako
imenovani disciplini point fight.

Teja Mihelčič, Mlaka 40 b, Komenda
Teja Mihelčič z Mlake pa je lani na državnem prvenstvu osvojila 1.
mesto za starejše kadetinje do 46 kg in 2. mesto za starejše kadetinje do
50 kg (disciplina point fight). 1. mesto je osvojila tudi do 46 kg in do 50
(nadaljevanje na naslednji strani)
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Teja Mihelčič

kg (disciplina light contact), 2. mesto v Puli za
starejše kadetinje do 46kg in do 50 kg in prav
tako še več prvih in 2 mest starejše kadetinje
do 46 kg in 50 kg v disciplinah point fight in
light contact na tekmovanju Franjo Lisca na
Hrvaškem. Na Evropskem prvenstvu starejše
kadetinje do 50 kg na Poljskem pa je Teja
osvojila 8. do 14. mesto.
Za priznanje za najperspektivnejši športnici
do 15. Leta starosti je Hano in Tejo Mihelčič
predlagal Klub borilnih veščin Domžale.

Najperspektivnejši športnik
15. le-Komenda
Glasilo do
občine
ta starosti
Žan Ravnikar, Moste 116, Komenda
Žan Ravnikar iz Most je podprvak v kombinaciji, aktualni državni prvak v standardnih
plesih in tudi aktualni državni prvak v latinsko-ameriških plesih. Z vztrajnimi treningi in
z dosežki na plesnih tekmovanjih Žan dokazuje, da je predlog Plesnega kluba Urška Ljubljana za podelitev priznanja najperspektivnejšega
športnika do 15. leta starosti upravičen.

5/2014

Žan Ravnikar

Krožno križišče na Gmajnici po desetih letih

Krožno križišče na Gmajnici je bilo 16. maja v programu prazničnih
dogodkov v občini nedvomno največja pridobitev po slavnostni seji 15.
maja, ko so podelili tudi občinska priznanja in slovesno odprli cesto pri
šoli v Mostah. Tudi tokrat niso manjkali člani Godbe Komenda in tudi
Jaka Blaž je nekajkrat raztegnil meh zanj skoraj prevelike harmonike. A
ji je bil kos, kot marsikateri »godec« včasih ni frajtonarici, če se resno s
pogledi ne poglobi v tonske gumbe. Precej kritičen v povezovalnem
komentarju je bil Darko Mavsar, vendar bi se pod njegove povedi
osebno vedno podpisal. Ob neprikritem zadovoljstvu Helene Drolec, predstavnice vaškega odbora
vasi Gmajnica, da so v okviru
prometne varnosti in cestne infrastrukture dobili krožno križišče na
Gmajnici, se je zahvalila ženam,
ki so skupaj Srečom Korbarjem
poskrbele za postrežbo z dobrotami. Je pa bil zato dokaj dosledno
realen glede tega projekta župan.
»Zgodba o tem križišču, kakor
radi rečemo rondoju, je stara vsaj
10 let. Takrat smo namreč sprejeli
na občinskem svetu lokacijski na-
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črt Šmidov log. Potrjen lokacijski načrt smo potem nekajkrat spreminjali in dopolnjevali, a krožno križišče je ostalo vse od začetka tista rešitev,
ki se nam je zdela najboljša za to križišče,kakor tudi za križišče malo
bolj vzhodno.«
Ob nekaterih ocenah, kako so bile izpolnjevane projektne obveze
oziroma dogovori z investitorji v Šmidovem logu, je župan v nagovoru
poudaril in pohvalil izredno hitro in učinkovito izvedbo te prometne
cestne infrastrukturne pridobitve za krajane Gmajnice in nasploh cele
občine. Zahvalil se je podjetju Žurbi team, ki je pričelo z izgradnjo podaljška razbremenilnega kanala, brez katerega izvedba ni bila mogoča.
Podjetje EL TT iz Suhadol je zgradilo javno razsvetljavo, največje delo
pa je opravila firma Roman Kosirnik iz Most, saj med urejanjem niti
enkrat ni bilo potrebno zapreti ceste; samo za krajši čas po položitvi finega asfalta.
Zato je župan izrekel na odprtju, ki se ga je udeležilo kar precej občanov in udeleženci osamosvojitvene vojne, ki so bili ta dan v občini, čestitko vsem udeleženim pri ureditvi. No, izvedeli pa smo, da je županu
čestital tudi inšpektor, ki je bil očitno nekaj dni prej povabljen še na
začetku del na ogled in preverjanje…
A. Žalar

Aplenca

ŽUPANOVA BESEDA
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ŽUPAN TOMAŽ DROLEC

Slabo smo izkoristili
dane možnosti
Županov govor na slavnostni seji ob občinskem prazniku
Spoštovani
Dovolite mi spoštovane občanke in občani
občine Komende, da vam že kar na začetku
vsem skupaj čestitam za občinski praznik, ki
ga že petnajstič zapored praznujemo 15. maja,
saj smo se prav na ta dan odločili, da poskušamo povezati bivše tri krajevne skupnosti Moste, Križ in Komendo. Pobuda je bila potrjena
na referendumu leta 1998 in tisto leto smo dobili tudi svojo občino.
Šestnajsto leto teče naša samostojna pot in
prepričan sem, da smo v glavnem lahko zadovoljni.
Zagotovo bi se dalo kakšne stvari bolje
postoriti, vendar v danih situacijah nam
je uspelo to, kar imamo danes za pokazati.
Določeni projekti so se nam odlično izpeljali, določeni bi nam pa z drugačnim
pristopom lahko bolje uspeli. Toda kot
radi rečemo, če bi bil človek vedež ne bi
bil revež.
Je že tako, da moramo biti zadovoljni s tistim, kar imamo, za neizpolnjene želje pa se bo
treba bolje potruditi.
Osebno vsaj z delom v zadnjem mandatu
nisem zadovoljen, toda popravnega izpita žal
zame ne bo.
Že pred štirimi leti sem na predvolilnem letaku zapisal, da vas zadnjič prosim za podporo
na volitvah. Tako da je ta slavnostna seja moja
zadnja seja s tega mesta. Na vseh štirih volitvah
ste me, drage občanke in občani podprli s tako
večino, da mi ni bilo treba v drugi krog in se
vam za takšno zaupanje iskreno zahvaljujem.
Prepričan sem, da bomo jeseni izbrali takšnega župana, ki bo imel občutek za ljudi, ne
glede na to, ali so bogati ali revni in bo imel
med svojimi programskimi zavezami tudi nadaljevanje vsaj nekaterih projektov, ki nam jih
žal ni uspelo dokončati.
Na žalost ugotavljamo, da bomo to delo,
vsaj po zadnjih informacijah, gradili s pomočjo
kohezijskih sredstev vsaj še ves naslednji
mandat.
Tisti, ki spremljate potek koriščenja teh sredZagotovo je največji projekt, ki se nam
vleče praktično skozi vse štiri mandate,
prav izgradnja kanalizacijskega sistema za
odvajanje fekalnih voda. Če bi mi nekdo
pred desetimi leti rekel, da tega sistema
tudi leta 2014 še ne bomo imeli dokončanega, mu tega zagotovo ne bi verjel.

stev, ki so praktično naša lastna slovenska, le da
jih ne moremo koristiti po lastni volji, marveč
samo pod budnim očesom Evrope in pa seveda
po evropskih pravilih, veste, da smo zelo slabo
izkoristili dane namenske možnosti. Ne najdem
drugačnega izraza, kot da rečem, da tako 'šlampasto', kot se mi obračamo, se med vsemi državami v Evropi menda samo še Romuni.
Denar, ki bi ga lahko koristili po mnogih
občinah, ki imamo popolnoma pripravljene
projekte, izbrane izvajalce in kar je bilo še potrebnega, ne moremo koristiti in bo ostal neporabljen v Bruslju in to izključno zaradi naše
slabe politike.
Na določenih ministrstvih so se podpisovale pogodbe o dodeljevanju nepovratnih
sredstev bolj, kot ne, po prijateljskih poteh,
daleč stran od normalnih pogojev. Tako so
razdelili preko 300 milijonov sredstev, za
katere že danes vedo, da jih ne bo možno
po črpati in nam bodo tako propadla.
Seveda za to sramoto ne bo nihče odgovarjal
in samo čudimo se lahko, kako je dopustno, da
nas vodijo ljudje, ki odgovarjajo za tako nizko
in slabo koriščenje našega denarja.
Naj končam to mizerijo s podatkom, da smo
v kohezijskem obdobju 2007 do 2013 in je
možnost koristiti sredstva iz kohezije za dokončanje del še v letih 2014 in 2015, do sedaj
porabljenih borih 30 %razpoložljivih sredstev.
Seveda pa nam je šlo na projektih, katerih
izvedbo smo financirali sami, dosti bolje.
Kako hitro smo vzeli za samoumevno zagotovo enega največjih uspehov za časa samostojnosti naše občine in to je krasna in zelo
kvalitetna voda, ki smo si jo pripeljali s Kamniške občine. Z njo skupaj že vseh 15 let sofinanciramo v skupne cevovode po Kamniški
občini od zajetja v Kamniški bistrici pa do vodohrama v Podgorju. Normalno, da vodohram
in vse omrežje v naši občini financiramo sami.
Večkrat sem na tihem ponosen, da imamo to
veliko breme že desetletje dolgo za sabo; posebno ko poslušam kolege sosednjih občin, ki
ravno v tem času pričenjajo z izgradnjo novih
črpališč in cevovodov, da si bodo zagotovili
dobro in kvalitetno vodo.
Seveda bo potrebno na tem področju še
Tudi s šolskimi in vrtčevskimi prostori smo
lahko zadovoljni, čeravno se nam tu ni izpeljalo vse tako, kot smo načrtovali, a
vendar so naši otroci, kakor tudi njihovi
starši lahko zadovoljni.

marsikaj postoriti, vendar ne gori voda.
Zagotovo ne morem tudi mimo Poslovne
cone, kar je mislim naš največji uspeh, čeprav
nam je tudi tu državna administracija kar za tri
leta s svojimi aparatčiki podaljšala čas dokončanja in smo tako zabredli v današnjo krizo
povsem brez potrebe, saj bi lahko še pred prihodom krize dokončali zgodbo povsem drugače, kot pa jo bomo sicer. Toda kakor koli že,
čez leta se bo šele pokazalo, koliko bo cona
pripomogla h kvaliteti življenja v vaseh tu pod
Krvavcem.
Spoštovane občanke, spoštovani občani,
dragi gostje.
Naj se vam opravičim za mogoče malo preveč negativno obarvan govor, toda mislim, da
ne gre v teh časih po nojevsko tiščati glave v
pesek. Res da nam ni, vsaj večini ne, preveč
hudo, toda kaj, ko pa so nas oni od zgoraj preveč optimistično bodrili in nam govorili o
drugi Švici in raznih svetilnikih sveta. Zato se
danes človek težko otrese misli in želja, da bi
nam bilo lahko bolje in lepše.
Seveda pa nam vedno ostane to, da smo drug
do drugega prijazni, spoštljivi, si pomagamo
med sabo, če najdemo ljudi v stiski.
Dobrote nam ne more nihče vzeti in zato
vas pozivam, da se čim večkrat odzovete
vabilom v razna društva in klube, ki jih je
v naši občini kar preko 60, in si v njihovih
sredinah poiščite somišljenike s katerimi
vam bo še lepše in si naberete novih moči
za lepši jutri.
Naj na kraju še omenim dve pridobitvi, ki
smo jih dokončali v zadnjem času in sicer
ureditev ceste ob šoli tu za, malo da ne, mojim
hrbtom, ki bo omogočila varnejšo pot tako v
šolo, kakor iz šole. Resda smo kar nekaj časa
čakali nanjo, toda tudi tu so višje sile posegle
vmes na katere mi nismo mogli vplivati.
Ravno tako bi lahko rekel za ureditev novega
krožnega križišča na Gmajnici, katerega izgradnja je bila tudi zamišljena drugače, kot pa se
je kasneje izkazalo za uresničljivo.
Tako bomo lahko nadaljevali tradicijo ob
občinskem prazniku in bomo prerezali trak na
cesti ob šoli takoj po zaključku te seje, krožišče
na Gmajnici pa bomo uradno odprli jutri, ob
petih popoldne, kamor vas vabim, da se nam
pridružite v čim večjem številu.
Dobili bomo krožno križišče, kot je pisalo
na naslovnici aprilske Aplence, bo to že 17. v
občini Komenda. 15 jih je namreč v Poslovni
coni.
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Praznični maj

Po kresu na večer pred prvim majem na Klancu, ki ga tradicionalno
pripravlja Društvo skupina aktivnih Klančanov, so 1. maja ob 5. uri
»zbudili jutro« v občini godbeniki komendskega društva, ko so z budnico budili krajane v vseh vaseh v občini.

Volitve v evropski
parlament 2014
V nedeljo, 25. maja, smo v Sloveniji volili v evropski parlament. Po
neuradnih podatkih je bila udeležba nekaj nad 24-odstotna, kar je slabše
kot na zadnjih evropskih volitvah. V 10. volilnem okraju Kamnik in na
voliščih Gasilski dom Križ, Osnovna šola Komenda-Moste in Občina
Komenda, Glavarjeva c. 104, je bila skupna volilna udeležba boljša od
povprečja v državi - Gasilski dom Križ 32,83%, OŠ Komenda-Moste
28,61% in Občina Komenda, Glavarjeva c. 104 25,88%.
V evropski parlament so bili izvoljeni Milan Zver, Romana Tomc in
Patricija Šulin (SDS), Lojze Peterle in Franc Bogovič (NSI in SLS),
Igor Šoltes (Verjamem Lista dr. Igorja Šoltesa), Tanja Fajon (SD) in Ivo
Vajgl (DESUS). Na volišču GD Križ je SDS dobila 33,59%, NSI in SLS
25% in DESUS 10,94%. Volišče OŠ Komenda-Moste SDS 29,17%,
NSI in SLS 18,86%, Verjamem Lista dr. Igorja Šoltesa 9,43%. Volišče
Občina Komenda Glavarjeva c. 104 SDS 29,73%, NSI in SLS 25,77%,
in Verjamem Lista dr. Igorja Šoltesa 7,73%.
- Besedilo in slika A. Ž.

Potem pa so taktirko praznovanja vzeli v roke gasilci v Gasilski zvezi
Komenda. Florijanove maše v Mostah so se 3. maja popoldne udeležili
gasilci vseh treh društev komendskih gasilskih društev, pridružili pa so
se jim tudi tovariši iz sosednje mengeške občine Topole in iz kamniškega Homca. Po maši so se vsi družno odpravili na veselico pri šoli v
Mostah, kjer so praznovali skupaj z Gašperji.
- A. Ž.

OBMOČNO ZDRUŽENJE
RDEČEGA KRIŽA KAMNIK
in
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Vas vabita na

KRVODAJALSKO AKCIJO
V DOMU KULTURE KAMNIK
Fužine 10

5. in 6. junij 2014
med 7:00 in 13:00 uro

VABLJENI!
S seboj prinesite veljaven oseben dokument s fotografijo!

TUDI VAŠA KRI
LAHKO REŠUJE LJUDI

Hvala
Listi TRN
PGD Križ se ob svoji 60-letnici delovanja zahvaljuje članom Liste
Volišče GD Križ
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TRN za donirana finančna sredstva za nakup defibrilatorja.
Upravni odbor PGD Križ
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Akciji KO RK Komenda-Križ in KO RK Moste
Krajevni organizaciji RK Komenda-Križ in RK Moste sta se pridružili
podpori in pomoči za poplavljeno območje v Bosni. Člane in občane sta
povabili, da prispevajo obleko, obutev, sanitarni material (plenice),
kozmetike, hrano, posteljnino, oziroma vse, kar lahko dajo za prizadete
v poplavljenih krajih.
Akcija je trajala dve uri v torek, 27. maja. pomoč pa so zbirali v vseh
treh gasilskih domovih v občini - v Komendi, na Križu in v Mostah. Ko
smo slabo uro pred koncem akcije obiskali domove, smo bili zares pre-

senečeni. Povsod so ljudje že veliko prinesli in še prinašali
za različno pomoč.
Predsednica krajevne organizacije Rdečega križa Komenda-Križ
Viktorija Drolec nam je v sredo 28. maja opoldan povedala, da so občani v občini Komenda na povabilo oveh krajevnih organizacij RK prispevali za velik tovornjak različne pomoči, ki jo bodo odpeljali konec tega
tedna. Hvala vsem.
A. Ž..

Prvo pismo
Zahvaljujem se vaščanom Suhadol, s katerimi smo organizirali akcijo zbiranja pomoči žrtvam poplav. V slabem dnevu smo zbrali veliko
oblačil, obutve, hrane in pijače, plenic, hrane za male živali in higienskih potrebščin. Zahvaljujem se vsem in vsakemu posebej.
»Sosedova Tina

Pomoč prizadetim v poplavah
V torek, 20. Maja 2014 smo se v našem varstvu skupaj z otroki odločili, da po svojih najboljših močeh pomagamo prizadetim v poplavah
na Balkanu. Do petka smo zbrali večjo količino (dva kombija) oblačil,
obutve, hrane, vode in higienskega materiala.
Hvala vsem, ki ste priskočili na pomoč!
Barbara, Eva in otroci iz varstva Pikapolonica

Drugo pismo
23. maja smo se z našo glasbeno skupino odpravljali igrat v Srbijo na
prvi dobrodelni koncert za žrtve poplav. Ker je bil kraj našega koncerta Novi Sad blizu Sremske Mitrovice, sem sklenil povprašati komendskega župana, kakšne so kaj aktivnosti glede prizadetega pobratenega mesta. Pa mi rečejo, da župana ni; da je odšel v Srbijo skupaj s
podžupanom in poveljnikom civilne zaščite Romanom Koncilijo. Ne
vem sicer kako gledate na vašega župana Komendčani, ampak v
mojih očeh je zares zelo zelo zrasel. Velikega človeka ne delajo
centimetri, ampak njegova dela. Kaj boste pa vi zapisali v spomine o
pomladi 2014 in
poplavah v Srbiji,
Hrvaški in Bosni, ki
so bile večje od cele
Slovenije?
Kako
veliki boste v očeh
svojih otrok?!
Lep pozdrav,
Egist Zagoričnik,
skupina Sarcasm,
foto Uroš Škerjanc
P.S.
Na dobrodelnem koncertu je Komenda požela zares velik aplavz.
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Poslovna cona Komenda
Tuje investicije nas lahko popeljejo iz krize

