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Glasilo občine Komenda 5/2015
16. slavnostna seja, priznanja in pešpot
s pitnikom
Aplenca

V petek, 15. maja, na dan praznika občine Komenda, je bila v dvorani Kulturnega doma v
Komendi slavnostna seja Občinskega sveta, ki sta jo z igranjem na
flavti začeli s himno učenki Osnovne šole Komenda Moste Lucija
Ravnikar in Tina Kern. Slovesni
poudarek prazničnemu dogajanju
je, kot običajno tudi tokrat, dal v
povezovanju in napovedih Darko
Mavsar. Med gosti pa so bili poleg
častnega občana Alojza Laha in
nekdanja župana štirih mandatov
Tomaža Drolca, še župana občine
Kamnik in občine Trzin, delegacija iz pobratene občine Križevci,
občinski svetniki, predstavniki
ustanov, občinske uprave z direktorico Majdo Ravnikar in društev.
Župan Stanislav Poglajen, ki je
pred pol leta nastopil županovanje v petem mandatu samostojne
občine, je orisal delo med 15. in
tokratno 16. slavnostno sejo oziroma dvema praznikoma. Ob
kronološkem sprehodu po dogajanjih in predvajanju slikovnih poudarkov je med drugim podčrtal,
da na pred začetkom mandata ni
obljubljal nič nerealno zmogljivega. In takšno, da bo njegovo delo
tudi naprej pri uresničevanju
sprejetih programov.
Tudi tokrat pa so podelili priznanja; bronasto občinsko in štiri
športna. Bronasto priznanje za
delo in prizadevnost v Konjeniškem klubu Komenda, ki letos praznuje
60-letnico delovanja in 20-letnico
sejmov v Komendi, je prejel dolgoletni član kluba Janez Jerovšek.
Športna priznanja pa so dobili
Žan Ravnikar iz Most kot Najperspektivnejši športnik do 15.
leta starost, ki je s soplesalko Veroniko kot član Plesnega kluba
Urška pri dobrih enajstih letih
dosegel že tri lepe plesne uspehe.
Priznanje za Najperspektivnejšo
športnico do 15. leta je prejela
Laura Unuk, članica Šahovskega kluba Komenda iz Ljubljane, ki je
ANDREJ ŽALAR
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postala svetovna prvakinja na tekmovanju mladih šahistov do 15. leta v
Južni Afriki. Priznanje Najboljši športnik v članski Konkurenci pa je
prejel Marko Prezelj iz Križa. Kot kamniški alpinist, alpinistični inštruktor, gorski reševalec društva GRS Kamnik, gorski vodnik in fotograf, je lani postal edini prejemnik že tretjega zlatega cepina na svetu, ki
je največje svetovno priznanje za dosežke v alpinizmu.

Priznanja sta podeljevala župan Stanislav Poglajen in zaradi odsotnosti predsednice Viktorije Drolec namestnica predsednice Odbora za
družbene dejavnosti Marjana Grošelj.
Podeljevanje priznanj in dogajanja na slavnostni seji je z glasbeno
podlago na citrah spremljala citrarka Špela Štular. Posebnost pa sta bila
še dva dogodka; najprej se je v prvem delu dvakra oglasil Mešani pevski
zbor Društva upokojencev Komenda pod vodstvom Naceta Gorjanca, ki
je prvič zapel na balkonu dvorane. Plesno točko v kulturnem programu
na odru pa sta imela nagrajenec Žan Ravnikar s soplesalko Veroniko, za
kar se jima je župan še posebej zahvalil.
Po skupnem fotografiranju na koncu pa je sledilo nadaljevanje - uradno odprtje pešpoti in pitnika z vodo pod vežicami med Glavarjevo in
Zajčevo cesto.