Kljub optimističnim napovedim o izhodu iz krize, o katerih rada govori
naša vlada, pa na gospodarskem področju še ni čutiti ekonomske rasti. O
poskusih nadaljnjega razvoja poslovne cone in o prodaji zemljišč smo se
tokrat pogovarjali z direktorjem PC
Komenda, Maticem Romšakom.
Poslovna cona Komenda se razvija
v eno največjih poslovnih con v Sloveniji. Je cona že popolnoma zaživela?
Seveda cona še ne ponuja končne slike, veseli pa dejstvo, da v tem trenutku
vsaj deset investitorjev gradi svoje
Direktor PKC, Matic Romšak
objekte oz. pridobiva potrebno dokumentacijo, z nekaj novimi investitorji pa
smo tudi že skoraj pred podpisom prodajnih pogodb. Žal pa v tem trenutku vse preveč energije izgubljamo v birokratskih postopkih in vodenju pogovorov z državnimi inštitucijami, ki, kot da ne razumejo, da je
ekonomska stabilnost regije odvisna tudi od razvoja naše cone.
Lahko razložite?
Že leta opozarjamo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, da je cesta
med Žejami in Vodicami komaj vredna svojega imena, a več od pisma,
s katerim so nas že leta 2012 obvestili, da je cesta v nacionalnem programu, nismo dosegli. Naše pobude po sestankih in iskanju rešitve pa
ostajajo celo brez odgovorov. Podobno je tudi pri iskanju okoljevarstvenega soglasja za izvzeti del, saj si z ARSO in Ministrstvom za okolje
»žogico podajamo« že od leta 2008. Pomeni, da navedeni inštituciji že
šest let prepričujemo, da omilitveni ukrepi omogočajo dvoživkam preživetje v naturi, kupnina za sedem hektarov, po prostorskem planu zazidljivih zemljišč, pa občini veliko pomeni.
In če omenim še nedokončano zgodbo o poskusu spremembe OPPN,
po katerem bi na nekaterih zemljiščih dosegli več, kot le 20% pozidavo,
postavili nekaj avtobusnih postajališč in omogočili združevanje in razdruževanje zemljišč, je slika o sodelovanju in pomoči države več kot
očitna.
Kako zanimiva pa je cona za tuje investitorje?
Ravno pred nekaj dnevi smo imeli v coni dansko slovensko podjetje,
ki ocenjuje, da je prednost zemljišč v naši coni predvsem v ugodni geografski legi, saj vse ležijo v neposredni bližini avtoceste, zelo blizu je
mednarodno letališče, infrastruktura je urejena, všeč pa jim je tudi bližina Ljubljane ter avstrijske in italijanske meje. Manj jim je všeč cena,
smo pa še naprej v resnih pogovorih o nakupu vsaj 15.000m2 velikega
zemljišča, saj želijo v Sloveniji postaviti tovarno, v kateri bodo izdelovali izdelke iz sanitetnega programa.
Še vedno vodimo pogovore tudi z nizozemsko-češkim podjetjem, ki
želi kupiti kar 12 ha veliko zemljišče, vendar je lastnik polovice zemljišč
bančno podjetje, ki je zemljišča pridobilo za ceno 100 EUR/m2, to pa je
danes cena, ki na lokaciji ni dosegljiva.
Najdlje v pogajanjih pa smo z izraelskim podjetjem, ki kupuje
22.000m2 veliko zemljišče, ponudbo pa smo v zadnjih dneh poslali tudi
turškim investitorjem, ki kupujejo 10.000m2 veliko zemljišče, za postavitev 5000m2 velikega skladišča. Očitno so tuji investitorji zadovoljni z
lego in popolno komunalno opremljenostjo Poslovne cone Komenda,
dejansko pa pri pogovorih z njimi pogrešamo sodelovanje države, saj
prej ali slej pridemo tudi do vprašanja, kaj lokalna skupnost in država
ponujata »v zameno« za odprtje določenega števila delovnih mest. Tu
do neke mere sodelujemo le z agencijo SPIRIT in velika verjetnost je,
da nam bo še pred poletjem uspelo realizirati prvi skupni posel.
In v čem vidite največji pomen cone za razvoj občine in regije?
Zagotovo je cona že danes glavni gospodarski subjekt v občini, ocenjujem pa, da bo vsaj še naslednjih 20 let glavno gonilo gospodarskega
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razvoja Komende in okolice. To že danes zagotavljajo številna tehnološko zelo razvita podjetja, ki so svojo dejavnost preselila v Komendo. In
za uresničitev vizije gre nedvomno zahvala občinski garnituri, predvsem
županu Tomažu Drolcu, danes pa nadzornemu svetu družbe, ki ga vodi
Tomaž Lamovšek in s katerim dobro sodelujemo. In če nam bo uspelo
še z novo cesto in neposredno avtocestno povezavo mimo Vodic ter
bodo banke še vedno spremljale naš trud po prodaji zemljišč in razvoju
cone, potem »zgodba o uspehu« res lahko uspe.
Kako pa je s samo širitvijo cone in ali sosednje občine tudi izražajo interes po postavitvi močne, regijske cone?
Ker je trenutno prostih še približno 17 hektarov zazidljivih zemljišč,
več delamo na prodaji in dopolnitvi prostorskih planov, po katerih bomo
investitorjem omogočili združevanje zemljišč in graditev večjih objektov. Če povem enostavno, je v coni danes še možno kupiti od 1250 –
50.000m2 velika, popolnoma komunalno opremljena zemljišča.
Drugi del odgovora pa spet kaže na našo omejenost v razmišljanju.
Skoraj vsaka slovenska občina teži po postavitvi svoje poslovne cone in
tudi na gorenjskem situacija ni dosti drugačna. Žal je tako, namesto da
bi stopili skupaj in napolnili to največjo gorenjsko cono. Napolnili, pomeni tudi več sto novih delovnih mest za celotno regijo.
Kakšne so trenutno cene komunalno opremljenega zemljišča pri
nas (če ga primerjamo s sosednjimi državami)?
Na domačem trgu smo več kot konkurenčni s ceno, saj prodajamo po
ceni 80 EUR/m2, pri čemer ta cena vključuje komunalni prispevek.
Dodatna prednost, ki jo ponujamo končnim kupcem pa je možnost, da
komunalni prispevek plačajo z zamikom in sicer najkasneje pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
Če pa govorimo o konkurenčnosti s sosedi, pa spet pridemo do neodgovorjenega vprašanja ali lahko ponudimo tujcu oprostitev od komunalnega prispevka, ga morda za nekaj časa razbremenimo določenih davčnih obveznosti, morda ponudimo za prvo leto subvencije za novo
zaposlene slovenske državljane?
Kje torej še vidite potenciale, priložnosti?
Na vsak način bi želel gospodarstvu bolj prijazno državo in morebiti
bi bilo celo potrebno, da bi določene službe pospešile pravno upravne
postopke in, v okviru svojih pristojnosti, celo priprle eno oko in v korist
oživitve slovenske ekonomije bolj življenjsko odločale.
Ravno v zadnjih dneh smo bili obveščeni, da je policija podjetju, ki
izvaja gradbena dela v coni, prepovedala vstop v cono s polnimi avtomešalci zaradi prevelike osne obremenitve. V podjetju so mi zagotovili,
da skupna teza tovornjakov ni presegala dovoljene, težava pa je v maksimalni osni obremenitvi, ki je na uničeni cesti med Žejami in Vodicami le 8 ton.
To se ni zgodilo prvič niti drugič niti petič. Seveda zagovarjam spoštovanje zakonov, vendar v trenutku, ko nihče ničesar ne naredi za obnovo uničenega vozišča, tudi lovljenje in kaznovanje gradbenikov zaradi prekomernih obremenitev tega uničenega vozišča, za katerega je
odgovorna država, izgubi svoj smisel.
Pripravil A. Žalar
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POLITIKA

IZ POSLANSKE PISARNE

Za boljšo Slovenijo!

Kot vse kaže, bo leto 2014 leto volitev. Konec
maja evropske, konec septembra lokalne, za državnozborske pa še nimamo natančnega datuma.
Po dosedanjih izkušnjah sodeč bodo najbolj
uspešni tisti kandidati, ki bodo sadili rožice in
obljubljali raj na zemlji. Jasno je, da ljudje težko
izberejo tistega, ki jim bo govoril o neprijetnih
reformah. Ne glede na vse, pa je vsaj eno mnenje
povsod enako: »Najprej poberite tistim, ki so
pokradli državo, šele potem se lotite reform!«
Matej Tonin
Ljudje imajo prav. Kdorkoli bo želel resnično
reformirati Slovenijo, se bo moral najprej lotiti nedotakljivih elit in
kriminalnih združb. Če se za zapahi ne bodo znašli tisti, za katere se iz
vesolja vidi, da so ropali Slovenijo, potem bo med državljani stalno
prisoten občutek nepravičnosti, posledica bo zavrnitev vsakršnih reform.
Če pogledamo na preteklih dvajset let, lahko ugotovimo, da sta Slovenijo zaznamovali dve vrsti ekonomske politike. Prva je bila gradualistična in je trajala nekje do trenutka nastopa finančne in gospodarske
krize, druga pa je bila politika zadolževanja in čakanja na izboljšanje
gospodarske situacije. Bistvo gradualistične ekonomske politike je bilo
počasno reformiranje ekonomije. Veljalo je prepričanje, da morajo biti
reforme tako počasne, da ne pride do večjih sprememb, ki bi prinesle
politično nestabilnost. Ta način reformiranja se je izkazal za neuspešnega, saj so se reforme skoraj ustavile, socialni stroški reform so se prelagali in naraščali, dokler niso v obdobju po 2008 eksplodirali. Posledice
so danes, leta 2014, očitne: deformirana struktura trga, neobstoječa ali
tajkunska privatizacija, tehnološko zaostajanje za primerljivimi državami, zaostajanje za najrazvitejšimi državami EU, finančna podhranjenost
slovenskih podjetij zaradi nedelujočega bančnega sistema. Če kdaj, potem lahko danes ugotovimo, da je gradualistična ekonomska politika

pomenila, da smo krizo pričakali nepripravljeni. Jedro sedanje ekonomske politike je, da naj bi Slovenija brez večjih težav preživela krizo, saj
kot nizko zadolžena država lahko najema kredite in financira socialne
transferje. Govorilo se je, da bo kriza minila in da moramo zgolj počakati izboljšanje finančnih in gospodarskih razmer, saj bo gospodarska
aktivnost vrnila sama po sebi, ko bodo gospodarsko okrevale države,
kamor največ izvažamo. Povedano z drugimi besedami, tudi ekonomska
politika zadnjih let je predpostavljala, da se je mogoče izogniti resnim
strukturnim reformam. Cilji takšne ekonomske politike so znani: zadolženost je izjemno poskočila, investicijska aktivnost je rekordno nizka,
potencialni BDP je v upadanju, brezposelnost je najvišja, ekonomska
aktivnost se je izjemno skrčila, število stečajev je rekordno po letu 1991.
Elementi keynesianske politike z državnim investiranjem so bili ravno
tako neuspešni; ali jih merimo v brezposelnosti, ali v gibanju potencialnega BDP. Še huje. Dokapitalizacije in reševanje bančnega sistema so
omogočili, da bodo preživeli sistemi, ki bi jih morala kriza odnesti s trga,
saj to niso bila podjetja v klasičnem pomenu besed, ampak politični
projekti, financirani z denarjem države.
Po vsem tem, kar vemo, je jasno zgolj eno: Potrebno je prenehati z
ekonomsko politiko »saj bo že nekako«. Mižanje na obe očesi in prepričevanje, da je vse dobro, nas pelje v bankrot. Slovenija se mora resno
lotiti strukturnih reform. Nujno je, da država najprej prične pri sebi. Če
bo vzpostavila enaka pravila za vse, če bo najprej sama redno in hitro
plačevala račune in če bo zaplenila nezakonito pridobljeno premoženje,
bo narejen prvi korak k normalizaciji razmer v državi. Za to nujno potrebujete učinkovitejšo javno upravo in umik politike iz gospodarstva.
Če k temu dodate še davčno razbremenitev gospodarskega sistema, potem bomo ustavili tudi sivo in črno ekonomijo. Zdravila so znana, potrebno je le zaupati odgovornost za vodenje države tistim, ki bodo storili tisto, kar je potrebno.
MATEJ TONIN, poslanec

SLOVENIJA
»Če ne živimo tega trenutka, izgubimo tudi prihodnost.«
Velika prizadevanja ljudi, zavezanih resnici, se trudi za državo in
za vse ljudi, ki so si Slovenijo izbrali za domovino. Le volivci jih
moramo prepoznati.
Črno bela delitev na vaše in naše oz. leve in desne ne prinese nič dobrega, še manj pravih rešitev. Samo človek z veliko začetnico, srčno kulturo,
ki spoštuje vrednote (10. Božjih zapovedi) in po njih živi, premore skrb za
sočloveka. Ne le zase in svoj ego! Žal pa je tega med politiki veliko, tudi
na lokalnem področju, občini. S posploševanjem in ne resnicami ter
spreminjanjem stališč, na kratek rok sicer uspevajo, na dolgi pa »poniknejo«. Samo iskrenost, pravičnost in pošteno delo se obnesejo.
Dogodki ob 15. prazniku naše občine se počasi iztekajo. Ko bomo
listali Aplenco bodo mimo EU volitve, junija bomo glasovali na referendumu, julija pa so volitve v DZ. Občinski odbor N.Si-Krščanski demokrati daje podporo dosedanjemu poslancu N.Si mag. Mateju Toninu.

Slovenija v EU
Slovenija- dežela naša,
vsa v zelenju se ponaša,
imamo morje in gore,
žitna polja in pridne roke.
Ko samostojna je postala,
že se z Evropo je spogledovala,
Evropska zveza jo je z veseljem sprejela,
kot novinko jo objela.
Potem še NATO jo je zasnubil,
varovanje ji obljubil,

S poslanskimi vprašanji se je zavzel za hitrejše reševanje problematike
na relaciji občina – država.
V jeseni se bomo ukvarjali z lokalnimi volitvami. Nas volivce ne sme
nič zadržati, da bi se odrekli svoji pravici odločanja. Ne smemo nasedati
evroskeptikom in nostalgikom po prejšnjih časih, ki za naše notranje težave in krizo krivijo EU ter se tako hočejo izogniti svoji odgovornosti. Resničnost je v besedah Lojzeta Peterleta, ki pravi:« Slovenskih bank niso
praznili v Bruslju. To so počeli naši ljudje«. In res je, nobena država se ne
more krepiti z zadolževanjem in dvigom davkov. Sami bomo morali reševati nastalo situacijo. Na volitvah bomo odločili, kdo je vreden našega
zaupanja. Najslabše kar lahko naredimo je, da ne gremo na volišče, s tem
pa podpremo prav tisto, kar nam ni po volji, v kar nimamo zaupanja. Dati
svoj glas, je naša pravica in dolžnost. Zato bodimo odgovorni in pojdimo
na volitve. Tako bomo dodali svoj kamenček v mozaik zdrave Slovenije.
Danica Zmrzlikar, OO N.Si Komenda

ker mi smo rekli da,
že bila pogodba je podpisana.
Že deseto leto smo praznovali,
kar Evropi smo roko podali,
ob bok velikim smo stopili,
korak v pravo smer naredili.
Tolar za evro smo zamenjali,
ko v Evropo smo se podali,
carine tudi nič več ni,
bolj svobodne so stvari.
Ker država je še mlada,

mal čez dvajset let je stara,
vsi ponosni smo na njo,
zato jo čuvamo skrbno.
Vsakdo hvali nam naravo,
to lepoto od Boga nam dano,
da le znali bi jo ohraniti,
znancem čisto zapustiti.
Naj Evropa še kraljuje,
vse države povezuje,
da blaginje bo za vse,
v zvezo držav povezane.
Štefka Oblak
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Aplenca

Referendum
in priprave
na volitve
Letošnje leto je zapisano politiki. Ker s strani zdaj že samorazpuščene
vladne koalicije ni bilo prav nobenega posluha, da bi referendum združili s kakšnim od letošnjih volilnih dnevov, s čimer bi prihranili 2 mio
evrov in preverili mnenje kar se da velikega števila državljanov, bomo
volilci o arhivski zakonodaji odločali na referendumu v nedeljo, 8. junija. Občane vabimo, da se s številno udeležbo, ta je zaradi potrebnega
kvoruma pomembna, odzovejo in glasujejo PROTI spremembam arhivske zakonodaje, ki želi pred očmi zainteresirane javnosti znova skriti
neprijetno resnico polpreteklega obdobja.
V aprilski Aplenci napovedane aktivnosti občinskega odbora SDS o
pripravah na jesenske lokalne volitve smo izvedli in sestavili listi kandidatov za občinski svet, na kateri je več kot polovica novih obrazov iz
vseh delov Občine. Za razliko od vseh dozdajšnjih volitev, na katerih
smo vedno, največkrat tudi edini, imeli svojega kandidata, pa smo se
tokrat, skupaj z drugimi strankami in listami, za županskega kandidata
odločili podpreti g. Vida Koritnika, predsednika komendske SLS. Kot
dolgoletni občinski svetnik dobro pozna razmere v občini, kot predsednik Turističnega društva pa se je zelo izkazal tudi kot organizator in
povezovalec občanov. Prepričani smo, da bo z izkušnjami in programom
prepričal tudi večino občanov. Volilni program SDS Komenda in druge
informacije o dogajanjih v Občini, bomo, kot ste že navajeni, obširneje
predstavljali na spletni strani komenda.sds.si, povzetke pa tudi v mesečniku Aplenca.
Ob največjem slovenskem prazniku,
Dnevu državnosti, vsem iskrene čestitamo!
Bojan Škof, predsednik OO SDS Komenda

IZ POSLANSKE PISARNE

Kupovanje
Mercatorja!

V zadnjih dneh se ponovno zapleta pri prodaji
Mercatorja. Naj spomnim, da je Agrokor junija
2013 že podpisal pogodbo o nakupu delnic
Mercatorja v višini 120 evrov na delnico. Prodaja se je zaradi različnih pogajalskih zvijač
ustavila in edini kupec si je pridobil ponovno
čas za pridobitev virov financiranja prevzema
in seveda znižanje cene za delnico na 86 evrov.
Glede na informacije pa tudi to ni zadnja cena,
Brane Golubović
saj kot kaže, bodo prodajalci še enkrat več
Agrokorju podaljšali čas za prevzem.
Zakaj se pravzaprav podaljšuje čas za prevzem. Tokrat ni kriva politika, ki bi ustavila prodajo Mercatorja. Tokrat je problem pri kupcu, ki
nima sredstev za nakup. Torej problem je v Agrokorju, ki je v slabši finančni kondiciji kot Mercator.
Če damo odmislimo, da obstaja zelo veliko naključij pri sami prodaji
Mercatorja, bolj zaskrbljuje to, da se Mercator prodaja za vsako ceno
zaradi ozkega pogleda prodajalcev - torej zaradi državnih bank in Pivovarne Laško. Njihov interes je, v čim krajšem času pridobiti kupnino, da
rešijo svoje težave. Vpliv prodaje na narodno gospodarstvo jih ne zanima. Pa bi jih, predvsem državne banke, to moralo zanimati.
Dejstvo je, da bo zaradi prodaje Agrokorju marsikatero podjetje, zaradi spremenjene poslovne politike novega lastnika na kratki ali dolgi
rok, nesposobno poravnavati svoje obveznosti do bank, dobaviteljev,
zaposlenih in države. Omenim samo dva razloga za takšno napoved.
Domači dobavitelji se bodo pri novem lastniku soočili z manjšim
odkupom blaga, ki je tudi sicer največji proizvajalec hrane v regiji.
Plačilni roki se bodo podaljšali na 200 ali celo 365 dni. To bi po študiji
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Za skupno
dobro in
dobrodelno
Tečejo zadnji meseci štiri letnega mandata svetnikom občinskega sveta
občine Komenda. Če smo iskreni, kljub prizadevanjem na rezultate ne
moremo biti preveč ponosni. V listi TRN zato srčno upamo, da bo v
naslednjem mandatu več takšnih svetnic in svetnikov, ki bodo na prvo
mesto postavili skupno dobro in da ne bodo merili mišic z rušenjem
projektov ne glede na to, kakšna škoda je s tem povzročena in kakšne
daljnosežne negativne posledice so s tem storjene za vse občane in občanke občine Komenda.
Bi vam pa, drage občanke in občani, v tokratnem prispevku radi
predstavili še drugo plat delovanja naše liste. Poleg tega, da smo skušali biti v zadnjih štirih letih kar se da kooperativni, smo člani liste TRN
delovali tudi na dobrodelnem področju. Tako smo darovali vsem trem
prostovoljnim gasilskim društvomi. V PGD Komenda so sredstva namenili za dokončanje povečave gasilskega doma, v PGD Moste in Križ
pa so nabavili defibrilatorja. V Mostah že pred nekaj leti, na Križu pa sta
ga jim ob 60-letnici njihovega delovanja izročila občinska svetnika liste
TRN Igor Štebe in Zoran Sodnik.
Defibrilator je naprava, ki rešuje človeška življenja ob nenadnem zastoju srca in dihanja, ki nastopi brez opozorilnih težav ali najkasneje v
eni uri po začetku simptomov. V Sloveniji naj bi bilo takšnih primerov
5,5 na dan in 95 % teh ljudi umre pred prihodom v bolnišnico. Seveda
je še kako dobro vedeti, kako z defibrilatorejm ravnamo; in da to zna
čim več ljudi, saj je samo v tem primeru smiselno imeti takšno napravo.
Tega se člani liste TRN še kako zavedamo. Zato bomo v mesecu septembru izvedli krajši tečaj uporabe defibrilatorja za vse občane in občanke občine Komenda. O točnem datumu in kraju boste pravočasno
dobili obvestilo na dom in upamo, da si boste vzeli čas in nekaj dobrega
storili za sebe in za druge.
Za Listo TRN Komenda Zoran Sodnik

Ekonomskega inštituta, ki jo je naročila uprava Mercatorja, pomenilo,
da s prodajo Agrokorju zašla v težave slovenska podjetja, ki ne bi bila
sposobna odplačevati kredite bankam in tudi svojim dobaviteljem. To bi
pomenilo skoraj 1 milijardo novih terjatev.
Kljub resnim namenom, da se proda Mercator, se mi zdi, da pogoji, ki
so bili dani na začetku prodaje, ko se je iskalo strateškega partnerja, niso
več pomembni za prodajalce. Pomembno je samo prodati, ne da bi se
gledalo, kakšne bodo posledice.
Skratka, priča smo zgodbi, ko prodajalci sodelujejo pri sovražnem
prevzemu Mercatorja, ki s svojimi dobavitelji predstavlja slabih 10 odstotkov slovenskega BDP-ja.
Zavedam se, da Mercator potrebuje strateškega partnerja, a naj bo v
boljši finančni kondiciji, kot je sedanji kupec. Zato menim, da bi morala
država kot posredna lastnica Mercatorja in Pivovarne Laško začasno
ustaviti prodajo. Pregledati bi jo morala iz različnih vidikov ter vplivov
na kratki in dolgi rok. Na podlagi pregleda pa se potem ponovno odločiti, pod kakšnimi pogoji naj se Mercator prodaja in komu.
Ena od rešitev, ki je bila predlagana, a spregledana že leta 2012, je tudi
ustanovitev Potrošniške kooperative Mercator, v kateri bi imeli lastništvo
poleg države (25 odstotkov) še zaposleni, dobavitelji in potrošniki. Tovrstni modeli lastništva so v EU znani in tovrstne trgovske verige delujejo
dobro tudi v kriznih časih. Na primer: Španska kooperativa trgovin Erosci,
Italijanska trgovska kooperativa Coop, Švicarska trgovska kooperativa
Coop Group, Finska trgovska kooperativa S Group, ipd.
Rešitev, ki bi v doglednem času priskrbele Mercatorju stabilno okolje,
je kar nekaj, vendar je potrebno na prvo mesto postaviti sam Mercator
in hkrati vse, ki so posredno in neposredno vezani na nanj; tudi vplive
prodaje na narodno gospodarstvo.
Brane GOLUBOVIĆ

Aplenca
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Več kot biografija
S predstavitve knjige Vredno je bilo o Nandetu Vodetu iz Komende

Knjigam, ki so izšle v prvih petnajstih letih
sedanje občine Komenda, se je prav ob občinskem prazniku pridružila tudi knjiga o trgovcu,
partizanu, javnem delavcu, poslancu, kmetu …
Nandetu Vodetu iz Komende (Kaple vasi).
Predstavitev je bila 16. maja, dan po slavnostni
seji, v prostorih nekdanjega Glavarjevega špitala (danes občinskih) v Komendi, pritegnila
pa je zelo veliko ljudi. Vodil jo je Gregor Krmavnar, sin Nandetove hčerke Slavke, o knjigi
so spregovorili avtor dr. Stanislav Zarnik s
Podboršta, lektor in soavtor slovenist Goran
Peršin pa tudi
Nande Vode
sam.
Pisec
in
urednik knjige Stanislav
Zarnik, doktor politoloških znanosti,
je uvodoma
povedal, da
se je z Nandetom Vodetom srečeval
v prostorih
občine Kamnik (imela sta pisarni v istem nadstropju), ko
je bil Nande predsednik SZDL za to občino,
sam pa sekretar ZSMS; poznal pa ga je že od
mladih let. Njuna srečevanja in pogovori so
postali pogostejši od druge polovice 70 let
prejšnjega stoletja. Redno ga je obiskoval na
domu, izmenjavala sta mnenja o lokalni, republiški, državni pa tudi svetovni politiki, saj je
bil Nande na vseh teh in drugih področjih zelo
razgledan; tudi zaradi visokih funkcij, ki jih je
opravljal na občinski in republiški ravni.
Avgusta 2011 je Stanetu Nandetova življenjska spremljevalka v zadnjem obdobju gospa
Maruša predlagala, da bi napisal biografijo o
njem. Stane je predlog sprejel, ker sta si z
Nandetom zaupala, imela podobna zanimanja
in spoštovala iste vrednote. Da bi bila knjiga
napisana v lepi slovenščini, je k sodelovanju
povabil slovenista Gorana Peršina. Začeli so s
snemanji pogovorov. Enkrat, dvakrat tedensko.