Aplenca
občine Komenda 5/2015
Pešpot
s pitnikom sklenila celotniGlasilo
projekt

Po slavnostni seji se je praznovanje »preselilo« na povezovalno pot med
Glavarjevo in Zajčevo cesto. Žal pa je slovesno nadaljevanje po slavnosti v dvorani »zmedla Zofka«, ki je preprečila godbenikom komendske
godbe z mažoretkami sprehod po poti, da bi jo tako simbolično odprli.
Pa so se zato potrudili spet pevci Mešanega pevskega zbora DU Komenda, sedanji župan Stanislav Poglajen in prejšnji župan Tomaž Drolec, in tudi neutrudni Darko Mavsar, z dvema mažoretkama, da so z
nagovori in rezanjem traku pot odprli. Ob sodelovanju Marjana Potočnika iz občinske uprave pa so odprli tudi pitnik z vodo v skali, ki jo je
priskrbel Žurbi.
Ureditev povezovalne poti med Glavarjevo in Zajčevo cesto, parkirišča ob Glavarjevi 104 ter dokončanje pločnika ob mrliških vežicah je
bila namreč sklenitev nadaljevanja projekta krožnega križišča pred občinsko stavbo. Glavnina del na osnovnem krožišču je bila skoraj v celo-

OBČANKAM IN OBČANOM OBČINE
KOMENDA
OB PRAZNIKU DRŽAVNOSTI
ISKRENO ČESTITAMO IN ŽELIMO LEPO
PRAZNOVANJE.
ŽUPAN
STANISLAV POGLAJEN
Z OBČINSKO UPRAVO IN
OBČINSKI SVET OBČINE KOMENDA

ti končana jeseni. Pred dobrim mesecem pa je izvajalec Prenova – gradbenik s podizvajalci nadaljeval z gradnjo.
Gradbena pogodba z glavnim izvajalcem krožišča v višini 470.000 €
je bila podpisana avgusta lani, konec decembra pa je bil podpisan aneks
za dodatna dela. Končna cena bo predvidoma okrog 490.000 €. Vrednost
del na pešpoti, povezava s pločnikom in parkiriščem je ocenjena na
70.000 evrov brez davka.
Poleg glavnega izvajalca Prenova – gradbenik so sodelovali pri tem
projektu še Inštitut za celostni razvoj in okolje iz Domžal, ŽURBI TEAM iz Kamnika, EL-TT iz Suhadol, Komunalno podjetje Kamnik za
vodo-inštalaterska dela, CSE Invest iz Trbovelj - strokovni nadzor nad
gradnjo in TGM Roman Kosirnik, Moste.
Da je bilo po uradnih dogajanjih vse kot se spodobi, so se povabljeni
zbrali v sejni sobi na Glavarjevi k družabnemu klepetu.
A. Žalar

OB PRAZNIKU NAŠE DOMOVINE,
DNEVU DRŽAVNOSTI,
VSEM OBČANKAM IN OBČANOM
ISKRENO ČESTITAM
IN ŽELIM VESELO PRAZNOVANJE!
MIHA NOVAK
NAČELNIK UPRAVNE ENOTE KAMNIK
S SODELAVCI
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Glasilo občine Komenda 5/2015
Dobitniki priznanj ob prazniku
2015
NAJPERSPEKTIVNEJŠA ŠPORTNICA
DO 15. LETA STAROSTI

OBČINSKO PRIZNANJE
BRONASTO PRIZNANJE:
JANEZ JEROVŠEK
Janez Jerovšek, po poklicu sedlar -tapetnik z
Gmajnice, ki se mu približuje 7 desetletij na življenjski poti, je že več kot 40 let član Konjeniškega kluba Komenda. Tekmoval je s kmečkimi
konji, vozil kmečke vprege in voz Konjeniškega
kluba na nekdaj zelo poznanih turističnih prireditvah Kmečka ohcet v Ljubljani. Vsa leta je bil
zvest in vnet zagovornik kasaškega športa na hipodromu v Komendi. Zaradi njegove zavzetosti
za uspešne dosežke klubskih tekmovalcev na
tekmovanjih po Sloveniji in v tujini so mu člani
že pred desetimi leti zaupali podpredsedniško mesto v Konjeniškem
klubu. Kot članu kluba in sejemskega odbora je tudi zavzeto sodeloval
pri pripravah in organiziranju sejemskih prireditev. Ob izgradnji novih
hlevov oziroma klubskih prostorov pred petimi leti je postal tudi gospodar teh novih prostorov. Vsak dan se mu tako tudi danes vedno začne s
čiščenjem hleva, z rednim dopoldanskim treningom dveh kobil in z večernim čiščenjem in oskrbo obeh konj.
Skratka, delo, skrb za konjeništvo, konjeniški šport in sejmi, tudi danes, ko letos klub praznuje 60 in 20-letno delovanje s številnimi tekmovalnimi uspehi članov, začenjajo Janezov vsakdan doma in v klubu.
Janeza Jerovška je za občinsko priznanje v letošnjem jubilejnem
klubskem letu predlagal Alojz Lah, predsednik Konjeniškega kluba
Komenda.