Stanetova sodelavka,
vešča tega dela, je
posneto pretipkavala,
nato so z Nandetom
skupaj
pregledali.
Tako so se prebijali
od strani do strani
nastajajoče knjige.
Z nasveti in tudi
pregledom napisanega je Stanetu pomagal arhivist Arhiva
RS mag. Gašper
Šmid. Opozoril ga je
na satirični list Pavliha, napotil v NUK, že prej pa je brskal za gradivom v Zgodovinskem arhivu Ljubljana.
Pisec knjige je povedal, da ga je pri zelo
zahtevnem opravilu ob veliki količini gradiva
(vse ni zajeto v knjigi) spodbujalo tudi zanimanje iz mladih let, že kot mladega politika, kaj
vse se je dogajalo v Komendi in njeni neposredni okolici v obdobju med obema svetovnima
vojnama, med drugo svetovno vojno in po njej,
je pri Nandetu Vodetu iskal odgovore na to.
Omenil je »rivalstvo med Mostami in Komendo«, zbore krajanov, številne šolske dejavnosti,
čas NOB in državljanske vojne (kako je bilo na
drugi strani?), gradnje cest; iz medvojnega
obdobja »šenčurske dogodke«, Janeza Štrcina
in Katoliško akcijo, katere član je bil tudi Lovro Lukan s Križa (med vojno član VOS),
močno SLS, katoliški tabor 11. avgusta 1935 v
Komendi, ki se ga je udeležilo 7000 ljudi, na
njem je govoril minister v jugoslovanski kraljevi vladi dr. Miha Krek, se ga je udeležil ban
Natlačen; ali je bila Komenda res tako »klerikalna«, kot jo je prikazoval levi tabor.
Nande Vode mu je na ta in druga vprašanja
in dogajanja rad odgovoril kot poznavalec,
spremljevalec in deloma tudi soudeleženec. O
poti od »uglajenega mladeniča, izobraženega
mladega gospoda, ilegalca in partizana, vojnega dobičkarja, zadružnika – delavca v kmetijstvu, do poslanca«. Ta pot je bila »dolga, pogosto trnova«. Na njej se je »neredko omejeval
/…/, zaupal je svojemu notranjemu glasu in
preživel«. Tudi »vojna sumničenja, povojne
obtožbe in ponižanja«. Bil je »edini kmet-poslanec v republiškem parlamentu«. Bolele so
ga razlike, »da kmet ni bil enak delavcu«,
»mislil je s svojo glavo«, zato tudi ni bil v
»špic funkciji«, a vseeno na zelo visokih in
odgovornih mestih (predsednik SZDL kamniške občine, Zadružne zveze Slovenije …), že
upokojenec je bil član Sveta SR Slovenije.
Goran Peršin je povedal, da ga je pri Nandetu Vodetu presenetilo, kako podrobno, povezano in poznavalsko (posebej o hišah v Kapli
vasi) je pripovedoval eno, dve uri. Pri tem mu
je šlo zlasti za to, da se ne pozabi, kar je bilo
dobrega narejeno za Komendo in Komendčane. Pripoved – knjiga – se začenja in končuje v

sobi, v kateri so
se pogovarjali in
zapisovali poglavje za poglavjem iz komendske in širše
zgodovine. Goran je poudaril,
da je Vodetovi
pripovedi
v
skladu z naslovom knjige Vredno je bilo »vredno prisluhniti«
in da je knjiga
»vredna branja in premisleka«.
Glavna oseba v knjigi – Nande Vode – se je,
ko so ga povabili k besedi, najprej zahvalil številnim obiskovalcem predstavitve knjige, posebej njenemu avtorju dr. Stanetu Zarniku za dober prikaz vsebine knjige. Navzoče je povabil k
branju. O svojem življenju je dejal, da je bilo
»burno« (ni skrival, da je nezakonski otrok), da
je bil »samostojni strelec«, tj. da ni poslušal
navodil drugih, povedal je, »kar je mislil, da je
prav«, da ni bil tako kot drugi dobro plačan za
svoje delo, je odgovornim to tudi poočital, da
se je na seje v Ljubljano vozil z avtobusom in
ne lepim avtomobilom, da mu je celo sledila
Udba, ga sumničila, vendar se je ni bal. Dejal si
je: »Če sem preživel partizane, bom še to!« In
je res, učakal je visoko starost (julija bo dopolnil 95 let, knjiga je izšla tudi ob tem jubileju)
kot živa priča burnega obdobja od prve svetovne vojne do danes, predstavljenega z dokumenti in fotografijami (mnogimi tudi lastnimi) v
blizu 270 strani obsegajoči knjigi. Oblikoval jo
je Martin Fujan, natisnila Birografika Bori
d.o.o. Ljubljana, izšla je v samozaložbi z denarno podporo občine Komenda.
Na koncu so se na povabilo voditelja predstavitve knjige zaporedoma oglasili podpisani
avtor prispevka (spregovoril je o novem pogledu na dogajanja v Komendi, ob katerem si bo
lahko bralec-poznavalec ustvaril svojo sodbo),
Jožef Ciraj (omenil je svoja in ženina srečanja
z Nandetom Vodetom ter že objavljena zapisa
dr. Marte Ciraj o njem v Aplenci) in Mirko
Kepic (predvsem o tem, kaj nam knjiga in
njena glavna oseba govorita danes: da delajmo
skupaj za dobro kraja in ljudi). To je nekdanji
komendski podžupan povedal ob sklepni besedi Nandeta Vodeta, ki je poudaril, da ni nikogar
sovražil, videl pa je in to ga boli, kako so bili
številni Slovenci neznačajni, so se hitro vneli
za druge (med vojno del ljudi za Nemce), se
niso potrudili delati za blaginjo Slovenije in
lastnega naroda. To se pozna še danes. Zato ob
povabilu k branju knjige (o njeni vsebini kdaj
drugič, tokrat le o predstavitvi!) še želja in
sporočilo Nandeta Vodeta: Prizadevajmo si
biti boljši Slovenci in Komendčani!
Jožef Pavlič
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ZANIMIVOSTI

Kamenkost in Minfos 42
li iz okolice Kamnika, ki omenja tudi te fosile. V tretji vitrini pa smo se
malo poigrali oziroma pokazali obiskovalcem, kasko se pravzaprav narava zna sama poigrati. Predvsem na Gori pri Komendi smo našli zanimive
konkrecije, ki spominjajo na različne predmete dela človeških rok: račka
za v banjo, rokavica z žogo, štručka s sirom, cvet potonke, klapavica v
skledi, trnič z Velike planine, piškot in hruškasta posodica za smodnik.
Mnogi obiskovalci so se ob njej zelo zabavali. Kot že nekaj let smo pripravili tudi delavnico, a letos nekoliko drugačno . Vsa leta so mladi obiskovalci vlivali kopije fosilov. Tokrat so si lahko sami poiskali pravi fosil
ali fosil s kristalčki kar na naši stojnici. Svojo najdbo so si lahko ogledali
pod stereo lupo. Imeli smo tudi nagradno igro; hitrostno sestavljanje puzzle. Nagrade za to igro je prispeval Medobčinski muzej Kamnik /MM:K/;
tudi veliki pano s fosili in z vasjo Križ. Na tej stojnicije bilo prav živahno,
saj se veliko dogajalo. Otroci so s pomočjo staršev veselo porivali kamenčke sem ter tja in med njimi iskali »zlata« zrnca, o kakršnih je že

Vsak drugi vikend v maju v Tržiču poteka Mednarodna razstava mineralov fosilov in okolja – MINFOS. Letošnji že 42. po vrsti je bil 10. in
11. maja. Iz Geološkega krožka KAMENKOST v Osnovni šoli Komenda Moste smo se ga udeležili že dvanajstič. To je za nekatere mlade
člane krožka zelo zanimiv dogodek. Sicer pa je to tudi sejem nakita in
ezoterike, a predvsem strokovna razstava mineralov, fosilov in okolja.
Za strokovni del sta odgovorna soorganizator te prireditve Društvo prijateljev mineralov in fosilov ter Prirodoslovni muzej Slovenije. Vsako
leto se glavna vsebina razstave menja. Naslov letošnje pa je bil Iz geološke
zakladnice Zahodnih Karavank in Kamniško Savinjskih Alp.

davnega leta 1887 Fran Erjavec napisal povest Ni vse zlato kar se sveti.
Tudi za nagrade MM:K-ja so se radi »borili« in si prizadevali puzzle sestaviti kar najhitreje. Spet je lepo uspel naš MINFOS zaradi prizadevnih
članov krožka, ki so se trudili na našem prostoru. Oskar je razdelil obiskovalcem prav vse zloženke o Komendi, kar smo jih imeli. Največja zahvala za uspešno predstavitev krožka KAMENKOST in s tem tudi šole Komenda Moste pa velja občini Komenda, ki nam že vsa leta pomaga
materialno in moralno. Hvala tudi podjetju Poliem za vrečke za dela iz
naše delavnice. Ne nazadnje pa velika hvala staršem krožkarjev, ki so
prepeljati otroke v Tržič in domov. Pa hvala tudi vsem, ki so nam pomagali našo razstavo postaviti in pospraviti.
Edo Grmšek
Za to razstavo smo v našem krožku pripravili tri vitrine. V prvi vitrini
smo predstavili najzanimivejše kose fosilov iz naših zbirk, ki smo jih nabrali v Tunjiškem gričevju. To okolje pa tudi spada v področje, ki je bilo
letošnja rdeča nit MINFOS-a. V drugi vitrini smo pokazali kristale v fosilih, saj je letošnje leto je Mednarodno leto kristalografije. Opremili smo
jo s fosilnimi polžki in školjkami, v katerih so v votlinicah kristalčki pirita in markazita, včasih celo drobceni sadre /gipsa/. Dodali smo nekaj lepih
povečanih fotografij in knjigi Mineralna bogastva Slovenije s člankom
o nahajališču piritiziranih mehkužcev v potoku Tunjščica ter knjigo Fosi-

Še dva vtisa:
Na Minfosu mi je bilo zelo všeč. Tam sem prodajala knjige, razlagala vitrine in pomagala pri nagradni igri. Upam, da bomo šli drugo leto spet.
Danaja Voldrih Simšič, 5.b
Na Minfosu mi je bilo zelo všeč, saj se je ves čas nekaj dogajalo. Večinoma sem razlagal pri vitrinah, vzel sem si tudi čas za kak krog po sejmu.
Tudi naslednje leto bom obiskal Minfos.
Matjaž Kavčič, 7.b
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Gorenjska revija pevcev

Pokrajinska zveza DU Gorenjske regije je letos
organizirala že 6. revijo pevskih zborov, ki je
bila 17. maja v letnem gledališču na gradu
Khislstein v Kranju. Prireditev so z navzočnostjo počastili predsednica Vlade RS mag.
Alenka Bratušek, zunanji minister Karl Erjavec, Janez Sušnik, predsednik PZZDUS za
Gorenjsko in župan Kranja Mohor Bogataj.
Med publiko je bil opažen kandidat za evropskega poslanca Ivo Vajgl.
Nastopilo je 16 zborov iz celotne regije. V
sporedih pesmi so prevladovale predvsem
ljudske pesmi slovenskih dežel v raznih priredbah. Zborovodje so spored svojih izvedb
prilagodili zmožnostim zborov tako, da so

kljub starosti izvajalcev delovale sveže in dinamično.
Naš zbor (MePZ DU Komenda) je bil na
vrsti kot osmi. Prva pesem Franza Schuberta
»Lipa« v priredbi Viktorja Mihelčiča je pokazala vso moč izredne interpretacije, ki jo zmore
iz pevcev izvabiti samo izkušen zborovodja in
pevski pedagog Ignac Gorjanc. Pesem je zvenela harmonično in čutiti je bilo, da pevci resnično občutijo besedilo. Prehodi so bili nežni
in nedvomno je celotna pesem izzvenela tako,
kot si jo je zamislil veliki skladatelj. Nežno in
občuteno.
Verjemite ali ne; ob tej pesmi sem začutil
vonj razcvetele lipe. Tudi ljudska »Meglica« je

bila nežna in istočasno ljudsko izpovedno
močna.
Ocenjevalna žirija bo izmed najboljših izbrala zbor, ki bo gorenjsko regijo zastopal na
državni reviji v Cankarjevem domu. Pa to ne
bo naš zbor, ker velja načelo, da naj bi vsak
zbor iz regije vsaj enkrat nastopal na državni
prireditvi. Morda z ozirom na kvaliteto ni pravično, izraža pa poznano solidarnost upokojencev.
Naš zbor s tem nastopom končuje letošnjo
zimsko-pomladno sezono, da se bodo glasilke
lahko odpočile in pripravile na izzive prihodnje
sezone. Pa pevke in pevci tudi!
Tone Ogorevc

Razstava društva Čebelica

Praznujmo
Komenda naša res je lepa,
dolgo zgodovino ima,
tudi imenitna imena
Iz naših krajev so izšla.
Naša mlada občina
maja spet praznuje,
nanizanih že 15 let ima,
kar lepa je obletnica.
Maj prelep je, ves cvetoč,
kot nalašč za praznovanje,

S kulturno prireditvijo oziroma razstavo čipk v Lončarjevem muzeju na Podborštu je občinski praznik
poudarilo Klekljarsko društvo Čebelica. Zanimiva
razstava klekljarskih ustvarjalk je bila odprta do 18.
maja.
A. Ž.
občina kot majska je nevesta,
zaželimo ji uspeha.
Veliko društev občina ima,
vsak pa svoj kamenček doda,
iz dogodkov in razstav,
njen rojstni dan še lepši bo postal.
Klekljarice – ČEBELICE,
hitro smo sklenile,
v LONČARJEVEM MUZEJU
razstavo bomo naredile,

jo občinskemu prazniku poklonile.
Drobne izdelke naših rok
bomo na ogled vam dale,
na razstavi bomo klekeljne sukale,
vam izdelavo prikazale.
Le praznujmo,
se dogodkov udeležujmo,
vaš obisk nas navdihuje,
nam nove naloge narekuje.
Štefka Oblak
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Skupaj se imamo fletno v Motniku

Vsako leto pripravijo v Motniku ob godu farnega patrona sv. Jurija »jurjevanje«, ki zaznamuje cerkveni praznik in druženje faranov v
času najbolj mladega zelenja.
Letos so ob tem prazniku povabili medse
člane DU Bukovica-Šinkov Turn, Cerklje in
Komenda, ki vsako leto pripravijo skupno prireditev Skupaj se imamo fletno. Zaradi zadržanosti doma in v službi niso bili navzoči člani
DU Vodice.
Prireditev je bila v soboto, 26. aprila, ob
18.00 v Kulturnem domu. Organizator celo-

tnega ansambla vseh treh DU je bil
Franc Martinjak, vodja dramske sekcije DU Komenda, ki je v Motnik
pripeljal 56 izvajalcev vedrega programa različnih vsebin. Gostitelj je
bilo Podeželsko društvo Utrip –pod
lipo domačo, ki mu je uspelo skoraj v
celoti napolniti prenovljeno dvorano.
Za začetek je zaplesala otroška
folklorna skupina Avrikelj, ki jo vodi
Marjan Rozman. Prisrčen spored
malih plesalk je dobil buren aplavz in je gotovo ostal v najlepšem spominu.
Sledili so skeči humornih vsebin
in pevske točke različnih izvajalcev.
Zelo pozorno je publika sledila odlomku iz knjige Povest družinske
kronike, avtorice – bivše domačinke
Ivice Ogorevc, ki je prebrala poglavje Neka izgubljena šolska pot, kjer je
obudila spomine na leta mladosti in
sošolke in sošolce iz domače osnovne šole. Tema je predvsem zaradi

navzočnosti mnogih, ki avtorico poznajo že
vse življenje, navdušila, prav tako njena interpretacija domoljubne pesmi Otona Župančiča
Z vlakom, ki jo je posvetila prihajajočim praznikom in domovini.
Ves spored je trajal dve uri, a je bila publika
še vedno navdušena in je ostala z izvajalci na
prijateljskem srečanju.
Ob koncu so se gostitelji zahvalili za prijeten
dogodek, v upanju, da to ni bilo zadnje srečanje
v Motniku.
Tone Ogorevc

Pomladno srečanje pri Mlinčkih
predsednik DU Mengeš, pa tudi predsedniki
ostalih udeleženih društev so pozdravili srečanje.
Kot skoraj vedno, smo imeli med seboj tudi
svojevrstnega zbiralca in ljubitelja starih koles,
Jožeta Baronika, ki se je iz Kamnika pripeljal s
kolesom, izdelanim davnega leta 1927. Kolo
ima še vedno prvotno(zaščiteno) barvo in vse
originalne sestavne dele, vključno z lučjo na
acetilen. Lastnik se lahko pohvali, da ima doma
še zbirko 9 koles-starodobnikov, ki so vsa v
voznem stanju. Le za izrabljene rezervne dele
je včasih težko. Pohvali se, da so tudi njegovi
vnuki podedovali navdušenje nad starimi kolesi in se tako zbirateljstvo nadaljuje in ohranja
za bodoče generacije. Krepak 74-letnik, poln
kondicije je resnično upravičil priznanje, ki ga
je bil deležen on in njegovo kolo.
Tone Ogorevc
Da tradicije ne smemo prekinjati, ker je porok
za druženje in prijetna srečanja vsaj dvakrat
letno pri Mlinčkih, kjer se spomladi in jeseni
zberejo člani DU iz sosednjih društev in Komende, se vsi zavedajo že več let. Zato so taka
srečanja, prijateljska druženja in veselo razpoloženje vedno porok za dobro sodelovanje DU
na vseh področjih.
Po ne preveč prijaznem aprilu, so bila tla v
gozdu in na poti razmočena, pa se je našel naš
član Marjan Kosirnik, ki je pripeljal 10 m3
gramoza in ga razprostrl tam, kjer je bilo najbolj potrebno, osem članov DU Komenda pa je
poskrbelo za tekoče zadeve in telesni blagor
110 udeležencev spomladanskega srečanja, ki
je bilo 26. aprila.
Prišli so člani DU iz Kamnika, Cerkelj, Trzi-
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na, Radomelj,
Bukovice, Vodic, Mengša in
Vira. Navzoče je
pozdravila glavna organizatorica Marija Špehonja, nato pa
sta spregovorila
še predsednik
DU Komenda
Janez Čebulj in
podpredsednik
Pokrajinske
zveze DUS za
Gorenjsko Janez
Šutar, ki je tudi
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Med cvetjem in dinozavri v Arboretumu

V Arboretumu Volčjem potoku je bila tudi letos
od 26. aprila do 4. maja spomladanska razstava tulipanov, cvetja, vrtnarstva, vrtne
opreme in vrtnarski sejem.
Cvetoči park je bila odlična kulisa za predstavitev občine Komenda, da
predstavimo svoj kraj z dogajanji
in zanimivostmi. Na pobudo turističnega društva Komenda, smo
pridobili razstavni prostor, ki je bil
ob otroškem igrišču na poti do
stare kašče.
3. maja smo pripravili dogodek
s plesnimi točkami otroške folklorne skupine Avrikelj, kasneje
pa so se pridružili tudi člani folklorne skupine društva upokojencev Komenda, ki so poskrbeli za
domačo glasbo in ubrane plesne
korake.
Mnenje številnih obiskovalcev
je bilo, da smo se lepo in zanimivo
predstavili, kar nas opogumlja, da
bomo tudi v bodoče izkoristili priložnost za skupno turistično promocijo s čim več sodelujočimi.

Srečanje čebelarjev na Lanšprežu

V soboto, 3. maja, so se na Lanšprežu pri
Trebnjem, kjer je pred 230 leti (21. januarja
1784 umrl duhovnik Peter Pavel Glavar), na
povabilo Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja Novo mesto zbrali čebelarji iz te

regije in od
drugod. Najprej jim je v
nekdanji
Glavarjevi
grajski kapeli
maševal naš
rojak,
ljubljanski stolni
prošt Jožef
Lap, nato sta
v kulturnem
delu programa kot posebej povabljena
gosta
spregovorila
univ. dipl. teolog
Jožef
Pavlič iz Komende in zaslužni profesor dr.
Andrej Šalehar, avtor knjige Poučevanje čebelarstva na Kranjskem, od Petra Pavla
Glavarja (1768) in Antona Janše (1770) do
Emila Rothschütza (1874).

Prelat Lap je navzoče čebelarje in druge goste posebej povabil, naj, tudi po zgledu čebel,
bolj držijo skupaj ter uporabijo svoje talente in
sposobnosti za reševanje težav v Sloveniji.
»Ne znamo se dogovoriti. Izpolniti nalog in
dolžnosti. Zato se ne čudimo, da nimamo ne
nadškofov ne vlade. Ker v nas ni prave slovenske zavesti, zaupanja drug v drugega,« so donele svarilno njegove besede v kapeli.
Jožef Pavlič je v svojem predavanju z naslovom Prava podoba Petra Pavla Glavarja
opozoril, kako se pri Glavarju pogosto pozablja, da je bil duhovnik, je deloval najprej iz
tega poslanstva in nagiba, zato je tudi zmogel
tako velika dela.
Kako velika na področju čebelarstva je zatem ob predstavitvi svoje knjige Poučevanje
čebelarstva na Kranjskem povedal dr. Andrej
Šalehar. Dela, ki bo še dodatno osvetlilo Glavarjevo človeško in duhovniško veličino, na
čebelarskem področju pa njegov velik strokovni prispevek v zakladnico slovenskega čebelarstva.
E. Č.

15

Aplenca

SPOMIN

Glasilo občine Komenda 5/2014

Spominska slovesnost pri Partizanski bolnišnici
Po lanski proslavi pri spominskem obeležju na Komendski Dobravi je bila letošnja spominska slovesnost v gozdu pri bolnišnici dr. Tineta Zajca.
Na svečanosti16. maja
dopoldne so nastopili
Mešani pevski zbor
Društva upokojencev
Komenda pod vodstvom Naceta Ggorjanca, Ivica Ogorevc
in Meri Schumet sta
počastili spomin v
pripovedi pesmi, nadvse lep in prisrčen pa
je bil nastop učenk Osnovne šole Komenda Moste pod vodstvom mentorice Jožice Plevel. Spominu na dogodke pred skoraj 70 leti pa so se poklonili praporščaki iz Vodic, Duplice, Kamnika, Motnika, Špitaliča, Trzina, Cerkelj in Komende, delegacija društva izgnancev Kamnik-Komenda,
Društvo generala Maistra s praporom in Društvo slovenskih častnikov.
Slovesni govornik je bil tokrat Jože Kosmač, predsednik Združenja
borcev za vrednote NOB Trzin. Venec k obeležju pa so položili iz Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Komenda Edo
Bohinc in predsednik Filip Železnik ter župan Tomaž Drolec.
Udeleženci spominske slovesnosti pri obeležju in hrastu, ki je ob
tragediji zastal in še vedno svež in tudi nebogljen kot takrat, ohranja
spomin na dogodek pred 70 leti, so prvič slišali življenjsko zgodbo dr.
Tineta Zajca, ki jo je povedal Jože Kosmač.

»Tu sem se rodil, tu bom ostal«
Dr. Tine Zajec-Miha je bil rojen
17. 2.1905. leta pri Frcugu v Trzinu,
kot predzadnji otrok. V borni kmečki
družini sta starša preživljala in vzgojila 12 otrok, dva sta namreč že umrla
v rani mladosti, najstarejša pa sta
kljub temu morala s trebuhom za
kruhom v Ameriko.
Zaradi nesrečne sinove smrti sina
Franceta sta starša posla Tineta na šolanje v škofove zavode v Šentvid pri
Ljubljani, kjer je 1926. leta maturiral
na tamkajšnji gimnaziji. Po maturi se
je posvetil študiju medicine. Tri semestre je študiral v Ljubljani, a ker je bila
tedaj še nepopolna medicinska fakulteta, je študij nadaljeval v Gradcu. Za
doktorja splošne medicine je promoviral v Gradcu 1932. leta, takoj nato
pa je opravil še nostrifikacijsko promocijo na univerzi v Zagrebu.
1935. leta je dr. Tine Zajec odprl prvo samostojno zdravniško prakso v
Mengšu na Stari pošti. V kratkem obdobju si je pridobil velik sloves kot
dober zdravnik. Revni ljudje so ga še posebej cenili in spoštovali, saj jih je
zdravil brezplačno in tudi zdravila jim je dajal zastonj. Njegov delovni dan
ni imel urnika, kajti delal je podnevi in ponoči, kadarkoli je bilo potrebno.
1936. leta je postal banovinski zdravnik. V zdravstveno varstvo je prevzel
vse delovne zavarovance v občinah Mengeš, Vodice in Komenda.
Tudi v vojni je dr. Tine ostal trdno na strani trpečega ljudstva. Bil je
krščanski socialist, a s partizani je sodeloval od prvega dne mengeške
vstaje 27. junija 1941. leta in vse do odhoda v NOB zdravil mnoge ranjene in bolne terence in partizane. To njegovo delovanje ni ostalo
skrito vohunom, ki so ga ovadili okupatorju. Mengeški nemčurji so
javno govorili: »Iz Mengša je treba odstraniti zdravnika in profesorja
(svaka Janeza Koncilija), pa bo v Mengšu vse v redu.«
Uradni Nemški okrajni zdravnik je nekoč povabil dr. Tineta v Kamnik
na razgovor v zvezi z obtožbami gestapa, da sodeluje z osvobodilno
fronto. On je želel dr. Zajca rešiti pred aretacijo in posledicami, ki bi temu
ukrepu policije sledile. Ponudil mu je ugodno službeno mesto v Gradcu
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in Celovcu, toda dr. Tine mu je odgovoril, da je njegovo mesto in delo v
teh hudih dneh samo med slovenskim ljudstvom. Nekega ranega jutra
marca 1943. leta so gestapovci v Mengšu aretirali več oseb, med njimi
tudi zdravnika. Zapečatili so njegovo sobo in zdravniško ordinacijo.
Odpeljali so ga v Kamnik na gestapo in nato v begunjske zapore, kjer je
bil zaprt šest mesecev. Vrnil se je oslabel in bolehen. Svaku, profesorju
Konciliji je zaupal, da bo takoj odšel v partizane, čim bo okreval.
Nemški zdravnik iz Kamnika mu je ponovno ponudil službo v Avstriji, kjer ga policija ne bi preganjala in kjer bi ugodno pričakal konec
vojne. Dr. Tine je odklonil z besedami: »Sem zdravnik in ne strahopetec.
Tu sem se rodil, tu bom živel in delal. Ljudje me potrebujejo.«
Prve dni marca 1944. leta se je dr. Tine dogovoril s partizani za odhod
k njim.
Še pred odhodom dr. Tineta iz Mengša je profesor Koncilija obvestil
komandirja VOS Albina Babnika o zdravnikovi odločitvi glede odhoda
v partizane in naloge, da za njim pošljejo ves zdravniški instrumentarij
in zdravila. Po zdravnikovem odhodu sta s to nalogo seznanila še komandirja mengeške NZ Toneta Blejca (brata narodnega heroja Matije
Blejca-Matevža).
Dr. Tinetu Zajcu-Mihi ni bilo usojeno dolgo delovanje med ranjenimi
borci. Na skrbi je imel devet partizanskih ambulant-bolnic od Tuhinjske
doline, doline Črne in Kamniške Bistrice do Krvavca in Komendske Dobrave. Ambulante je obiskoval iz dneva v dan. Dan pred
svojo tragično smrtjo je bil v
bolnici v Kamniški Bistrici,
kjer ga je skušalo osebje zadržati čez noč. Toda njegova
neomajna zdravniška odgovornost do ranjencev, ni poznala oddiha in nehote je
odšel smrti v objem.
Rano zjutraj 11. junija 1944. leta so kamniški gestapovci in raztrganci
kot volkovi planili na ranjence in osebje bolnišnice. Dr. Zajca so tik ob
bolnišnici privezali na krivenčast hrast. Moral je gledati zločinsko početje sovražnika, ko so pokončali 3 ranjence in 6 članov osebja. Obe bolničarki, Minko Maren in Ivanko Slanovec so ustrelili pred njim. Dr. Tine ni
molčal. Zmerjal jih je z zločinci. V besu so mu s puškinimi kopiti razbili
zobe. Vpričo njega so žrtve zmetali v bunker, polili z bencinom in zažgali. Nazadnje so še njega ustrelili v glavo in vrgli v ogenj. Medtem se je
zaradi požara vdrl strop bunkerja in prst je pokrila zdravnikovo truplo, ki
zato ni zgorelo v celoti. Aktivisti OF in partizani so ga naslednji dan
pokopali pri bližnjem boru. Po osvoboditvi so svojci prenesli njegove
posmrtne ostanke na pokopališče v Mengeš. Pri odkopu so opazili, da je
imel vse zobe razbite, v lobanji, v licu pa je bila luknjica od strela.
Spomin na dr. Tineta Zajca-Miha, še dolgo ni usahnil, posebno med
njegovimi pacienti in soborci.
(Pričujoči življenjepisni podatki so iz pisma
Jožeta Vidica profesorju Konciliji iz 1975. leta.)
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Nesreča
in humanitarnost ne poznata
meja
Tudi Občina Komenda se je nemudoma odzvala na aktualno tragedijo, ki je zajela Balkan.

Poln kombi za Sremsko Mitrovico
Tako sta v petek, 23. maja, peljala prvo pošiljko pomoči (donacijo) Občine Komenda pobrateni občini Sremska Mitrovica župan Tomaž Drolec ter
podžupan in poveljnik PGD Moste in Civilne zaščite Roman Koncilija.
V pošiljki je bilo:
● 10 potopnih črpalk pretoka 36 000 m3/h; prirejenih črpanju umazane vode (košare je preko noči brezplačno izdelalo in namestilo
podjetje Marin Andrej s.p. ob pomoči Gregorja Špenka iz podjetja
V&M d.o.o. - Iskrena hvala!.
● 10 kosov tlačnih cevi B 20 m
● 10 kosov tlačnih cevi B 15 m
● 10 kosov prehodnih spojk in dvovijačnikov
● okrog 200 kg konzervirane hrano cca 200 kg
● čistila, ležalniki, posteljnina, obleke, … vse je doniralo podjetje LIDL
iz PCK - Hvala gospodu Andreju Ovniku, vodji logističnega centra.
Ob vrnitvi v Komendo je poveljnik PGD Moste in CZ Roman Koncilija povedal: »Z namestnikom veleposlanika Republike Slovenije v
Srbiji Milanom Predanom in ekipo župana Sremske Mitrovice smo si
ogledali nasipe in prizadeta območja.

reka Sava v tem delu široka prek 400 metrov. Presegla je 100-letne
pretoke in prekosila vsa dosedanja merjenja. Zabeležili so največji
pretok 794 m3/s. Žal pa niso imele sreče pred poplavo vasi okoli Sremske Mitrovice.
Za sanacijo in pomoč poplavljenim delom sta Občina Komenda in GZ
Komenda ponudili pomoč v moštvu in opremi, če bi bilo to potrebno.«
A. Ž.

Pogovori s predstavniki Sremske Mitrovice. Če bo potrebno, tudi pomoč v opremi in osebju.

Obrambni nasip z vrečami je preprečil, da bi se Sava prelila v mesto.
Z dvema besedama:
NEVERJETNO - nasip reke Save, kjer je vgrajenih 700.000 vreč s
peskom. Nasip so zgradili prostovoljci v pičlih 16 urah. Dolg je prek 7
kilometrov in ZASTRAŠUJOČE - na poplavljenih delih je bilo po tednu dni še vedno prek 2,5 m vode, vendar je že upadla za cca 45 cm.
Izseljenih je prek 5.000 prebivalcev.
Na srečo se je mesto Sremska Mitrovica izognilo katastrofi, saj je

Sava je na tem delu na srečo široka čez 400 metrov.

Neverjetno: v 16 urah 700.000 vreč s peskom.

Izseljenih je bilo prek 5000 prebivalcev.
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Sto
dvajset let društva in gasilcevGlasilo
Komenda

Vsako društvo proslavlja pomembne obletnice in dogodke; gasilci, vemo, da znajo to še posebej. Slavnostna seja ob 120- letnici Prostovoljnega gasilskega društva Komenda je bila 28. februarja. Poleg domačih
gasilcev so se je udeležili tudi gostje iz sosednjih društev, zvez, regije in
Gasilske zveze Slovenije. Na slovesnosti pa so podelili tudi priznanja in
predstavili zapisano kroniko delovanja društva.
cev, 25 gasilcev v delovnih oblekah ter 25 gasilskih vozil. Na čelu
sprevoda s konjenikoma pa so bili Godba Komenda, mažoretke in narodne noše. Za varnost parade je skrbelo 19 gasilcev - redarjev.
Na svečanosti, tudi ob odprtju prizidka, je udeležence parade, goste in
gledalce presenetil s pozdravom in čestitko predsednik Gasilske zveze
Slovenije Jošt Jakša, ki je komendskim gasilcem med drugim tudi v
prihodnje zaželel tako razumevajočega župana. Čestital pa jim je in zaželel še naprej uspešno delovanje, ob tem pa poudaril pomembno odlo-

Županova čestitka in želja za uspešno delovanje še naprej.

Slovesno odprtje prizidka: župan Tomaž Drolec, predsednik PGD
Anton Smrekar in poveljnik Slavko Poglajen
Častna tribuna

Zahvala tudi Angeli Kern
Najpomembnejši in svečan dogodek pa je bila potem gasilska parada
s slovesnim odprtjem prizidka h gasilskemu domu v soboto, 10. maja,
ob 18. uri v Komendi. Po slovesnosti pa so pod šotorom na hipodromu
Konjeniškega kluba pripravili veliko gasilsko veselico, igrale pa so
Navihanke. Prava paša za oči je bil paradni sprevod, v katerem je bilo v
svečanih oblekah 108 gasilk in gasilcev, 21 praporov, 20 mladih gasilZa pomoč pri proslavitvi 120-letnice pa se PGD Komenda še posebej zahvaljuje Konjeniškemu klubu Komenda, Cvetličarni Lokvanj, Vrtnariji Gašperlin, Občini Komenda in GZ Komenda.

18

čitev, da so se gasilci ob ustanovitvi občine odločili tudi za samostojno
Gasilsko zvezo Komenda, tudi župan Tomaž Drolec, ki je skupaj s
predsednikom Antonom Smrekarjem in poveljnikom Slavkom Poglajnom po blagoslovitvi odprl prizidek k domu.
Za društvo ima namreč 120-letnica delovanja nedvomno še posebno
težo prav zaradi prizidka štirih garaž, večnamenske dvorane in ob tem
tudi celotne obnove doma. Na slovesnosti so se zahvalili največjim donatorjem: občini Komenda, Suma projektu d.o.o., Marjanu Bobnarju s.p., Stanislavu Vodlanu EL-TT d.o.o., Jožetu in Marjeti Mencigar
in Angeli Kern. Vsi, ki so darovali za zidake, jih imajo vgrajene (še
vedno pa je prostor zanje, saj projekt izgradnje doma še ni končan).
Mihaela Poglajen, A. Ž
Posebno zahvalo pa so ob odprtju prizidka podelili Slavku Poglajnu, ki
je s svojim optimizmom, idejami in delom še posebno zaslužen za novi
prizidek in skoraj za vse pridobitve zadnjih 10 let. Živel je z gradnjo za
gasilski dom, bil pri vseh
delovnih akcijah, se pogajal z izvajalci, urejal papirje in pisal prošnje, ob tem
pa bil kot poveljnik društva prisoten tudi na vseh
intervencijah. Ob rednem
izobraževanju pa skrbi, da
se aktivni člani udeležujejo tečajev in tekmovanj.

Aplenca
Glasilo občine Komenda 5/2014
Gasilci
na Križu proslavili 60 let delovanja
Za polovico mlajši jubilej od proslavljanja 120-letnice največjega gasilskega društva v občini teden dni prej
so proslavljali gasilci na Križu v soboto, 17. maja. Uspehi, ki so jih zabeležili v šestdesetih letih so prav tako
veliki. S parado skozi vas od Megi do
gasilskega oziroma kulturnega doma,
s pregledom delovne kronike in s podelitvijo priznanj so potem nadaljevali proslavljanje pod velikim šotorom
na poznani tradicionalni Kriški gasilski veselici z ansamblom Mladi Dolenjci.
Povezovalka uradne slovesnosti Martina Prezelj je v kronološkem
pregledu orisala delovno pot kriških gasilcev.
Izbrani povzetki povedo, da je bila prva uradna omemba PGD
Križ 17. marca 1954,
prvi občni zbor pa je
bil slab mesec kasneje
(3. aprila) Pri Čubru.
Želja po gasilskem
domu je potem vodila
k odločitvi, da so na Upravni odsek Ljubljana poslali prošnjo za dodelitev parcele. 7. avgusta 1959 je bil vzidan temeljni kamen za nov gasilski
dom, 15. julija1962 pa je bila svečana otvoritev. Vmes pa so že maja
1956 svečano prevzeli motorno črpalko.
Ko je vas Križ leta 1966
dobila vodovod in po vasi
več hidrantov, so kmalu
na različnih krajih vkopali
tudi tri velike cisterne, ki
jih je Ivan Hlade, gasilec z
dušo, dobil od Petrola. K
veliki delovni akciji pa jih
je 1981. leta spodbudil tudi predstavnik OGZ Kamnik, poveljnik Jože Berlec. Predlagal jim je, da bi na
drugi strani gasilskega doma
zgradili kulturni dom. In lotili
so se gradnje, v domu pa je
bila potem 24. junija 1990
slovesna otvoritev garažeorodjarne.
Na občnem zboru leta 1999
so se gasilci Križa odločili, da

z novoustanovljeno občino ustanovijo tudi samostojno Gasilsko zvezo
Komenda, v kateri bodo društva Komenda, Križ in Moste. Aprilu 1999
je bil v kulturnem domu na Križu potem prvi ustanovni občni zbor Gasilske zveze Komenda. Na občnem zboru leta 2003 so slovesno podpisali listina o pobratenju med PGD Križ in PGD Dogoše. Leta 2010 pa so
vozni park posodobili z novim vozilom.
Seveda je bilo delovnih uspehov precej več v šestdesetih letih, ki so
jih na slavnostni seji društva še pred parado obeležili s podeljevanjem
priznanj. Najbolj zaslužnim pa so jih podelili na svečanosti po prihodu
parade pred dom.
A. Žalar

Priznanja
Priznanje - GZ 3. stopnje : Rok Vrhovnik, Tomaž Škrjanec, Štefan
Haromet; GZ 2. stopnje: Primož Kadivec; GD Križ: Štefan Grošelj,
Marija Prezelj; gasilsko odlikovanje 3. stopnje: Drago Novak, Tomaž Kosec; gasilsko odlikovanje 1.stopnje: Rajko Bevk; gasilska
plamenica 2. stopnje: Jože Petek; gasilska plamenica 1. stopnje:
Janez Peterlin; gasilsko odlikovanje 2. stopnje: PGD Križ; plaketa
gasilskega veterana: Janez Peterlin, Štefan Grošelj
Značka za aktivno delo v društvu - 20 let: Primož Kadivec, Tanja Haromet; 30 let: Edo Grmšek, Roman Pirc; 50 let: Jože Sušnik,
Martin Ocepek; 60 let: Ivan Hlade, Peter Peterlin.
Napredovanje v čin: gasilec 1. stopnje: Primož Kadivec, Špela
Štebe, Tjaša Kadivec, Robert Novak; višji gasilec 1. stopnje: Roman
Pirc, Samo Kropivšek; gasilski častnik 1.stopnje: Uroš Sušnik
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Aplenca
PRIZADEVANJA ZA KAKOVOSTNO STARANJE
V OBČINI KOMENDA

Ravno ko pišem ta prispevek, potekajo po Sloveniji v okviru Tedna
vseživljenjskega učenja promocijski dogodki, ki opozarjajo na vseprisotnost in predvsem pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in
za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema.
Spoznanje, da izobraževanje, ki se konča v mladosti, preprosto ne
zadošča več niti posamezniku niti sodobni družbi, je razlog za vedno
večji pomen vseživljenjskega izobraževanja. Enako pomembno kot
poklicno je tudi splošno, tako imenovano neformalno izobraževanje,
ki prispeva k razvoju osebnih potencialov, splošni kulturni razgledanosti in opolnomoča ljudi za upravljanje pogojev lastnega življenja ter
za prevzemanje odgovornosti za ustvarjanje in spreminjanje leteh;torej tudi za aktivno družbeno in politično participacijo. (Bela
knjiga, str. 35)
Državni zbor Republike Slovenije je lani sprejel resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013 – 2014. S tem strateško razvojnim dokumentom je določil
javni interes na področju izobraževanja odraslih. Kaj to pomeni? To
med drugim pomeni, da mora državna in lokalna politika ustvarjati
ugodne pogoje za vseživljenjsko učenje in moralno in finančno podpirati programe organizacij s področja vseživljenjskega učenja.
In kako je s tem v naši občini?
Menim, da nas na tem področju čaka še veliko dela. Predvsem bi bilo
smiselno sprejeti na lokalnem nivoju Razvojni program izobraževanja odraslih v občini Komenda. S takim dokumentom bi se javno zavezali k podpori Nacionalnega programa izobraževanja odraslih in tako
ustvarili pogoje v lokalnem okolju za sistemsko financiranje programov
s področja vseživljenjskega izobraževanja.
V Medgeneracijskem društvu za kakovostno starost Komenda (MDZKSK) prilagamo majhen kamenček v vseslovenskih in tudi širših prizadevanjih za dvig neformalne izobrazbene ravni posameznic in posameznikov in imamo kar precejšnje težave z zagotavljanjem financ za
izvedbo programov. Vsi dosedanji razpisi na lokalni ravni za društva so

OB PRAZNIKU NAŠE DOMOVINE,
DNEVU DRŽAVNOSTI, VSEM OBČANKAM IN OBČANOM ISKRENO
ČESTITAM.
MIHA NOVAK
NAČELNIK UPRAVNE
ENOTE KAMNIK
S SODELAVCI
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Vseživljenjsko učenje

namreč zasnovani na podlagi članstva v društvih in klubih. Če pa izvajaš izobraževalne programe, na katere
vabiš vse občanke in občane, in
predvsem niso trajnostnega značaja,
članarina ne pride v poštev, ampak
samo denarna participacija za posamezen program. In tako posledično
odpade možnost kandidiranja na občinska sredstva, čeprav država izraža
javni interes za vseživljenjsko učenje.
Menim, da bi bilo torej potrebno na
lokalnem nivoju razmisliti tudi o
razpisih, ki bi omogočili razmah
programov vseživljenjskega učenja.
Toda kljub vsem oviram, ki jih ni
malo, smo v MDZKSK v svojem
skoraj že desetletnem delovanju v
zadnjih štirih, treh letih razširili svoje
delo tudi na področje vseživljenjskega izobraževanja. S svojimi programi
vedno nagovarjamo celotno populacijo občine Komenda in sicer preko razpisov v našem lokalnem časopisu.
Tako že štiri sezone organiziramo Šolo kvalitetnega starševstva, tri
leta Računalniško opismenjevanje starejših na način druženja z
mlado generacijo, ravno tako tri sezone Delavnice zdrave in uravnotežene prehrane, Tečaj angleškega jezika in delavnice Eksperimenti
za vsakogar, zadnje leto pa smo izvedli tudi Tečaj nemškega jezika.
9. maja, na Dan Evope, smo imeli zaključno prireditev treh skupin
tečajnikov angleškega in ene skupine tečajnikov nemškega jezika. Če
nas je jeseni začelo z učenjem 54 posameznikov, nas je maja zaključilo
sedem mesečno osvajanje tujih besed 10 manj. Na zaključku se je vsaka
skupina predstavila z manjšim programom, seveda v angleščini ali
nemščini. Ko smo poslušali drug drugega, se ob tem čudili izvirnosti
posameznikov in se predvsem veliko smejali, smo se s svojimi občutki
vrnili v neke druge čase, po drugi strani pa smo se zavedali, kako dobro
to dene naši samopodobi; skratka, k našemu dobremu počutju. Vsi smo
si obljubili, da se jeseni spet vidimo in tudi učiteljici Biserka Luzner
in Dagmar Dolinar sta zagotovili, da tako pridnih učencev niti slučajno
ne nameravata zapustiti.