ŠPORTNIKI
NAJPERSPEKTIVNEJŠI ŠPORTNIK
DO 15. LETA STAROSTI
ŽAN RAVNIKAR
Moste 116
Žan Ravnikar iz Most ima danes pri dobrih 11
letih kot član Plesnega kluba Urška kar tri zelo
lepe plesne uspehe. Lani je postal pionirski državni prvak v standardnih plesih, pionirski državni prvak v latinskoameriških plesih in aktualni podprvak med mlajšimi mladinci za leto
2015. Je član državne reprezentance v sekciji
standardnih in latinsko ameriških plesov, trenerji pa ga uvrščajo med najbolj perspektivne in
nadarjene mlade plesalce v Sloveniji. S svojo soplesalko Veroniko na
domačih in tujih tekmovanjih redno osvajata stopničke za najboljše. Z
odličnim znanjem in s čudovitimi koreografijami predstavljata športni
ples, klub, domači kraj in domovino Slovenijo.
Za priznanje je Žana Ravnikarja predlagal Plesni klub Urška
Ljubljana.
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LAURA UNUK
iz Ljubljane
Laura Unuk je že vrsto let članica enega najboljših in poznanih Šahovskih klubov v Sloveniji - Šahovskega kluba Komenda, ki ga uspešno
vodi Franc Poglajen. Uspešna in poznana kot
klub pa je tudi njegova članica Laura Unuk,
kar med drugim redno, kar vsak mesec, že vrsto let, potrjuje z objavami dosežkov na tekmovanjih po Sloveniji v občinskem glasilu Aplenca.
Laura Unuk je praviloma vedno med prvimi
oziroma najboljšimi na tekmovanjih. Njen največji uspeh pa je lanski dosežek, ko je na svetovnem prvenstvu mladih v
Dubanu v Južnoafriški republiki v konkurenci deklet do 15 let osvojila
naslov svetovne prvakinje. Laura je tudi dobitnica Bloudkove plakete,
največjega državnega priznanja Republike Slovenije za dosežke v preteklem obdobju. Bila pa je tudi najboljša igralka Šahovskega kluba
Komenda na šahovski olimpijadi.
Lauro Unuk je za priznanje predlagal Šahovski klub Komenda.

NAJBOLJŠI ŠPORTNIK
V ČLANSKI KONKURENCI
MARKO PREZELJ
Križ 2d
Marko Prezelj je kamniški alpinist, alpinistični
inštruktor, gorski reševalec društva GRS Kamnik,
gorski vodnik in fotograf. Je edini prejemnik že
tretjega zlatega cepina za preteklo leto, ki je najvišje priznanje za dosežke v alpinizmu na svetu.
Marko je poznan v vrhu svetovnega alpinizma
tudi kot humanist in nesebični prenašalec svojega
bogatega znanja in izkušenj na mlade. Lani med
6. septembrom in 9. oktobrom je v Indijsko Himalajo odšla odprava Planinske zveze Slovenije z Markom Prezljem,
Alešem Česnom in Luko Lindičem. Opravili so prvenstveni vzpon v
zelo zahtevni severni steni Hagshuja (6.657 m). Vzpon so ocenili na
najvišjo stopnjo francoske težavnostne lestvice s 1350- metrsko steno in
s strmino 70 do 90 stopinj.
Marka Prezlja je v njegovem letošnjem bližnjem srečanju z Abrahamom za priznanje predlagala Lista TRN - Lista za turizem, razvoj in
napredek Komenda.