Brezplačna pravna pomoč
Prvi torek v mesecu maju je gospa Irena Hacin Kölner zadnjič pred
poletnimi počitnicami imela za naše občanke in občane uro brezplačne
pravne pomoči. Na žalost je bil odziv boren. Ali je bilo temu krivo preslabo informiranje ali enostavno ne potrebujemo brezplačnih pravnih
nasvetov? Ne vemo. S tovrstno dejavnostjo bi v MDZKSK radi nadaljevali tudi v prihodnosti, seveda če bo odvetnica sploh še pripravljena na
prostovoljsko sodelovanje. Za njen angažma se ji iskreno zahvaljujem
in upam, da bo tudi v prihodnje svoje znanje pripravljena tudi brezplačno deliti z občankami in občani občine Komenda.
Predsednica Medgeneracijskega društva Komenda
Viktorija Drolec

OBČANKAM IN OBČANOM
OBČINE KOMENDA
OB PRAZNIKU DRŽAVNOSTI
ISKRENO ČESTITAMO IN ŽELIMO
USPEHE V PRIHODNJE.
Župan Tomaž Drolec
z občinsko upravo in
Občinski svet Občine Komenda

Aplenca
TWIRLING IN MAŽORETNI
KLUB KOMENDA
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Še ena uspešna sezona

Aprila 2014 je bilo finale v disciplini twirling šport, maja pa finale v disciplini mažorete.

Članice Twirling in mažoretnega kluba Komenda uspešno zaključujejo
šolsko leto in s tem tudi sezono 2013/2014. Zaznamovali so jo lepi
uspehi, napredovanje v višje nivoje in uvrstitve na mednarodna tekmovanja.
V mesecu aprilu je bilo v Mariboru finale 14. Odprtega državnega
prvenstva Mažoretne in twirling zveze Slovenije v twirling športu. Komendčanke so se predstavile v rekordnem številu. Tekmovalo je kar 72
tekmovalk, ki so dosegle odlične rezultate, ne samo kot posameznice,
ampak tudi skupinsko.
V soboto so v
športni dvorani
Lukna 2. mesto
osvojile KADETINJE B med velikimi skupinami
nižji nivo, v nedeljo pa 2. mesto
JUNIORKE med
velikimi skupinami višji nivo. V
isti kategoriji je A
SKUPINA, ki je prvič tekmovala v višjem nivoju, dosegla 3. mesto.
Urška Štebe se je z drugim mestom v freestyle programu A nivoja in
s petim mestom v solo A junior uvrstila na Evropski pokal WBTF 2014,
ki bo v začetku meseca julija v Nemčiji. Na Evropski pokal WBTF 2014
pa se je uvrstila tudi Lina Majcen s tretjim mestom v kategoriji SOLO
B JUNIOR.
V kategoriji solo in freestyle C3 junior nižji nivo je zmagala Vanesa
Perne. Finalistki v SOLO PROGRAMU C3 junior sta bili tudi Barbara
Zadrgal in Špela Ulčar, ki sta dosegli 7. in 8.mesto. V višjem nivoju je
Adrijana Stele dosegla 2. mesto v kategoriji freestyle B junior in peto
mesto v SOLO B JUNIOR.
Med pari v nižjem nivoju sta 3. mesto osvojili Ariana Andoljšek in
Katarina Zadrgal, Patricija Lunar in Kaja Sodnik sta bili osmi. Sedmo
mesto sta med pari v višjem nivoju dosegli Manca Zgonec in Eva
Osredkar.
Uspeh Komendčank so v Mariboru zaokrožile najmlajše članice kluba, ki so v kategoriji OSNOVE KORAKANJA osvojile 19 zlatih, 10
srebrnih in 8 bronastih paličic.

Tretji vikend v mesecu maju je bilo v Sevnici finale v disciplini mažorete. V soboto (24.5.) je bilo na sporedu polfinale, v nedeljo (25.5.) pa
finale. Komendčanke so bile tudi na tem tekmovanju uspešne.
V kategoriji SOLO mažorete junior je državna prvakinja postala LINA MAJCEN. Skupina JUNIOR je med skupinami JUNIOR osvojila 3.
mesto. V konkurenci kadetskih skupin pa so bile bronaste tudi KADETINJE A. Tekmovale so tudi KADETINJE B in dosegle 7. mesto.
JUNIORKE, KADETINJE A in LINA MAJCEN so se uvrstile na
EVROPSKO MAŽORETNO PRVENSTVO, ki bo od 11. do 14. septembra 2014 v Romuniji.

Twirling in mažoretni klub Komenda je eden redkih klubov v Sloveniji, ki razvija obe dejavnosti (twirling in mažorete) in v obeh disciplinah
na državnih prvenstvih dosega odlične rezultate. Za vse to gre zahvala
dekletom, staršem, vodstvu kluba in trenerki Aniti Omerzu.
Pripravil A. Ž.

Vse, ki bi radi videli dekleta nastopati, vabimo na zaključno
prireditev kluba, ki bo v SOBOTO, 14.06.2014, ob 18. uri v
Športni dvorani Komenda. Članice Twirling in mažoretnega
kluba Komenda vas bodo ponesle »S PALICO DO SONCA«.

21

Aplenca
MEDNARODNA KOLESARSKA DIRKA IN
OBČINSKO PRVENSTVO V KOLESARSTVU

V nedeljo,18. maja, je bila v Komendi že 8. VN OBČINE KOMENDA,
mednarodna kolesarska dirka in občinsko prvenstvo v kolesarstvu. Organizatorji se letos lahko pohvalimo z rekordno udeležbo kolesarjev in kolesark,
saj jih je na vseh dirkah nastopalo prek 320. Prav tako pa se je ob progi
zbralo kar lepo število gledalcev, ki so bučno spodbujali vse udeležence
Sedaj že tradicionalna proga je bila na 3.300 metrov dolgem in zelo
zahtevnem krogu, s štartom pred občino Komenda in ciljem na vrhu
vzpona pred cerkvijo sv. Petra.
Točno opoldne so se najprej na 26,7 kilometra (8 krogov) dolgi preizkušnji pomerili rekreativni kolesarji in kolesarke ter občani občine Komenda,
ki so se merili za naslove občinskih prvakov. Da klanec ni kar tako smo
videli že v prvem krogu, kjer se je v ospredju skupina najboljših že vidno
zmanjšala. V vsakem krogu je bila nato selekcija vse večja in na koncu sta
v ospredju ostala le še dva najboljša, ki sta se pomerila za prestižno zmago.
Najhitrejši med moškimi je bil Janez Debeljak (Bam.bi) pred Borisem
Skubicem (ŠD Turbo M), tretje mesto pa je zasedel Borut Novak (Bambi). Med ženskami je bila prepričljivo najhitrejša Ajda Opeka (KD Branik
Maribor), pred Lauro Šimenc (KD Alpe) in Tanjo Koncilija (ŠD Suhadole). Občinski prvak oz. najhitrejši med kolesarji iz občine Komenda je
postal Jurij Kern (Bexel) pred Francijem Groznikom (ŠD Suhadole)
tretje mesto pa je zasedel Slavko Lužar. V ženski konkurenci pa je postala občinska prvakinja Tanja Koncilija (ŠD Suhadole)
Po cilju prve skupine rekreativnih kolesarjev so se na 12 krogov dolgo
pot podali še rekreativni kolesarji od 18 do 49 let. V tej skupini je bilo na
štartu kar 86 kolesarjev iz cele Slovenije dirka pa se je začela odločati v
zadnjih petih krogih, ko so v ospredju ostali trije kolesarji. Do zadnjega
kroga so si prevozili že več kot 30 sekund prednosti in jasno je bilo, da bomo
zmagovalca iskali med ubežno trojico.
Največ moči je za zadnji vzpon privarčeval Dušan Hajdinjak (Tropovci)
pred Iztokom Melanškom (Tušmobil),
tretje mesto pa je zasedel kolesar Bambi.
ja Klemen Polajnar.
Točno ob 14.00 je bil štart kategorije Dečkov in Deklic C in B, kjer se je
merilo kar 53 kolesark in kolesarjev;
med drugim tudi iz Italije in Hrvaške.
Štirje krogi so za fante in dekleta,
stare 12 let in manj, kar zahtevni, a
vseeno jih je zmagovalec Italijan Manilo Moro prevozil s povprečno hitrostjo malo manj kot 33 km/h! Na drugo
mesto se je s svojim letošnjim najboljšim dosežkom, uvrstil kolesar
domače ekipe Radenske As Matic Kranjec Žagar. Svit Groznik iz
Suhadol se je prav tako izkazal s 13. mestom. Pri deklicah B je zmagala
Ana Ahačič iz Kranjske Save, pred Marušo Šmit (KK Gorje), odlična
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8. Velika nagrada Občine Komenda

tretja pa je bila Klara Čemažar iz Radenske As. Med deklicami B sta
nastopali dve tekmovalki. Na veliko veselje domačih navijačev pa je
zmagala Maša Povše (Radenska As), pred Katjo Jenko (Sava Kranj).
Osem krogov ali natančneje 26,7 kilometra so morali premagati Dečki A
in B, ter mlajše mladinke. Na koncu pa si je zasluženo zmago s solo pobegom
zagotovil David Čadež iz Save Kranj. Med dečki B pa je lansko zmago
ponovil Jan Bevc iz Adrie Mobila. V obeh kategorijah so odlično nastopali
tudi kolesarji Radenske As. Med dečki A je bil tretji Žiga Jančar, med dečki
B pa prav tako tretji, Marko Jeretina. Med dečki A je nastopal tudi Urh
Groznik iz Suhadol in zasedel 11.mesto. Pri mlajših mladinkah je bilo na
štartu 9 tekmovalk, z odlično vožnjo pa je zmagala Karin Penko (Radenska
As) pred Katjo Kerpan in Ano Majnik, Eva Weisseisen iz Gmajnice pa je
na svoji prvi dirki zasedla odlično 6.mesto.
Na zadnji dirki, ko so se v štirinajstih krogih oziroma na 46,5 kilometra
pomerili še mlajši mladinci, so bile hitrosti že zelo visoke. Na štartu je
bila skupina 70 kolesarjev in kolesark in že po
prvem krogu je bila kar
velika selekcija. Dirka je
bila zelo dinamična, saj
so se ves čas vrstili poskusi pobegov, ki pa niso
trajali prav dolgo. V ciljnem šprintu se je za
zmago pomerila skupina
25 kolesarjev, letošnjo
četrto zmago pa je slavil
kolesar domačega društva Radenske As Žiga Jerman. Drugi je bil Luka
Sagadin (Perutnina Ptuj), tretji pa Matej Merčun (Radenska AS).
Odlično sta nastopala tudi Jaka Paulič iz Gmajnice, ki je bil 9. in Tadej
Pogačar iz Komende, ki je zasedel 21. mesto.
Pred podelitvijo nagrad najboljšim se nam je pridružil tudi aktualni
državni prvak v kategoriji elite Luka Pibernik. Ker je bil Luka na slavnostni seji ob občinskem prazniku žal odsoten, mu je župan Tomaž Drolec
podelil bronasto priznanje Občine Komenda kar na zmagovalnem odru,
nato pa sta oba podeljevala še medalje in pokale za najboljše.
Ob tej priložnosti se moramo še posebej zahvaliti Občini Komenda za
vso pomoč in sponzorstvo pri izvedbi kolesarskega tekmovanja,
gasilcem PGD Komenda za odlično
izvedeno varovanje in vsem pomočnikom kolesarskega kluba
Bexel in kolesarske ekipe Radenska
As iz Ljubljane. Vsekakor pa tudi
posebna zahvala vsem pokroviteljem in sponzorjem, ki ste pripomogli, da je prireditev tako dobro
uspela. Se vidimo zopet naslednje
leto na že 9. VN Občine Komenda.
Rezultati-Deklice C: 1. Ana Ahačič (Sava Kranj), 2. Maruša Šmit
(KK Gorje), 3.Klara Čemažar (Radenska As); Deklice B: 1. Maša Povš
(Radenska As), 2. Katja Jenko (Sava Kranj); Dečki C: 1. Manilo Moro
(ITA), 2. Matic Kranjec Žagar (Radenska As), 3. Aljaž Colnar (Adria
Mobil); Dečki B: 1. Jan Bevc (Adria Mobil), 2. Andrej Šranc (KK
Gorje), 3. Marko Jeretina (Radenska As); Dečki A: 1. David Čadež
(Sava Kranj), 2. Zvonimir Zadro (Sokol Vinkovci), 3. Žiga Jančar (Radenska As); Mlajši mladinci: 1. Žiga Jerman (Radenska As), 2. Luka
Sagadin (Perutnina Ptuj), 3. Matej Merčun (Radenska As).
Rezultati občinskega prvenstva Komende - Moški: 1. Jurij Kern
(Bexel Komenda), 2. Franci Groznik (ŠD Suhadole),
3. Slavko Lužar, 4. Marko
Grilc (Bexel Komenda), 5.
Andraž Strmole, 6. Tilen
McQuarrie, 7. Edo Podgoršek (Bexel Komenda);
Ženske: 1.Tanja Koncilija
(ŠD Suhadole)
Miha Koncilija

Aplenca
Tečem
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Dobrodelni tek v organizaciji Lions in Leo klubov Domžale, Kamnik in Komenda
in pogovor z organizatorjem Štefanom Pojbičem.

Minulo soboto, 24. maja, je bila v Volčjem Potoku v organizaciji Lions
kluba Domžale, Kamnik in Komenda prireditev z naslovom Tečem, da
pomagam. Zbrani denar na prireditvi, ki so se ji pridružili tudi župani z
območja Lions klubov in tudi številni podporniki ter seveda tekači, prireditelji namenijo socialno ogroženim, gibalno oviranim, slepim in slabovidnim otrokom in mladini. Tudi tokrat je bilo tako, ko so podarili ček
za 2000 evrov. Prireditev pa je podobno kot lani bogatil kulturni program
z mažoretkami, godbo in folklorno skupino. Lani so nastopile komendske
mažoretke, letos pa kamniške in folklorna skupina DU Komenda.
Tako kot lani je bil tudi
letos kot organizator iz Lions
klubov Komendčan Štefan
Pojbič.
»Sem član Lions kluba
Domžale in tako lani kot letos
sem bil pooblaščen organizator. Lahko rečem, da je bila
obakrat udeležba številčna; letos zaradi številnih prireditev
v Komendi, v okolici Kamnika, Domžal morda nekoliko
manjša,vendar je bila prireditev zelo uspešna.«
Nam lahko v nekaj stavkih
predstavite organizacijo?
»Lions klub je najstarejša
Štefan Pojbič
humanitarna organizacija na
svetu, ustanovljena v Ameriki 1917. in podpira slepe in slabovidne. V
Sloveniji imamo 53 Lions klubov z okrog 1600 člani in smo tako največja dobrodelna organizacija. V Lions klubih se predsedniki in tudi guverner menjajo vsako leto. Vsak ima torej samo enoletni mandat.«
Kako ste prišli v Lions, saj so običajno podjetniki v drugem klubu?
»Prihajam iz Prekmurja, kjer je doma Povest o dobrih ljudeh. Mi,
Prekmurci, smo vajeni dobrodelnih del in pomagati pomoči potrebnim.
Tako sem tudi kot gospodarstvenik, kot vodja podjetja Schachermayer v
Sloveniji, prišel v družbo ljudi, ki to delajo. In ko so me vprašali, če sem
pripravljen delati, sem postal član in sem že 6. leto član Lions kluba
Domžale.«
Imate radi šport?
»Ker prihajam iz ravnega dela Slovenije, imam zelo rad tudi takšen
šport. Sem namreč že 30 let v Komendi in aktivno igram tenis.«
Če se ne motim, ste bili tudi med ustanovitelji teniškega kluba v
Komendi?
»Tako je. Ni dolgo nazaj, ko smo praznovali 30 let teniškega kluba in

sem med ustanovnimi člani in tudi sedaj sem član kluba. Ponosno lahko
povem, da klub dela zelo dobro, čeprav smo imeli tudi težke čase. Sedaj
pa zelo dobro sodelujemo tudi s Športnim klubom Policist iz Kamnika.«
Vam je Komenda všeč?
»Dom sem sestavil v Komendi. Sin je v Mošnjah pri Podvinu, midva
z ženo pa sva tukaj v Komendi, kjer imava hiško. Lepo je in sva rada v
Komendi.«
Če se ne motim, ste sodelovali že pri osamosvojitvi občine Komenda?
»Takrat sem bil zraven. Zanimalo me je delo in pomagal sem pri tako
imenovani ustanovitvi oziroma razmejitvi Komende od občine Kamnik.
To delo je bilo takrat dokaj naporno, ker je bilo veliko nedorečenega.
Marsikaj smo morali doreči in razdeliti med obema občinama.«
Sicer pa ste gospodarstvenik?
»Da, 40 let sem gospodarstvenik, po poklicu inženir strojništva.
Vendar v svojem poklicu sem bolj malo delal, razen v tujini, kjer sem se
naučil tudi tujih jezikov. Sicer pa je bila moje delovno področje trgovina.
Delal sem 22 let v Metalki, 4 leta kot komercialni direktor v Titan Kamnik in 15 let kot direktor oziroma prokurist podjetja Schachermayer v
Sloveniji.«
Zadnje časa se sliši, da razmišljate o morebitni kandidaturi na
volitvah za župana Komende? Lahko to potrdite?
»Da, ker čutim, da bi tudi v teh letih še kaj naredil za ta kraj. Odhajam
v pokoj in bi občino vodil neprofesionalno. Menim, da se da še marsikaj
narediti oziroma nadaljevati delo, ki žal zaradi nekaterih problemov ni
dokončano.«
Hvala lepa
A. Žalar
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3. Maraton Komenda
Letošnji 3. MARATON KOMENDA bo 7. junija od 9. ure naprej na
hipodromu v Komendi. Organizator je ŠD Maraton Komenda. Teki bodo
na 5, 10 in 21 kilometrov. Start na 5, 10 in 21 kilometrov bo 10. uri, start
otroških tekov (glede na starost) na 150, 300, 600 in 1000 metrov pa bo
od 9. ure do 9. 40.
Otroški teki bodo na hipodromu v Komendi, razdalje pa bodo različne
glede na starost.
Start na 5 km bo na hipodromu (1 krog) nato Potok, Breg, Klanec,
Komenda, cilj na hipodromu (1 krog)
Start 10 km na hipodromu (1 krog), Potok, Breg, Klanec, Zalog,
Komendska Dobrava, cilj na hipodromu.
Start 21 km na hipodromu (1 krog), Potok, Breg, Klanec, Zalog,
Pšenična Polica, Cerklje na Gorenjskem, Šmartno, Glinje, Zalog, Komendska Dobrava, Komenda, Moste (obrat), cilj na hipodromu.
Tekači in tekačice bodo razdeljeni na kategorije, raglasitev rezultatov
bo ob 13. uri oziroma takoj po prihodu zadnjega tekača v cilj
Organizator sprejema prijave na spletni strani do 4. junija, možna
pa je tudi prijava na dan prireditve med 7. uro in 9.30. Za otroški tek pa
so prijave izključno na dan prireditve med 7. uro in 8.45
Prijavnina do 4. 6. je 15 EUR, na dan prireditve 20 EUR (brez majice in traka za pripenjajnje številke). Popust za družine, otroški tek je
brezplačen.
Prijava na e-pošto: info@maratonkomenda.si
Tujci lahko plačajo štartnino na prireditvenem prostoru

KONJENIŠKI KLUB
KOMENDA

Priznanja in nagrade
- Otroški tek Lidl: Vsi
tekmovalci prejmejo praktično nagrado sponzorja
- 5 km: Prvi trije moški/
ženske prejmejo medaljo.
- 10 km: Prvi trije po
kategorijah moški/ženske
prejmejo medaljo in praktične nagrade
- 21 km: Prvi trije po
kategorijah moški/ženske
prejmejo medaljo in praktične nagrade
Vsi pred prijavljeni udeleženci 5, 10 in 21 km teka
dobijo štartno številko, nogavice, vodo, odsevni trak,
vrečko z darili, malico in
pijačo. Prvih 400 predprijavljenih dobi majico in trak
za pripenjanje št. številke. Prijava omejena na 1000 prijav. Vsi otroci na
otroškem teku prejmejo praktično nagrado.
Informacije: info@maratonkomenda.si, 040 170 767 – Miha

Spominska dirka Janka Juhanta

V nedeljo, 18. maja, je bila na hipodromu prva letošnja dirka v organizaciji Konjeniškega kluba
Komenda. Dirka v spomin na
Janka Juhanta in v počastitev občinskega praznika je kljub hkratni
kolesarski prireditvi za 8. Veliko
nagrado Občine Komenda kar lepo
napolnila tribuno in obrobje steze z gledalci. Seveda je bila najpomemb-

nejša spominska dirka Janka Juhanta, kjer je bil zmagovalec Jože Sagaj
ml, KK Ljutomer z Jasa GL, 2. Mitja Slavič, KK Ljutomer z Defendrom
MS, 3. pa je bil Milan Žan, KK Komenda z Dakot.
Prijetno presenečenje pa
je bil v tretji dirki (Pokrovitelj Tesarstvo in Krovstvo
Štebee ) Franc Čebulj, KK
Komenda, z Bumble Blue
HČ, ki je po dirki v Ljubljani
ponovno zmagal. Prav tako
pa je zmagal zadnjo nedeljo
na dirki v Ljutomeru.
Naslednja kasaška prireditev Komendi bo v nede- Pokal zmagovalcu dirke v spomin Janka
ljo, 26. junija 2014. ob Juhanta je podelil župan Občine Komenda
14.30
Tomaž Drolec.