Aplenca

ŽUPANOVA BESEDA

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN
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Prevzel sem zelo odgovorno funkcijo
Županov govor na slavnostni seji Občinskega sveta ob občinskem prazniku.
ANDREJ ŽALAR

Čeprav sem bil prisoten
skoraj na vseh slavnostnih
sejah Občinskega sveta Občine Komenda, sem tokrat
prvič v vlogi župana, za kar
sem še posebej počaščen.
Prevzel sem zelo odgovorno
funkcijo, vendar s svojo dobro ekipo občinske uprave in
svetniki, mislim, da bomo
dobro delali. Čeprav smo s
sredstvi, ki so namenjena
investicijam, zelo omejeni,
se še vedno lahko pohvalimo, da smo tudi v preteklem
letu dokončali kar nekaj
uspešnih investicij, nekaj pa jih je še v teku.
Naj kronološko preletim le nekatere dogodke iz preteklega leta, od
maja do maja.
V mesecu maju 2014 je Prostovoljno gasilsko društvo Komenda
praznovalo 120 let delovanja s slavnostno otvoritvijo novih garaž in
obnove starega gasilskega doma. Uradno smo odprli in
predali v uporabo
cesto ob šoli v Mostah in krožišče na
Gmajnici.
Avgusta lani smo
z lastnimi sredstvi
pričeli z gradnjo kanalizacije Gmajnica
-Mlaka. Ob koncu
gradnje so krajani Gmajnice pridobili novo cesto s pločnikom.
V začetku septembra smo pričeli z gradnjo krožišča pred občino in
ga z uradnim odprtjem predali v uporabo 30. oktobra 2014. Vse gradnje komunalne infrastrukture sicer ovirajo promet v občini, vendar
na koncu ugotovimo, da se je splačalo malce potrpeti.
V oktobru smo pozdravili Lauro Unuk, svetovno mladinsko prvakinjo v šahu, članico Šahovskega kluba Komenda. Tudi cesta v Stegne v
Suhadolah je dočakala ureditev. Na delu ceste je vgrajena kanalizacija,
vodovod in cesta je v celoti asfaltirana.
Oktobra so se nam zgodile lokalne volitve in 6. novembra sem na prvi
seji Občinskega sveta uradno prevzel vodenje naše občine. Dobre navade
mojega predhodnika gospoda Tomaža Drolca sem obdržal in tako sem se
v decembru srečal s predstavniki klubov in društev ter obiskal vse naše
starostnike, tiste nad starostjo 90 let, ki še bivajo v krogu družine in vse

tiste, ki so nastanjeni v domovih starejših občanov širom po Sloveniji.
Obiskal sem tudi naše občane, ki so stalno nastanjeni v drugih socialno
varstvenih zavodih: Zavod Hrastovec in Zavod Prizma Ponikve.
V mesecu januarju in februarju 2015 so potekali občni zbori klubov
in društev. Udeležil sem se prav vseh, na katera sem bil povabljen in
niso sovpadala s kakšno drugo prireditvijo.
V marcu smo s kulturnim programom počastili žene in matere in izredno sem bil počaščen, da je bila dvorana polna. V tem mesecu smo pričeli z gradnjo kanalizacije Potok – Klanec do meje z Občino Cerklje.
20. kmetijski sejem, ki je bil letos za tretjino večji kot pretekla leta, je
s svojim obiskom počastil tudi predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor.
V aprilu smo pričeli z gradnjo pešpoti in pločnika pri mrliških vežicah in jo tudi dokončali, zato vas prav vse vabim na otvoritev, ki bo takoj
po koncu te slavnostne seje.
V aprilu sem imenoval tudi podžupana Občine Komenda, svetnika z
Liste TRN, Igorja Štebeta iz Žej.
Prireditve, ki se navezujejo na praznovanje občinskega praznika so
se pričele že v mesecu aprilu z maratonom in na Praznik dela je budnica Godbe Komenda zaigrala prav v vseh vaseh naše občine.
V moji predvolilni kampanji nisem obljubljal nemogočega, sem pa
obljubil, da bodo tudi športniki dočakali kakšne športne površine v
Komendi in zagotavljam, da delamo na tem.
Naj samo omenim, da bomo že v tem mesecu predali svojemu namenu nekaj igral za ulično vadbo ob Šolski poti, zato ste vsi vabljeni na
uradno odprtje v petek, 29. maja 2015, ob 18. uri.