Planinski Svetovni dan gibanja
Planinci so v počastitev občinskega praznika
pripravili skoraj celodnevne dejavnosti. Malo
pred odhodom pohodnikov na Šenturško goro
10. maja, ravno na Svetovni dan gibanja, so se
začeli zbirati prvi udeleženci na parkirnem prostoru pod planinskim domom.
Do
odhoda se jih
zbralo
68;
vseh generacij
– najmlajši, še
v očetovem
sedežu na hrbtu, je imel 2 leti, prišli
so upokojenci, mladina in člani v
najlepših letih.
Vodnika sta bila Jožica Uršič za
člane, šolarje pa je prevzel izkušeni
vodič Peter Zmrzlikar. Načrtovano je
bilo, da se bodo vrnili po 4 urah hoda,
a sta najstarejša udeleženca pohoda
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Danica in Avgust Sodnik že po 3 urah in pol čila prišla pred planinski
dom. Ostali so za pot porabili približno 1 uro več. Otroci, tudi predšolski,
niso bili utrujeni, vsi po vrsti pa dobre volje. Nezgod na poti ni bilo.
Sicer pa so po vrnitvi s pohoda v planinskem domu, ki letos beleži
10-letnico,ko so položili zanj temeljni kamen, na podstrešju odprli še
plezalno steno z okrog 800 oprijemi na 110 kvadratnih metrih in varovalnimi blazinami na 40 kvadratnih metrih.
T.O. in A. Ž.

Aplenca
PRAVNI NASVETI

NASVETI

Nujni dedni delež

Moj oče je zapustil 4 otroke.
Med
njimi
imam samo jaz
dva
otroka,
njegova vnuka.
Napisal
je
oporoko, v kateri je vse svoje
premoženje
razdelil med
dve moji sestri,
Irena Hacin Kölner
mene je razdedinil. Kaj to pomeni ? Ali mi morda po njem
pripada nujni dedni delež?
Zapustnik lahko razdedini dediča, ki ima
pravico do nujnega dednega deleža, če je podan

POD DROBNOGLEDOM

kakšen od zakonsko določenih razlogov za
razdedinjenje. Lahko bi rekli, da je dedič kaznovan, bodisi zaradi svojega nedopustnega
obnašanja do zapustnika in do njemu bližnjih
oseb, bodisi zaradi svojega neprimernega življenja (42. člen Zakona o dedovanju).
Iz vašega vprašanja ni razvidno, kaj bi lahko
bil razlog za razdedinjenje, zato o njegovi utemeljenosti ne moremo soditi. Če bi se izkazalo, da ni
utemeljeno, imate kot otrok zapustnika pravico
do nujnega dednega deleža. Ta znaša ½ dednega
deleža, ki bi vam šel, če bi dedovali na podlagi
zakona. Če zapustnik ob smrti ni imel zakonskega
ali izvenzakonskega partnerja, bi po zakonu vsak
otrok dedoval ¼ zapustnikovega premoženja,
zato bi vaš nujni dedni delež znašal 1/8.
Če bi se izkazalo, da je razdedinjenje

utemeljeno, se pravice drugih oseb, ki lahko
dedujejo po zapustniku, določijo, kot da bi
razdedinjeni umrl pred zapustnikom (44.
člen ZD). Štelo bi se, da ste umrli pred vašim
očetom. Vaši otroci dedujejo namesto vas na
podlagi vstopne pravice. Dedujejo vaš celotni nujni dedni delež; torej 1/8 zapustnikovega premoženja.
Odvetniška pisarna
HACIN KÖLNER, d.o.o.
Poslovna cona, Žeje pri Komendi,
Pod Javorji 6, SI-1218 Komenda
T +386 (0)590 82 030; +386 (0)31 347
989; F +386 (0)590 82 033
irena.hacin.kolner@moj-odvetnik.si
www.moj-odvetnik.si

Koža kot organ razstrupljanja

Naša koža ima
veliko različnih
in pomembnih
nalog, s katerimi
pripomore
k
ohranjanju našega zdravja in
dobrega počutja. Njena pomembna, a pog o s t o
zapostavljena
Blaž Filipič
funkcija, je tudi
izločanje odpadnih in škodljivih snovi iz organizma. Problemi s kožo so tako lahko le opozorilo, ki kaže na naše pomanjkljivo zdravstveno znanje ali njegovo neupoštevanje v
vsakdanjem življenju.
Naše telo ima več različnih poti preko katerih se razstruplja in čisti. Mednje poleg kože
spadajo dihala, limfni obtok, sečila in črevesje.
Kvaliteta naše prehrane in njene prebave se
tako odraža tudi na koži. Poznavalci lahko
preko kožnih znamenj, izpuščajev, mozoljev in

OLGIN KOTIČEK
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drugih kožnih pojavov, pridobijo precej zanesljivo oceno o stanju našega organizma in naših
prehranjevalnih navadah.
Če smo pozorni lahko tudi sami opazimo,
kako se na koži pojavijo izpuščaji, mozolji,
znoj nenavadnega vonja in srbečica, kadar pogosteje posegamo po manj kakovostni hrani.
Manj kakovostni v smislu večje količine aditivov, enostavnih sladkorjev in večji stopnji industrijske predelanosti ter manjši kakovosti
osnovnih sestavin. Na koži se hitro pokažejo
tudi različne alergije na živila, tekstil ali druge
materiale in snovi v naši okolici. Človeška
koža je namreč zelo občutljiv in kompleksen
organ, ki pri odraslem človeku meri nekje 2
kvadratna metra in tehta okrog 9 kilogramov.
Na kožo negativno vpliva tudi stres, ki pospešuje izločanje vode skozi kožo. Telo se
proti temu zaščiti z mastenjem kože, ki zmanjšuje stopnjo dehidracije. Tu pa pride pogosto
na vrsto naša napačna skrb za odpravo posledic
namesto vzrokov, ki zajema razmaščevanje
kože. S tem pa kožo le spodbudimo, da jo njene
žleze lojnice znova in znova mastijo. Bolj na-

raven in k odpravljanju vzrokov naravnan
ukrep je večji vnos tekočine s pitjem, uživanje
bolj naravne ter manj predelane in aditivov
polne hrane - zlasti manjše in zmernejše uživanje mlečnih in mesnih izdelkov. Na tak način
se bomo težav s kožo lotili pri njihovem izvoru
in ob enem blagodejno vplivali tudi na druga
zdravstvena področja, ki niso zgolj v domeni
kože. Ko se bomo naslednjič soočili s kožnimi
težavami, lahko pomislimo tudi na možne
vzroke zanje namesto, da zgolj posegamo po
preparatih za odpravljanje njihovih posledic.
Je pa res, da bomo v tem primeru verjetno primorani spremeniti kakšno navado ali za roge
prijeti katero našo razvado.
Inštrukcije Prem
• Inštrukcije, tutorstvo in skupinsko učenje
• Matematika, fizika in kemija
• OŠ, SŠ, GIM in UNI*
• 25% popust za dvojice
-------------------------------------Blaž Filipič, 031 361 305, www.prem.si

Brokoli in cvetača

Brokoli in cvetačo uvrščamo v
družino kapusnic.
Oboje je seme
mehkih rož, v semenu pa je moč
življenja. Obe zelenjavi se premalokrat pojavita na
naših krožnikih,
čeprav
brokoli
velja za eno izOlga Hace
med najbolj zdravih zelenjav na svetu. Cvetovi so temno zelene
barve, vsebujejo malo kalorij, veliko vlaknin
in folne kisline, ki se priporoča nosečnicam in

doječim materam. Že ena skodelica brokolija
na dan zadosti vse potrebe za vitamine in minerale. Krepi oči, imunski sistem, nas brani
pred rakovimi obolenji in pri moških krepi
spolno moč. Brokoli vsebuje več kalcija kot
mleko, tako krepi kosti in se priporoča starejšim in ljudem občutljivim na laktozo. Ne
smejo ga pa jesti vsi, ki imajo težavo z ščitnico!
Tudi cvetača ima socvetje in vsebuje snovi,
ki nas varujejo pred rakom in uravnavajo hormone. Je bogata z vitamini in minerali, predvsem folno kislino. Odvaja vodo iz telesa, čisti
črevesje, pospešuje nastajanje krvi, znižuje
krvni tlak in preprečuje krvavenje iz dlesni.
Kot vse kapusnice tudi cvetača povzroča ve-

trove, za to ji pri kuhanju vedno dodamo lovorov list.
Privoščimo si zdravilno in krepilno juho iz
cvetače ali brokolija.
Potrebujemo: ena glava cvetače ali veliko
socvetje brokolija, trije krompirji, ena čebula,
olivno olje in lovorov list. Na žlici olivnega
olja prepražimo sesekljano čebulo. Dodamo na
cvetove razdeljeno cvetačo ali brokoli in na
drobne kocke narezan krompir. Dodamo lovorov list in zalijemo z vodo. Vre naj približno
petnajst minut. Juho pretlačimo, dodamo ščep
soli in postrežemo z žlico kisle smetane. Juho
na krožniku bogato potresemo z nasekljanim
drobnjakom ali peteršiljem.
NAJ VAM TEKNE!
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Aplenca

SKAVTI, S ŠOLSKIH KLOPI

Obljube stega Ognjeviti delfin

Obljube so mimo. So bile “spet” ene nepozabne? Kaj pa vem, meni so vse nepozabne. Dejansko so nepozabne. Ne glede na to, v kateri
stranici kvadrata stojiš, morda si celo zunaj in
se skupaj z “bivšimi” dereš: Komenda!, veš in
čutiš, da je ta steg, ta prostor in ti ljudje, ki te
obdajajo, res nekaj posebnega. Še danes prav
natančno slišim odmev glasnega klica od šotork in gozda, potem pa kar čutim, kako se
kocine ježijo pod puloverjem. Nekako se v tistem trenutku zdi, da je to to. Da je na svetu
vse v najlepšem redu. Da pojutrišnjem ni šole
in službe. Da vse kar rabiš, je prav te ljudi,
rdeče-belo rutko, kavbojke in kroj, zastavo in
najglasnejši klic, ki ga je slišati daleč okrog.
Oh skavti.
No, kakorkoli, nazaj v realnost. Bilo je super.
Naporno, zabavno, glasno in tiho, delavno in

Ja, tudi to spada k slovesnem kvadratu. Zgodili sta se namreč dve večji spremembi: Klan je
po štirih letih zamenjal ime iz Čufti s čustvi v
Klan šeste dimenzije, četa pa po osmih letih
iz Pogumno srce v Korajžnih 5. Kakšno
besedo ali dve več o tem v kakšni drugi objavi,
zdaj pa nas čaka še eno prijetno delo, zahvale
vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi teh
obljub:

Zahvaljujemo se gospe Valeriji Zotler, ki
nam je spet prijazno izdelala rutke, ki jih zdaj
tako ponosno nosijo naši novinci.
Zahvaljujemo se Benu in Tamari Lah,
ki sta nam prijazno kuhala!
Hvala gospodu Petru Zmrzlikarju za
prevoz opreme na Fevd.
Hvala fantom, ki so popazili na naš Fevd, ko
nas ni bilo. Hvala, ker so nam potem pokradli
vse zastave. :)
Hvala Alešu Tomaševiću za sveto mašo
in sodelovanje
Lahko ste prepričani, da smo še koga pozabili. Hvala še tistemu.
Za več slik pa odklikajte na komenda1.
skavt.net.
Bodite pripravljeni!
Domen Jurkovič, Neukrotljivi sokol
sproščujoče. Tako kot
vsake obljube. Hkrati
“navadne” in hkrati nepozabne. Edina zares
očitna razlika je bila ta,
da smo imeli letos streho tako, da smo se lahko
skrili pred dežjem, ki ga
seveda NI bilo. Res,
vreme v Komendi ima
smisel za humor.
Nekateri ste se spraševali, kaj je zdaj to,
neki novi klici in imena.
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Rolanje v 2.b razredu
Na sončno sredo smo imeli rolanje. Bilo je
zelo dobro, ko smo igrali hokej. Najbolj je
bolelo, ko smo padali. Na koncu smo morali
prevoziti poligon. Med vajami smo se tudi
zabavali. Naučili smo se veliko o rolanju.
Timotej Lunar in Matevž Hribar, 2. b
Na rolanju smo bili razdeljeni v tri skupine.
Učiteljem je bilo ime Mateja, Ana in Ines.
Rolali smo na nogometnem igrišču. Z rolerji
smo se šli različne igre, npr. hokej in štafetne
igre, na koncu pa še poligon.
Tjaša Plantarič, 2. b

Ogled predstave Peter obišče orkester
Bili smo v Cankarjevem domu. Naslov predstave, ki smo si jo ogledali, je bil Peter obišče
orkester. Glasbenikov je bilo zelo veliko.
Vodil jih je dirigent. Sedeli smo na balkonu.
Zraven nas so bile velike piščali. Najbolj mi
je bilo všeč, ko je volk pojedel račko in ko je
račka »zagagala« v volkovem trebuhu. Vse
živali so bile predstavljene z glasbili. Dirigent
je uporabljal partituro.
Rok Avguštinčič, 3. c
V Cankarjevem domu smo se imeli lepo. Pri
vratih smo dobili vstopnice. Bila sem v 4.
vrsti, na 32. sedežu. Zelo sem se smejala Petru. Najbolj mi je bil všeč strel lovcev, ki so
jih oponašali timpani. Ker je bilo tako deževno, sem bila mokra od glave do peta.
Daša Jan, 2. a

Naravoslovni dan – šolski eko vrt
Tretješolci v Mostah skrbimo za šolski eko
vrt, ki je ob šoli. Spomladi smo presadili
drevo, posadili čebulice in že uživali v cvetenju tulipanov in narcis. Posejali smo tudi
travo. Tesarstvo in krovstvo Štebe iz Žej
nam je podarilo les, iz katerega je hišnik izdelal gredice, in sekance za oblikovanje
potk. Aprila smo imeli naravoslovni dan. V
gredice smo posadili zelišča, jagode in cvetlice.

Učenci so strnili svoje vtise:
Ko smo imeli naravoslovni dan, je bilo zelo
zanimivo. Izdelovali smo lončke za šolsko
veselico. Učiteljica Urška nam je povedala
zanimive stvari. Posadili smo rastline. Z
učiteljico Tatjano smo naredili namaz in ga
pojedli. Odšli smo na vrt in dobili domačo
nalogo. Naloga je bila kar malo zapletena.
Ta dan je bil zanimiv in ga ne bom pozabila.
Anamarie Štern, 3. c
Na naravoslovnem dnevu smo izdelovali izdelke za šolsko veselico. Delali smo tudi na
vrtu. Posejali smo semena. Jaz sem posejal
baziliko. Jedli smo namaz z domačo skuto, ki
smo ga namazali na prepečenec.
Boštjan Maleš, 3. c

Aplenca
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ostal skoraj nepoškodovan, ker je padel v
stranišče. Na ročaju tega kozarca je bil lev s
krili in je ponazarjal grb Benetk.
Najbolj se mi je zdel zanimiv grajski stolp,
ki na nadmorski višini 400 m ponuja lep razgled na Ljubljano. Po triindevetdesetih stopnicah navzdol smo prišli nazaj na trdna tla.
Opazovali smo še obrambni jarek in ječo. Na
koncu smo se po ozki ulici odpravili peš do
starega dela Ljubljane in si v slaščičarni privoščili sladoled.
Pino Štern, 5. b

V hiši eksperimentov

štiri slikarje, ki so slikali v
naravi. Slike so mi bile zelo
všeč. Upam, da gremo v galerijo tudi naslednje leto.
Ana Holc, 3. c
Tretji razredi smo šli v Narodno galerijo. Ogledali smo si
razstavo slik. Spoznali smo
tudi avtorje slik. S pomočjo
glasbil smo uprizorili različne
slike narave. Spoznali smo tudi različne predmete, ki jih
slikarji uporabljajo pri izdelavi
slik.
Tilen Zupan, 3. c

Obisk policistov v 3. razredu
Danes, 15. maja, so nas obiskali policisti. Najprej smo se zbrali v razredu, potem pa smo šli
ven. Tam so nas že čakali policisti. Policist
nam je povedal, kako bo potekal ogled. Razdelili smo se v tri skupine. Mi smo šli najprej do
psov. Tam nam je policist Željko predstavil
Pasto in Luno. Potem smo si šli ogledat policijsko opremo. Videli smo čelado, neprebojni jopič in policijsko palico. Na koncu smo šli še do
konjev, kjer smo tudi izvedeli veliko zanimivega. Konja smo lahko tudi pobožali. Potem smo
z delom nadaljevali še v razredu.
Noemi Žvegla, 3. a
Danes so nas pred šolo obiskali policisti. Povedali so, da imajo pse za iskanje tatov in pogrešanih ljudi. Policisti uporabljajo tudi zaščitni
neprebojni jopič, čelado in palico. Imajo tudi
konje, 6 belih in 5 rjavih. Videli smo tudi džip,
ki ga uporabljajo za težje dostopne kraje. Psoma je bilo ime Luna in Pasta. Današnji dan mi
je bil zelo všeč.
Žiga Mavrin, 3. a

Obisk Narodne galerije
V sredo, 7. maja 2014, smo z razredom obiskali Narodno galerijo. Obiskali smo jo tudi prejšnje leto. Vseeno smo se imeli zelo lepo.
Ogledali smo si veliko lepih slik. Tudi igrali
smo se. Naučila sem se dosti novega. Ko smo
prišli, sem videli zanimive kipe. Spoznali smo

V Narodni galeriji smo si ogledali slike. Te
slike so slikali tako, da so slikali s čopičem ali
s slikarsko lopatico. S svojimi telesi smo uprizarjali, kot da smo mi drevesa s slik. Zelo mi je
bilo všeč.
Ana Juhant, 3. c

O ogledu ljubljanskega gradu
V sredo, 7. 5. 2014, smo se učenci petih razredov odpeljali z avtobusom v Ljubljano. Z
vzpenjačo povzpeli na Ljubljanski grad.
Na grajskem dvorišču nas je sprejela vodička
Katja. Povedala nam je, da je dal grad zgraditi
Friderik III. na koncu 15. stoletja. Popeljala
nas je v grajsko kapelo, kjer je bil na stropu
med drugimi grbi naslikan največji, grb dežele
Kranjske. Po ogledu kapele smo šli v majhno
dvorano in si tam ogledali krajši film o zgodovini gradu. Ko se je končal, nam je Katja pokazala kozarec, ki se je ohranil iz preteklosti in

V torek, 6. maja, smo se po napornih 60 minutah, ko smo se preizkušali v NPZ-ju iz
matematike, odpravili v Hišo eksperimentov.
Kljub temu da smo jo že obiskali, smo jo z
veseljem še enkrat raziskali.
Hiša vsebuje veliko kreativnih, premišljenih, zapletenih in preprostih poskusov, ki vas
v trenutku odpeljejo v svet neverjetnega. V
tej eksperimentalni hiši se lahko preizkusite
na več kot 40 interaktivnih eksperimentih z
različnih področij znanosti. Spoznali smo jih
veliko, najbolj pa sem si zapomnila naslednje:
težji zvenijo višje, skupaj pokadimo zadnjo
cigareto, balon kot leča, miška je ušla, čarobna palica, podoba, ki se obrača za teboj, levo
ali desno – spredaj ali zadaj ter žoga v zraku.
Ob vsakem poskusu je plakat, na katerem je
nazorno prikazano, kako moramo poskus izvesti. V hiši imajo tudi nekaj zaposlenih, ki
skrbijo za varnost.
Da pa ne bom samo naštevala, vam bom
predstavila poskus žoga v zraku, saj je že na
pogled zelo zanimiv. Žoga namreč 'jaha' na
zračnem curku, ki ga ustvarja močan pihalnik.
Če žogo primemo in jo izmaknemo iz sredine
curka, začutimo, da jo sila vleče nazaj proti
sredini. Če jo izpustimo, bo začela nihati preko
toka, ne da bi padla na tla. Kaj se torej dogaja?
Kadar se zračni tok pospeši, se v njem zmanjša
tlak, kadar pa se zaustavlja, se tlak poveča. Če
torej žogo izmaknemo proti robu curka, je tlak
na eni strani žoge manjši. Tedaj občutimo silo,
ki žogo vrača proti sredini curka. Vse to je
ključnega pomena pri danes vsakdanjih stvareh, kot je npr. letenje. Ali veste, da na letalsko
krilo, ki se giblje skozi zrak, delujejo podobne
sile kot na žogo v curku?
Ko si ogledaš to Hišo eksperimentov, se
začneš zavedati, kako sta znanost in fizika
pomembni v vsakdanjem življenju. In spet
nam je zmanjkalo
časa, da bi si vse
poskuse še enkrat
ogledali. Ena ura v
Hiši eksperimentov za znanstvene
navdušence, kakršni smo mi, pač ni
dovolj.
Nika Lavrič,
9. b
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Turnir selekcij U-10 ob prazniku občine

Tako kot lani so tudi letos za občinski praznik
v NK Komenda v nedeljo, 25. maja, pripravili
nogometni turnir, tokrat selekcij U-10.
Na nogometnem igrišču ob hipodromu v
Komendi se je merilo devet moštev. Turnir se
je začel ob 10. uri dopoldne, pokale in odličja
najboljšim pa so podelili ob 15. uri in še nekaj
časa na praznik mladosti nadaljevali druženje.
Vsem je po končanem turnirju čestital in
zaželel tovrstna srečanja tudi v prihodnje
predsednik Nogometnega kluba Komenda
Aleš Marinko. Pokale in odličja pa je trem

najboljšim moštvom podelil Vid Koritnik.
Po končanem turnirju je bila razvrstitev naslednja: 1. Komenda, 2. Arne Tabor, 3. Domžale, 4. Velesovo, 5. Lesce, 6. Interblock, 7.
Vir, 8. Kranj in 9. Črnuče.
Predsednik Aleš Marinko je tudi povedal,
da v klubu težijo, da ob vsakem občinskem
prazniku dajo priložnost eni od selekcij. "Lani
smo štartali, kot ste že rekli, s selekcijo U9,
letos s selekcijo U10, prihodnje leto bomo z
neko drugo selekcijo. Tako kot vsako leto, je
prireditev letos uspela, pomagala
nam je pri tem tudi občina s pokali
in medaljami in smo veseli, da
smo del tega praznovanja.
Moje želje, ko sem prišel v ta
klub, so bile, da popeljem člansko
ekipo v tretjo državno ligo, ki je v
športu kot je nogomet, kar velik
dosežek, sploh za tako majhen
kraj, kot je Komenda. V tem trenutku, tri kola pred koncem, nam

sicer še manjka točka, ampak verjamem, da jo
bomo letos dosegli in s tem osvojili prvenstvo
ter tako nastopali prihodnje leto v tretji slovenski ligi. To pa pomeni, da bodo v njej nastopale
tudi ekipe iz Gorenjske (doslej so nastopali
samo iz ljubljanskega MNZ-ja, od Komende
do Bele Krajine).
Pripravljamo tudi prireditev v CONI B, ki
bo 7. junija, poimenovali pa smo jo Nogometna
noč z veselim druženjem."
A. Žalar

Kros v Suhadolah
Tradicionalni kros za občinsko prvenstvo občine
Komenda je privabil v nedeljo, 25. maja, v Suhadole veliko število predvsem predšolskih tekačev, ki so merili svojo pripravljenost in
vztrajnost. Pri tem so jih spodbujali navijači in
predvsem njihovi starši, ki so jih spremljali in
jim kazali, kako je potrebno tekmovati. Največje
veselje in zadovoljstvo je bila osvojena kolajna
v obliki žabice, ki jo je prejel vsak nadebudnik.
Najboljši trije v vsaki starostni kategoriji so bili
nagrajeni s posebnimi kolajnami; kot se to seveda spodobi za najhitrejše občinske tekače. Po
nasmehih na obrazih tekmovalcev v cilju je bilo
razbrati zadovoljstvo in ponos po pretečenih
kilometrih. Seveda se je potem na cilju prileglo
okrepčilo in povrnitev izgubljene tekočine.
Športno društvo Suhadole je vzorno izpeljalo še eno športno prireditev, ki bo prav gotovo
še dolgo ostala v spominu številnih nastopajočih, ki radi prihajajo na tek v Suhadole.
Rezultati - ženske do 6 let: 1. Ula Jagarinec
2. Ela Pia Palfy, 3. Kaja Moklavc, 4. Zoja
Krempla, 5. Ela Benda; moški do 6 let: 1. Taj
Vladovič, 2. Simon Mohar, 3. Žiga Nemec, 4.
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Žiga Miklavc, 5. Taj Pisnik; ženske 7 do 10
let: 1. Lucija Florjanič, 2. Noemi Žvegla 3.
Tija Omerzu, 4. Alja Trobec Breznik, 5. Neja
Koncilija; ženske 31 do 40 let: Barbara Tičar;
ženske nad 50 let: Andreja Blažič, 2. Tatjana
Lužar; moški 7 do 10 let: 1. Enej Vladovič, 2.

Nejc Korošec, 3. Tine Jenko, 4. Nik Sitar;
moški 11 do 15 let: 1. Svet Groznik; moški 31
do 50 let: 1. Igor Vrhovec, 2. Franci Groznik,
3. Roman Krempl; moški nad 50 let: 1. Branko Nemec, 2. Pavel Ocepek.
Peter Pibernik
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Teniški maraton in tečaj za otroke
25 ur tenisa in 9. teniški tečaj
V okviru 15. občinskega praznika
Občine Komenda
smo v teniškem
klubu organizirali
teniški maraton 25 ur tenisa. Zbor
igralcev je bil dne
9. maja ob 16.45,
ko je predsednik
TK Komenda ŠtePredsednik TK Komenda be Igor vse prisotne
pozdravil. TekmoIgor Štebe
valcem je zaželel
obilo uspeha, vsem ostalim prisotnim članom
kluba, obiskovalcem in navijačem pa obilo
športnih užitkov.
Na maratonu je sodelovalo 32 igralcev, ki so
se 25 ur merili v igri dvojic. Igralci so bili razdeljeni v dve ekipi, rdečo je vodil Tomaž Hrovat, modro pa Drago Kolar. Teniški klub je ob
začetku sezone 2014 dodatno osvetlil prvo
igrišče in na novo namestil luči tudi na drugo
igrišče. Sedaj se tako lahko pohvalimo, da
premoremo dve osvetljeni igrišči, ki omogočata tovrstne maratone, dokončanje turnirjev ali
samo rekreacijo v pozno večernem času. Kljub
napornim tekmam, pozni uri, smo v soboto
zjutraj dočakali prve sončne žarke, kar pa je le
pomenilo, da smo »šele« na polovici našega
maratona. Zbrali smo še zadnje atome moči in
tekmovanje uspešno pripeljali do konca ob 18.
uri. Ob zaključku je predsednik Igor Štebe v

roke vodje modre
ekipe Dragu Kolarju izročil prehodni pokal. Sponzor
teniškega maratona je bil že drugo
leto zapored član
ŠD Policist in TK
Komenda Borut
Pangeršič s podjetjem Pangeršič –
CAR. S finančno
in organizacijsko
pomočjo g. Pangeršiča in pridnostjo ter delavnostjo
ostalih članov je bilo med turnirjem poskrbljeno za hrano in pijačo nastopajočih, in drugih
prisotnih, ki so bodrili tekmovalce. Glede na
zadovoljstvo tekmovalcev in odličen odziv
mnogih obiskovalcev smo sklenili, da prireditev v letu 2015 organiziramo znova in to nam

je potrdil tudi generalni sponzor.
Ob tej priložnosti se TK Komenda zahvaljuje
g. Pangeršiču za sponzorstvo in vsem ostalim,
ki ste kakorkoli pripomogli k tej res veliki in
zajetni organizaciji teniškega maratona. Hvala.
Primož Podbelšek, TK Komenda

Štefan Pojbič, nekdanji predsednik, si rad
ogleda tudi maratonski turnir.
V teniškem klubu Komenda bomo ob koncu
šolskega leta izvedli že 9. zaporedni teniški
tečaj za naše najmlajše in sicer za učence od
1. do 5. razreda osnovne šole. Tečaj bo med
23. in 27. junijem, med 8. in 12. uro.
Ker je 23. in 24. 6. 2014 še pouk, bo tečaj
v popoldanskem času; in sicer med 13. in
17. uro. Cena tečaja je 35,00 € na otroka.
Vse podrobnosti o tečaju bodo razvidne s
plakatov v prostorih šole Komenda – Moste
in s prijavnic, ki jih bodo učenci dobili pri
svojih razrednikih.
Več informacij glede otroškega teniškega
tečaja, članarine, individualnega učenja tenisa, najema igrišč lahko dobite na e-naslovu tenisklub.komenda@gmail.com ali v
klubskih prostorih ob igriščih na Podborštu.

Ogrevanje

TENIS

Turnir dvojic

Teniški klub Komenda je za občinski praznik
organiziral turnir dvojic, ki je bil 17. maja na
igriščih kluba v Podborštu. Uvrstitve so bile
naslednje: 1. mesto Drago Kolar/ Kovačević
Stjepan,. 2 mesto Zvone Vindiš/Rok Plevel, 3.
mesto Aljoša Kolar/Miha Berčič, 4. mesto
Franci Omerzel/Igor Klun.
Zmagovalca tolažilne skupine teniških dvojic sta bila Joško Peterlin in Uroš Pivk.
Tone Ogorevc
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Prvi Pentatlon za praznik

Društva, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi se redko pojavljajo kot soorganizatorji prireditev, ki terja veliko organizacijskega dela,
kar je nov pojav povezovanja interesov, da
pokažejo nekaj novega.
Tokrat sta Društvo prijateljev športa in Društvo skakalni komite Gora pripravila 1. tekmovanje v Pentatlonu v Komendi, ki je bilo 17.
maja v Športni dvorani.
Organizatorjem je uspelo zbrati 8 ekip po 10
članov ( vsaki ekipi sta morali biti vsaj dve
predstavnici). Skupaj je tekmovalo v peteroboju 80 igralk in igralcev, ki so se pomerili v odbojki, košarki, nogometu, namiznem tenisu in
nekoliko prirejeni igri vseh mladostnikov, med

dvema ognjema. Vsaka
igra je trajala 20 minut.
Velja pripomniti, da je
bilo 80% igralk in igralcev iz domačih logov, na
pomoč pa so jim priskočili udeleženci – prijatelji
iz sosednjih krajev.
Bile so to igre mladih
in nekoliko manj mladih
– najstarejša v igri je
preživela že 51 pomladi,
a je bila enakovredna
mlajšim. Igre so trajale
od 10.00 do skoraj 21.00.
Naporne? Najbrž ne, ker
so se vsi izpod prh vrača-

li čili in prešerno razpoloženi.
Razglasitev rezultatov pa je povedala, da je
1. mesto zasedla ekipa Obuti maček, 2. mesto
je pripadlo ekipi Družba prijateljev šnopca,
3. uvrščena pa je bila ekipa Rozni bojevniki.
Ostale uvrstitve pa so: Jutr trezni, Mulci, Planinski dom Komenda, Špehk« in DSK Gora.
Sicer pa so zmagovalci vsi, ki so sodelovali na
tem napornem tekmovanju. Brez sponzorjev
seveda ni šlo, zato vsem iskrena hvala.
Oba soorganizatorja sta opravila pionirsko
delo pri združevanju znanja in organizacijske
sposobnosti, da sta pripravila dan sproščenega
veselja, zabave in popularizacije športa predvsem med mladimi.
Tone Ogorevc

Badminton za otroke in odrasle
Badminton klub Komenda je 24. maja v okviru občinskega praznika organiziral tečaj in tekmovanje
za otroke in odrasle.
Šport, ki ima svoj izvor v vzhodni in jugovzhodni Aziji, kjer je podobna igra z leseno žogico,
operjeno s kurjimi peresi, bila znana že vsaj
pred 2000 leti; skoraj istočasno so jo poznali
Inki in Azteki, starim Grkom ni bila neznana.
Iz azijskega prostora pa prihajajo največji
mojstri te igre tudi v sodobnem času. V Evropi
sta vodilni sili te igre Anglija in Danska.
Če imamo že v Sloveniji kvalitetne igralce
in večje klube, zakaj bi Komenda zaostajala?
Klub z zagnanim delom vzgaja igralce, ki so
tudi dobri tekmovalci, predvsem pa želi v
svoje vrste pritegniti najmlajše in šolsko mladino.
Prijavilo se je 10 tečajnikov, ki jim je svoj
čas in znanje posvetil trener Žiga Frass, ki je
bil poleg sodnika Aljaža Dovča glavni organi-
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zator tega srečanja in tisti, ki je zaslužen tudi za načrte bodočega dela, ki
so ambiciozni in tudi izvedljivi. Tečaj
z nekaj teorije in veliko praktičnimi
vajami je trajal skoraj 2 uri.
V tekmovalni del se je prijavilo 5
dvojk. Najboljša, 1. je bila dvojka
Tina Jenko – Aleš Nograšek, 2 . mesto je pripadlo dvojki Žiga Pavlinič
– Domen Štebalj, 3. pa sta bila Vesta
Grošelj in Klemen Slapar.
Za vse, ki so bili med prireditvijo
nekaj časa prosti, pa so domiselni
organizatorji pripravili zabavne
igre: Kegljanje, prosti meti in ciljanje. Seštevek
dobljenih točk v vseh treh igrah je povedal, da
je bila najboljša Irena Burgar, 2. je bil Rok Trbanc, 3. pa Aleš Nograšek. Vsi
sodelujoči so prejeli praktična
darila.
V klubu načrtujejo naslednje
leto tečaje za osnovnošolce od
1. do 9. razreda; redni treningi
in vadba bo vsak torek od 18.30
d0 20. ure v Športni dvorani v
Komendi in od 21. ure do 22.30
v Osnovni šoli Vodice.
Tone Ogorevc
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Tudi Mehurčki so praznovali
Že tradicionalni »Mehurčkov dan« komendskega vrtca je bil letos 17. maja pri Lovskem
domu na Križu. Že precej pred 9. uro so se
otroci s starši začeli zbirati in komaj čakali, da
se bodo podali na pot, ki je bila dolga približno
2,5 km in je imela 8 kontrolnih točk, kjer so
udeleženci morali opraviti različne naloge iz
športnih dejavnosti, del postanka pa je bil posvečen tudi kratkim kulturnim vsebinam.
Štartnina je namenjena novoustanovljenemu
skladu vrtca. Na pobudo staršev naj bi to bil

tudi dan brez avtomobila, zato je bila dovozna
pot do doma zaprta.
Prireditev ni imela tekmovalnega značaja,
velja pa omeniti, da je v 50 minutah prva prišla
na cilj družina Strgar z Gore. Očka in dve deklici, stari 2 in 5 let, so nasmejani prejeli čestitke za vztrajnost in pogum, da so se na pot po-

Drago'nke osvojile odbojkarski turnir
V ŠD Komenda je bil 11. maja 2014 že 12.
tradicionalni ženski odbojkarski Turnir za
Pokal Komende 2014. Turnirja se je udeležilo
osem ekip iz Komende in njene bližnje okolice. V napetem finalu so si zmago priigrale
igralke ekipe Drago'nke iz Kamnika, ki so v
končnem obračunu tesno premagale ekipo ŠD
Preserje (25:15, 22:25 in 15:12) in s tem
ubranile lanski naslov zmagovalk Pokala
Komende. Tretje mesto si je v boju z domačimi Košutkami priigrala ekipa Ergovit iz Ljubljane.
Končni vrstni red: 1. Drago’nke, 2. ŠD
Preserje, 3. Ergovit, 4. Košutke, 5. Taborjanke,
6. ŠD Fit, 7. Drozofile, 8. Čebelice.

NAMIZNI TENIS

dali kljub kislemu vremenu.
Sodelovali so vsi delavci vrtca, njim gre
pohvala za brezhibno izvedbo in dobro voljo,
ki so jo delili vsem udeležencem.
Po povratku je vse mlade čakala malica, ki
jo je prav tako pripravilo osebje vrtca.
Tone Ogorevc

BALINANJE

Prvenstvo Gorenjske
Balinarska sekcija DU Žiri je 14. in 15. maja
organizirala prvenstvo gorenjske regije v balinanju. Tekmovalni dan ženskih ekip je bil 14.
maj. Udeležilo se ga je 6 ekip, naša vrsta pa je
dosegla odličen rezultat; osvojila je odlično 3.
mesto. Od naše sekcije se je tekmovanja udeležilo 5 tekmovalk.
Moški so imeli tekmovalni dan 15. maja.
Igralo je 16 ekip, naši so se uvrstili v četrtfinale in končali tekmovanje na 5. mestu.
Naša balinarska sekcija je bila 17. maja povabljena tudi na medobčinski turnir, ki ga je
organiziralo DU Mengeš. Med 16. ekipami so
se uvrstili na 5. do 8. mesto.
Tone Ogorevc

Tekmovanje za občinski praznik

ŠD – Namiznoteniški klub Komenda je 13.
maja organiziral tekmovanje osnovnošolske
mladine od 2. do 9. razreda in tekmovanje rekreativcev oziroma veteranov. Osnovnošolci
so tekmovali v dveh kategorijah 2. do 5. razred
in 6. do 9. razred.
Tekmovanje je vodil trener namiznega tenisa in mednarodni sodnik Janez Zore, sodili so
tudi domači trenerji. V kategoriji od 2. do 5.
razreda je tekmovalo 11 igralcev oziroma

igralk, ki po spretnosti in bojevitosti niso zaostajali za svojimi nekoliko starejšimi vrstniki.
1. mesto je osvojila Gaja Kobetič, druga je
bila Eva Šolar, 3. in 4. mesto sta si razdelila
Luka Kočar in Jan Šobar.
V kategoriji od 6. do 9. razreda je tekmovalo
16 igralcev in igralk, ki pa se jim pri igri že
pozna zbranost, bolj izbrušena tehnika igre in
hitrejše reakcije. 1. mesto si je zasluženo priborila Sara Stražar, Dejan Jokič je bil drugi, 3.
mesto pa sta si razdelila Luka Oranič in Nina
Agapito.
V kategoriji veteranov in rekreativcev je
nastopilo 21 igralcev. Po zelo izenačeni igri je
Jan Makovec zasedel 1. mesto, 2. je bil Simon
Nemeš, 3. mesto sta si razdelila Igor Žgur in
Jure Biček.
V večini so bili domačini, pridružili pa so se
jim še igralci iz Kamnika, Mengša, Domžal in
Homca.
Sodnik Janez Zore je poudaril, da je pred-

vsem pri treningih mladih pomembna motivacija in sočasno, postopno »brušenje« tehnike
mladih igralcev. Vsega tega pri našem klubu
ne manjka, ker trenerji svoje tehnično znanje
in vzgojne prijeme delijo med mlade z entuzijazmom, ki ga je povsod vedno manj.
In za konec; ste vedeli, da so igro, podobno
namiznemu tenisu, na kitajskem dvoru igrali
že pred skoraj 2000 leti, od leta 1988 pa je namizni tenis tudi olimpijski šport.
Tone Ogorevc
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ZANIMIVOSTI

Prvenstvo v orientacijskem teku
Odprto prvenstvo Komende v orientacijskem teku je 25. maja organiziral Orientacijski klub Komenda pri Lončarjevi brunarici na Podborštu.

Na kontrolni točki
Traser je bil Klemen Kenda, predsednik Orientacijske zveze Slovenije, ki je bil tudi sodnik.
Bilo je 10 kontrolnih točk za kvalifikacijska
tekmovanja in 12 za finalna tekmovanja. Tekmovanja se je udeležilo 50 tekmovalcev različnih kategorij iz kluba Komenda, dveh klubov
iz Ljubljane in Klub Idrija-Cerkno. Na 1,5 do
2,5 kilometra dolgih progah (za tekmovalne
skupine) so bili pomembni fizična pripravljenost , moč opazovanja, hitre noge in kar nekaj
znanja branja zemljevidov.
Absolutni zmagovalci tekmovanja so bili
člani OK Komenda Nejc Zorman, Jure Zmrzlikar in Žan Ravnikar. Iskrene čestitke!
Tudi prva tri mesta po posameznih kategori-

Absolutni zmagovalci

Vsi komendski zmagovalci
jah (v treh kategorijah)so osvojili li domačini.
V kategoriji B (1,3 km) je bil prvi Blaž Petrovič
(OK Polaris), iz istega kluba je bil tretji Dušan
Petrovič. V kategoriji Elite je bil drugi Blaž
Petrovič. Po kvalifikacijah je bil Blaž Petrovič
na 2. mestu, v finalu pa je štartal v drugi skupini, kjer so imeli težave z eno kontrolnih točk.
Orientacijski klub Komenda je zelo uspešen
tudi pri vzgoji najmlajših; od vrtca do osnovne
šole, kjer svoje vzgojno poslanstvo poleg svojega rednega dela posveča tudi športni vzgoji
najmlajših vzgojitelj v vrtcu Blaž Koelner.
Predsednik kluba Nejc Zorman je bil zadovoljen. Pri organizaciji je pomagalo 10 članov. V
vrstah članov kluba pa je tudi tekmovalec, ki se
pripravlja na kvalifikacije za svetovno prvenstvo.
Tone Ogorevc

Kolesarji na
spretnostni vožnji
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Komenda si z Andrejko Črtanec
nenehno prizadeva za prometno varnost v občini. Še posebno skrb namenjajo varnosti najmlajših in med njimi mladim šolarjem na kolesih. Ena od programskih vsebin SPV je namreč
tudi spomladanski pregled koles in spretnostna

vožnja na poligoni za
učence 5. razredov. Že
tradicionalna prireditev
je bila tudi tokrat pred
šolo v Komendi v sredo,
14. maja
- A. Ž.