Z občinsko upravo se bomo še naprej trudili, da bo gradnja kanalizacije potekala naprej v skladu s finančnimi možnostmi.
Ob koncu mi dovolite, da se javno zahvalim dobrotnikom iz Liste
TRN, Igorju Štebetu, Zoranu Sodniku in Romanu Kosirniku, ki so
poskrbeli, da je naš zavod Vrtec Mehurčki pridobil shrambo za igrače
in igrala ter članoma Teniškega kluba Komenda, gospodoma Kolarju
in Pangeršiču, ki sta vsa sredstva ob njunem praznovanju ob srečanju
z Abrahamom namenila Šolskemu skladu naše Osnovne šole Komenda – Moste.
V imenu prav vseh občank in občanov čestitam letošnjim prejemnikom nagrad; tako na področju športa kot občinskemu nagrajencu.

Sestanek na Darsu
V ponedeljek, 11. maja, je bil sestanek županov na Darsu. Govorili so o cesti Želodnik–Vodice. Sestanka so se udeležili podžupan
občine Kamnik Igor Žavbi, župan občine Komenda Stanislav Poglajen, župan občine Vodice Aco Franc Šuštar, župan občine Domžale
Toni Dragar, župan občine Trzin Peter Ložar, župan občine Mengeš
Franc Jerič in direktorica občinske uprave Marija Kos.
Župan Stanislav Poglajen bo več o tem sestanku povedal v naslednji številki Aplence, na podlagi povzetka oziroma zapisnika tega
sestanka.
- A. Ž.
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AKTUALNO

Aplenca
MATIČNA KNJIŽNICA KAMNIK
- ENOTA KOMENDA

Predbralne značke Veronikin
zaklad 2014/2015

V akcijo je bil poleg vrtcev iz občine Kamnik
(Vrtec Antona Medveda Kamnik, Zasebni vrtec
Peter Pan, Zasebni vrtec Sonček in Zasebni
vrtec Zarja) vključen tudi Mehurčki iz občine
Komenda.
V Vrtcu Mehurčki se je akciji priključilo 232
predšolskih otrok v starosti od 3 do 6 let iz
11 skupin: Gosenice, Krtki, Mucki, Pikapolonice, Polhi, Polžki, Ribice, Srnice, Zajčki, Žabice in Želvice.
Predbralno značko je tako skupaj opravilo
868 otrok (Komenda in Kamnik).
Razvoj pismenosti je dolgotrajen in zapleten
proces, ki se prične, veliko prej preden otrok samostojno bere in prav zaradi tega smo se skupaj
s sodelujočimi vrtci lotili projekta, ki približa
otrokom svet pisane besede že v najzgodnejših
letih. Saj otrokove pozitivne izkušnje v predbralnem obdobju, močno vplivajo na razvoj branja
tudi kasneje. Zato strokovnjaki vzgoje postavljajo razvoj zgodnjega zanimanja za branje med
najpomembnejše naloge vzgoje in izobraževanja
otrok. Želja po branju ni prirojena, ampak se
razvije s prijetnim doživljanjem skupnega branja, bodisi s starši ali drugimi osebami, ki so mu
blizu. Otroci postanejo dobri bralci predvsem