Pikado sekcija DU za občinski praznik
Pikado sekcija DU je 9. maja organizirala
tekmovanje in s tem počastila občinski praznik
na svoj – športni način. Na balinišču se je
zbralo 20 tekmovalk in tekmovalcev, ki so se
pomerili v tej igri, ki terja natančnost, »ravno
roko« in dober pogled. Za pravo vzdušje poskrbijo udeleženci; ni nevoščljivosti tistih, ki
jim danes ni šlo po načrtih, saj niso zgolj tekmovalci za zmago za vsako ceno, so tudi prijatelji in je glasno komentiranje izidov del
družabnosti.
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Pomerilo se je 8 žensk in 12 moških, članov
DU, pa še kak »pripravnik« je bil med njimi.
Med članicami so se najbolje uvrstile: Prva
je bila Fani Sodnik, drugo mesto je zasedla
Rozalija Beloševič, tretje mesto je pripadlo
Dani Misja.
Člani pa so se odrezali takole: 1. je bil Marko
Grkman, 2. Grega Korbar, 3. pa Darko Stele.
Pokale, ki jih je prispevala Občina, je podelil
podpredsednik DU Ivan Hlade.
Tone Ogorevc
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Leto 2013 - ŠK KOMENDA spet najboljši

Državna ženska liga 2014-ŠK Komenda

Na občnem zboru ŠZS v soboto, 10. 5. 2014, je
Šahovski klub Komenda prejel pokal in diplomo
za najboljši klub v letu 2013 po kriterijih ŠZS.
DRŽAVNA ŽENSKA LIGA od 4. do 13. 3.
2014. V elitni ligi žensk je nastopila mlada
ekipa ŠK Komenda v postavi Laura Unuk, Caterina Leonardi, Teja Vidic. Do zadnje partije
(partija je trajala skoraj pet ur) se je ekipa borila za prvo mesto z ekipo ŠD Kočevje. Dvoboj
se je končal neodločeno, zmanjkalo je pol točke
za prvo mesto. Tako je ekipa osvojila odlično
3. mesto. To je največji uspeh ženske ekipe v
zgodovini komendskega šaha.
DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANICE
2014 v Radencih od 26. 4. do 4. 5. 2014. Zelo
uspešno so nastopile mlade igralke. Laura
Unuk je osvojila 2. mesto, Teja Vidic je osvojila 6. mesto, Caterina Leonardi pa 10. mesto.

DP članice - zmagovalke 2014

MLADINSKI FIDE TURNIR RADENCI
2014 v Radencih od 2. do 4. 5. 2014. Zmagal
je Jan Šubelj, Nik Šubelj je osvojil 24. mesto.
LIGA MLADIH SLOVENIJE 7. TURNIR
v Ljubljani 11.4.2014. Osvojili smo 1. mesto
Mark Šketa, 2. mesto Maj Markošek, 5. mesto
Jan Šubelj, 10. mesto Katarina Mazzini, 16.
mesto Janez Paternoster, 17. Matej Mlakar, 21.
mesto Filip Trplan, 24. mesto Gal Založnik, 30.
mesto Jošt Paternoster, 37. mesto Nik Šubelj.
4. TURNIR NAJMLAJŠIH v Ljubljani 22. 4.
2014. Osvojili smo 1. mesto Jan Šubelj, 3. mesto
Jan Marn, 7. Vesna Mihelič, 10. mesto Ana Pibernik, 11. mesto Janez Paternoster, 20. mesto Darja
Paternoster, 21. mesto Nik Šubelj, 40. mesto Gabrijel Petkovšek, 44. mesto Tilen Pibernik.

Mladinski FIDE turnir - zmagovalci
8. MEMORIALNI GOSPODARIČEV
TURNIR v Postojni 19. 4. 2014. V močni
konkurenci (88 igralcev in 7 velemojstrov) je
Blaž Debevec osvojil odlično 8. mesto.
15. POKAL LOKA v Loki pri Mengšu 27.
4. 2014. Bojan Hribar je osvojil 1. mesto, 10.
mesto pa Boris Skok.
8. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV
MLADIH v Ljubljani 25. 4. 2014. Osvojili smo
1. mesto Maj Markošek, 3. mesto Mark Šketa,
4. mesto Jan Marn, 5. mesto Jan Šubelj, 14.

mesto Jošt Paternoster, 15. mesto Matej Mlakar,
17. mesto Katarina Mazzini, 24. mesto Janez
Paternoster, 25. mesto Ana Pibernik, 28. mesto
Gal Založnik, 31. mesto Filip Trplan, 32. mesto
Vesna Mihelič, 34. mesto Darja Paternoster.
FIDE TURNIR RADENCI 2014 v Radencih od 27. do 30. 4. 2014. Klara Vidmar je
osvojila 13. mesto.
DRŽAVNO ČLANSKO PRVESTVO V
POSPEŠENEM ŠAHU v Radencih 26. 4.
2014. Blaž Debevec je osvojil 33. mesto, Klara
Vidmar pa 53. mesto.
PRVENSTVO ŠAH V VSE SLOVENSKE
ŠOLE v Radencih 27. 4. 2014. Osvojili smo 6.
mesto Janez Paternoster, 9. mesto Darja Paternoster.
DRŽAVNO PRVESTVO V ŠAHU 960 v
Radencih od 1. 5. 2014. Klara Vidmar je osvojila 18. mesto.
EKIPNO DRŽAVNO PRVESTVO V
POSPEŠENEM ŠAHU ZA ŽENSKE v Radencih od 4. 5. 2014. Ekipa ŠK Komenda v
postavi (Laura Unuk, Caterina Leonardi, Klara
Vidmar) je osvojila 3. mesto.
POKAL SLOVENIJE 2014 v Radencih od
2. do 4. 5. 2014. Članska ekipa ŠK Komenda (v
postavi: Jan Gantar, Blaž Debevec, Tilen Lučovnik, Franc Poglajen) je osvojila 7. mesto.
DRŽAVNO MLADINSKO PRVESTVO
V REŠEVANJU ŠAHOVSKIH PROBLEMOV v Radencih 4. 5. 2014. Jan Šubelj je
osvojil 2. mesto, Klara Vidmar 7. mesto, Nik
Šubelj pa 9. mesto.
8. TURNIR SREDNJEŠOLCEV v Ljubljani 6. 5. 2014. Caterina Leonardi je osvojila 1. mesto.
DOLENJSKI KADETSKI TURNIR v
Novem mestu od 5. 4. do 11. 5. 2014. Jan Šubelj
je osvojil 3. mesto, Nik Šubelj pa 48. mesto.
TURNIR V POČASTITEV PRAZNIKA
OBČINE TRZIN v Trzinu 11. 5.2 014. Bojan
Hribar je osvojil 2. mesto, Gosto Novakovič pa
10. mesto.
VELIKI NAGRADNI TURNIR TADY
ZA OTROKE v Ljubljani 11. 5. 2014. Osvojili smo 1. mesto Maj Markošek, 9. mesto Vesna Mihelič, 18. mesto Janez Paternoster, 22.
mesto Darja Paternoster, 26. Jošt Paternoster,
27. mesto Gal Založnik.
Franc Poglajen

Kraljevska igra za praznik
Ko sem pogledal skozi okno, je v skoraj premajhni sobi šahistov sedelo toliko ljudi, ki so tiho in
zbrano izbirali vsak svojo taktiko, kot da sem zašel
h kakemu večjemu klubu šahistov. Anton Trebu-

šak, vodja sekcije je povedal, da se je na letošnjem
turnirju ob občinskem prazniku zbralo največ
igralcev, odkar klub obstaja. 13 igralcev ni mala
stvar za klub, ki se je boril za povečanje članstva.
Igro je vodila in sodila naša državna prvakinja Pavla Košir.
Po skoraj triurnem igranju so si prva tri mesta
razdelili: 1. mesto Marjan Karnar, 2. je bil Marjan Kern, 3. mesto pa je osvojil Peter Planjšek.
Pokale za prva tri mesta, ki jih je prispevala
občina Komenda, je razdelil podpredsednik
DU Ivan Hlade, ki je pohvalil številčno ude-

ležbo in povabil navzoče tudi k ogledu ostalih
prireditev v počastitev občinskega praznika..
Tone Ogorevc
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Uspešni na svetovnem pokalu
Hana Mihelčič iz Komende tretja, Andrej Repnik iz Kamnika drugi na svetovnem pokalu.

V soboto, 22. marca, je bil v Športni dvorani v Zagorju 1. turnir za državno prvenstvo v kickboxing športu 2014 discipline Point-Fightingu in
Light-Contactu za mlajše in starejše kadete in kadetinje, za mladince in
mladinke in za člane in članice ter za veterane in veteranke. Finalni
turnir v Musical Forms pa je bil za mlajše in starejše kadete in kadetinje,
člane in čanice ter za veterane in veteranke.
Rezultati tekmovalk in tekmovalca Kluba borilnih veščin Domžale:
3. mesto mlajše kadetinje (42 kg): Gaja Hribar disciplina point fight,
mlajši kadeti (42 kg):Jan Kresnik disciplina point fight; 1. mesto starejše
kadetinje (42kg): Hana Mihelčič disciplina point fight; starejše kadetinje
(46 kg): Hana Mihelčič disciplina point fight; starejše kadetinje (50 kg):
Teja Mihelčič disciplina light contact; starejše kadetinje (55 kg): Teja
Mihelčič disciplina point
fight; 2. mesto starejše
kadetinje (50 kg): Teja
Mihelčič disciplina point
fight; 3. mesto starejše
kadetinje (55 kg): Teja
Mihelčič disciplina point
fight; 1. mesto članice (60
kg): Petra Žejavac disciplina light contact; članice
(65 kg) Petra Žejavac disciplina light contact.
2. državni turnir za

Je kriva kriza?
Za marsikaj lahko krivimo krizo, ki je vsesplošna. Pa ni samo gospodarska kriza kriva za to, da smo ljudje izgubili spoštovanje vrednost, kot so
poštenje, spoštovanje tuje lastnine, nekontrolirano prenašanje lastnih
težav na druge, spoštovanje drugačnega mnenja in objestnost. Vse navedeno lahko zaznamo, če preletimo poročilo policije o izkrivljenih dejanjih, ki »bogatijo« dogajanja v mesecu aprilu.
VLOMI v tem mesecu so bili štirje. 4. 4. je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo na Gmajnici, kjer je gotovina menjala lastnika; 7. 4. se je
isto zgodilo pri vlomu v hišo na Križu in 11. 4. v Komendi.
S tujim kolesom z motorjem ( mopedom) Tomos APN se je nepridiprav 14. 4. odpeljal na Bregu. Vandalizem – poškodovanje ograje pa se
je zgodil 28. 4. na Gmajnici. Pravim: če že nekdo hoče s poštenim namenom na tuje dvorišče, so za to pripravljena vrata.
JAVNI RED IN MIR je bil kršen dvakrat; 19. 4. in 24. 4. so bili
preglasni pred gostinskima lokaloma. Ni podatkov, če gre za isti lokal.
PROMETNE NESREČE so bile na naših cestah štiri. 4. 4. ob 12.00
je počilo zaradi napačne smeri vožnje na cesti Moste-Duplica v Mostah.
Bil je petek, znan kot nesrečen dan. V sredo, 9. 4., ob 16.15 se je zaradi
izsiljevanja prednosti na cesti Moste – Brnik (pri makadamskem odcepu
za Žeje) zgodila prometna nesreča; posledica – zvita pločevina in lahke
telesne poškodbe. V nedeljo, 13. 4., ob 00.59 je zaradi napačne smeri
vožnje zvita pločevina pričala o prometni nesreči. Da je izsiljevanje
prednosti velikokrat vzrok za prometne nesreče, kaže nesreča, ki se je
zgodila 14. 4. na cesti Moste-Brnik na odcepu za Komendo.
Pri vseh dogodkih se sprašujem, kolikokrat preberemo misel na Plečnikovem spomeniku pred cerkvijo v Komendi: »Molimo za zdravo pamet«
Tone Ogorevc

državno prvenstvo v Point fightu disciplini je bil 26. aprila na Ptuju in
hkrati tudi 1.državni turnir za mladinke/mladince in članice/člane v
kicklightu športni disciplini.
V Innsbrucku je bila 11. aprila tekma za svetovni pokal WAKO;
tako imenovani Austrian Classic kickboxing. Na tekmovanju je sodelovalo 1727 tekmovalcev iz 26 držav, med njimi tudi razširjena reprezentanca Slovenije, ki jo je sestavljalo 74 tekmovalk in tekmovalcev iz 14
klubov iz cele Slovenije. Reprezentanco je vodil predsednik slovenske
kickboxing zveze Vladimir Sitar.
V reprezentanci so bili tudi tekmovalci iz KBV Domžale Hana Mihelčič starejša kadetinja (42
kg), ki je osvojila 3. mesto, Teja
Mihelčič starejša kadetinja (50
kg) ni imela sreče v kvalifikacijah, Petra Žejavac članica (60
kg) prav tako v kvalifikacijah ni
imela sreče, 2. mesto pa je
osvojil Andrej Repnik (63 kg)
v članski kategoriji, v katero je
prestopil iz mladinske kategorije in dosegel odličen rezultat.

Odšli so…
Stanislav Vider, Komenda, Zajčeva 23, star 75 let
Megla pade na ravnine,
meni žalost na srce.
Megla iz ravnine zgine,
žalost iz srca ne gre.

ZAH VALA
V 76. letu je k večnemu počitku odšel
dragi mož, oče, tast, dedek, pradedek,
brat in stric

STANISLAV VIDER
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in
prijateljem za izrečeno sožalje, sveče ter tolažilne besede. Hvala tudi
vsem, ki ste ga pospremili k večnemu počitku.
Zahvaljujemo se tudi zdravstveno-negovalnemu osebju DSO Kamnik za pomoč, nego in skrb v času bivanja pri njih; še posebno zadnje tedne.
Zahvala tudi diakonu Bogdanu Petricu za lep pogrebni obred, Pogrebni službi Jerič, pevcem GRM, trobentaču in praporščaku Društva
upokojencev Komenda.
Vsi njegovi!

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: 2050 izvodov.
Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Aplenca-Glasilo občine Komenda, Leto 23, številka 6, bo izšla 27. junija 2014. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 12. junija
2014. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.si
Informacije tudi na GSM 031 638 699
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NK KOMENDA

7. 6. 2014 ob 21.00

velika ponudba mesa za
žar, čevapčiči, pleskavice,
pivske klobase, začinjeno
meso za žar
možnost najema prostora
do 100 oseb za razna
praznovanja
Z vami že 20 let
Se priporočamo!

NOGOMETNA NOČ V CONI B
članske ekipe Prvaki 2013 - 2014

Aplenca se smeje
DVE MUHI NA EN MAH
»Ti, že dolgo te nisem videl tako zadovoljnega!«
»Seveda, tašče sem se znebil!«
»Kako ti je pa to uspelo?!«
»Ločil sem se!«
POKLICNO USMERJANJE
Srečata se prijateljici. Iz torbice potegneta vsaka
svoje fotografije otrok in občudujeta njihovo prisrčnost.
»Vidiš, tole je pa osemletni sin Janko, šel bo za župnika!«
»Kako pa to veš?! Pri njegovih osmih letih?!«
»Vem, vem; če hočem, da moli, mu moram plačati!«
PRI ZDRAVNIKU
»Gospod zdravnik, že skoraj mesec dni me muči nadležen kašelj!«
»Morda kadite?«
»Kadim, kadim, a žal nič ne pomaga.

37

Glasilo občine Komenda 5/2014
Aplenca
Druženje,
zabava, zbiranje za Šolski
sklad
Obvestilo učenkam, učencem, staršem, babicam, dedkom, stricem,…
V petek, 30. maja 2014, Šolski sklad OŠ Komenda Moste prireja tradicionalno prireditev Šolsko veselico skupaj z otroki, učitelji in starši. S
prireditvijo želimo doseči druženje, zabavo in tudi zbiranje finančnih
sredstev za Šolski sklad.
Prireditev se začne z EKO tekom (štart pred OŠ Komenda ob 16.00,
cilj pred OŠ Moste). Ob programu, najavljenem na plakatu, bodo potekale delavnice oz. dejavnosti pred šolo v Mostah med 16.20 in 20.00:
PRODAJA IGRAČ in GLASBIL iz odpadnega materiala,
IZDELAVA OKRASNIH LONČKOV iz pločevink in NAKITA,
PRODAJA BLAZINIC IN PREDPRAŽNIKOV, narejenih iz starega
blaga in najlonskih nogavic,
IZDELAVA EKO ČISTIL in »LIP GLOSSA« (sodelovanje z GSŠRM
Kamnik),
PRODAJA SVEČNIKOV, OKRASNIH ŠKATEL ter GLINENIH
LONČKOV z zelišči,
BOLŠJI SEJEM (športna oprema, knjige, …),
FRIZIRANJE,
LIČENJE,
ŠAHOVSKA DELAVNICA,
BOKS IN JUDO »ring«,
IZDELAVA TUNIK iz majic,
PRODAJA PREDPASNIKOV s svojim imenom ...
Ob 20.15 bo nastopila skupina Stopinje, kasneje pa bo za glasbo skrbel DJ Filip.
Za lačne bodo na voljo stojnice (od 16.30 do 21.30) s palačinkami,
miškami, golažem in vegetarijanski kotiček. Poskrbljeno bo tudi za
žejne.
Vse starše, ki boste darovali pecivo, obveščamo, da bomo sladke
dobrote zbirali v ČETRTEK, 29.5.2013, med 18. in 20.00 uro v šoli
v Mostah.
Vabljeni!
Šolski sklad OŠ Komenda Moste

NAPOVEDNIK
maja in junija
TD Komenda in Ribiška družina Bistrica
RIBIŠKI PIKNIK - TD Komenda in Ribiška družina Bistrica, pododbor Kamnik vabita na piknik v soboto, 31. maja, od 12. ure
naprej pri bajerju na Križu.
DU Komenda - Pohodniška sekcija
NA VELIKO PLANINO - Pohodniki bodo odšli 7. junija. Odhod
ob 7.30 izpred trgovine s sadjem.
DU Komenda - Kolesarska sekcija
SREČANJE NA KOKRICI - Člani kolesarske sekcije se bodo 3.
junija udeležili srečanja kolesarjev Gorenjske, ki bo na Kokrici pri
Kranju. Na pot bodo odšli izpred cerkve v Komendi ob 7.50.
SREČANJE KOLESARJEV ŠTIRIH OBČIN - Srečanje kolesarjev štirih občin bo 10. junija. Na pot s bomo podali ob 8.30 izpred
Planinskega doma mimo Podboršta, Zaloga (Marička), Lahovč,
Vodic in Utika.
IZ KOMENDE PROTI KAMNIKU - Pot iz Komende bo člane
Kolesarske sekcije 26. junija vodila mimo Cerkelj, Vodic, Bukovice,
Topol in Most do Kamnika. Odhod iz Komende bo ob 8.30.
BOSONOGI NA ŠENTURŠKO GORO
Vabljeni na tradicionalni 9. Pohod BOSONOGIH na Šenturško
goro, ki ga organizirajo Škrjančki. Pohod bo 14. 6. 2014 ob 9. uri
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izpred Jurčkove Dobrave. V Zalogu pri Cerkljah pri cerkvi zavijte
levo in nato sledite smerokazom. Zaključek bo v PD Komenda, kjer
vas čaka pogostitev. Vsi udeleženci prejmejo medalje. Srčno vabljeni. Informacije dobite pri PAVEL ŽVELC 041-668-596, FRANCI
DROLEC 041-751-105
S PALICO DO SONCA
Članice Twirling in mažoretnega kluba Komenda vas bodo ponesle
S PALICO DO SONCA na zaključni prireditvi kluba, ki bo v SOBOTO, 14. 6. 2014, ob 18. uri v Športni dvorani Komenda.
NOGOMETNA NOČ
Člani Nogometnega kluba Komenda in članski prvaki 2013-2014
vabijo na NOGOMETNO NOČ, ki bo 7. junija ob 21. uri v Coni
B. Tudi Hamonik Rol pride.
DOBRODELNI MARATON KOMENDA
Že 3. Tek na 5, 10, 21 kilometrov s startom na hipodromu v Komendi bo 7. 6.
2014 ob 10. uri. Start otroških tekov od 9. ure naprej.
Startnina 15 EUR, 2 EUR
od startnine boste podarili
prostovoljnim gasilcem GZ
Slovenije.

TRGOVINA MARIJA, Moste
Trgovina z živilskim in mešanim blagom. Odprto vsak dan:
od 7. do 19. ure, sobota: od 7. do 14. ure, nedelja: Zaprto
Nagrade
1. nagrada - KUPON 40,00 EUR
2. nagrada - KUPON 30,00 EUR
3. nagrada - KUPON 25,00 EUR
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 12. junija 2014. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov
in Nagradna križanka.
NAGRAJENCI Nagradne križanke ARBORETUM VOLČJI POTOK v Aplenci Glasilu občine Komenda, številka 04/2014:
1. nagrada – 2 sezonski karti za obisk parka v Arboretumu – JOŽICA
ZORMAN, ZADRUŽNA ULICA 7, 1218 KOMENDA
2. nagrada – 1 družinska karta za obisk parka v Arboretumu – KLAVDIJA KOŽELJ, PODBORŠT PRI KOMENDI 23 C, 1218 KOMENDA
3. nagrada – 2 x 1 karta za obisk parka v Arboretumu – URŠA MEŽNAR, ŠOLSKA ULICA 8, IHAN, 1230 DOMŽALE
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi prejetega potrdila in
osebnega dokumenta uveljavljajo v ARBORETUM VOLČJI POTOK, VOLČJI POTOK 3, 1235 RADOMLJE

ČEBELA IN OSAT
Maj 2014

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2014 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 – Tokrat Listi
TRN za dobrodelnost,
saj njeni člani ne nastopajo s svojimi svetniki le
v občinskem svetu, ampak delujejo tudi na dobrodelnem
področju.
Darovali so vsem trem
prostovoljnim gasilskim
društvom v občini. KoČEBELA za maj 2014
mendski gasilci so denar
namenili za izgradnjo prizidka h gasilskemu domu, PGD Moste in
Križ pa je TRN nabavil defibrilator.
OSAT – Da imajo dogajanja vedno dve plati, tokrat potrjuje kritičen
pogled občana na slovesnost ob odprtju krožnega križišča na Gmajnici. Lepo je bilo ob odprtju in krožišče
je pomembna pridobitev za prometno
varnost. Kritično oko občana s fotoaparatom pa je naslednji dan spodbudilo
razmišljanje, da bi v občini nasploh
lahko bolj kritično razmišljali tudi o
ravnanju z odpadki.
OSAT za maj 2014

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

IZ KRUŠNE PEČI, MALICE, KOSILA,
DOSTAVA HRANE PIZZE
JEDI Z ŽARA, JEDI PO NAROČILU

040 602 902
08 205 12 71

PIZZE IZ KRUŠNE PEČI
MALICE – KOSILA
POROKE – OBLETNICE
PRAZNOVANJA – PIKNIKI
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