DARILO

takrat, ko jim že v predšolskem obdobju vzbudimo radovednost in željo po knjigah in prijetnih
doživetjih, ki spremljajo
branje. Za otroka postane knjiga nekaj prijetnega in razumljivega šele
ob pomoči odraslih. Ko
otroku
omogočimo
vstop v svet pisne besede, se mu odprejo neskončne možnosti tako
za učenje kot za zabavo. In prav to si želimo za
generacije otrok, ki so vključene v Predbralno
značko Veronikin zaklad, za kar pa si s skupnimi
močmi prizadevamo tako v knjižnici kot v vrtcu.
Ključni del pa seveda prispevajo starši, ki lahko
svojim otrokom približajo knjigo tako, da so
otrokom sami zgled in znajo poskrbeti, da so
knjige, pripovedovanje in zgodbe del njihovega
vsakdana. V današnjih časih tudi ni zanemarljivo, da imajo otroci do 18. leta brezplačno članstvo v splošnih knjižnicah in zato zelo spodbujamo starše, naj vpišejo svoje otroke v knjižnico,
kjer ima prav vsak otrok možnost dostopa do
knjig in ostalega gradiva, ki vpliva na razvoj
njegovih bralnih sposobnosti.
Otroci, ki slišijo veliko pravljic, so v šoli
uspešnejši, imajo bogatejši besedni zaklad in
boljši spomin, ki ga krepijo ob poslušanju. Taki
otroci so tudi bolj razgledani kot vrstniki in
zato velikokrat bolj iznajdljivi pri komunikaciji z učitelji, vrstniki in spretni pri povezovanju
šolske snovi z ostalim znanjem. Prav zato
vsako leto izberemo temo, ki jo želimo poudariti. Že z izborom knjig namreč lahko poskrbimo, da se otrok sreča s kvalitetno knjigo, ki
združi tako bogato vsebino kot kvalitetno ilu-

stracijo, ki je mnogokrat spregledana v poplavi
komercialnega založništva.
V letošnjem letu smo spoznavali bonton.
Skupaj s striparjem Ivanom Mitrevskim smo
pripravili tudi tiskano verzijo bontona s posameznimi sličicami, ki na otroku prijazen način
opozarja na vedenje v knjižnici in ravnanjem z
gradivom. Poudarili smo predvsem pozitivno
plat pravil vedenja in prepovedi uporabili le toliko, da otroke opozorimo na posledice neupoštevanja pravil. Otroci so za darilo prejeli knjižno
kazalko, ki jo je prav tako oblikoval Ivan Mitrevski. Kazalka je večja od običajnih, saj smo želeli poudariti, da se bodo iz teh malih radovednežev razvili »veliki bralci« in ta kazalka bo
spomin na začetek te njihove »bralne« poti.
Otroci so od oktobra naprej prebirali knjige,
se učili pesmice, organizirano in posamično
obiskovali knjižnico. V vrtcu so pripovedovali,
povzemali prebrano in naučeno, ustvarjali in
beležili svoj napredek. Vsi skupaj smo se trudili, da bi bila akcija pozitivna izkušnja in ne
breme in obveznost, ki jo je potrebno opraviti.
Z vtisi in občutki, ki so jih otroci pridobili med
Predbralno značko, so namreč pridobili zaklad,
bogastvo, ki jim bo ostalo za vedno. Če otrok
pridobi vsaj eno pozitivno izkušnjo, se nauči in
spozna nekaj novega, je tako naša naloga
opravljena. Zato spodbujamo družinsko branje
tudi v poletnem času, ko lahko družine izkoristijo proste trenutke, za branje in druženje drug
z drugim in pisano besedo.
Vsem otrokom, ki so uspešno končali svojo
prvo predbralno značko, smo s ponosom zaploskali na prireditvi, ki je bila v telovadnici na Oš
Moste. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Bernardi Hozjan, da nam je omogočila brezplačno
gostovanje. S pravljicami sta nas zabavala Rok
Kosec in Goran Završnik – VROČA ŽUPA.
Maja Š. Rajh

Hvala Borut
in Drago, hvala tenisači
potem, ko smo se v petek,15. maja, na sam

Na dobrodelnem teniškem turnirju ob praznovanju srečanja Komendčanov
Boruta Pangeršiča in Draga Kolarja z Abrahamom za njunih 50. let je bilo v organizaciji
Teniškega kluba Komenda odločeno, da vsi
čestitke za njun jubilej namenijo Osnovni šoli
Komenda Moste za pomoč socialno šibkejšim
učencem OŠ Komenda Moste.
Odločitev in sporočilo ravnateljici Miri Rek
po tej odločitvi sta bila seveda izredno in še
posebno veliko presenečenje. In to tem bolj
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praznik občine Komenda zjutraj zbrali v pisarni ravnateljice z obema donatorjema, s predsednikom Teniškega kluba Igorjem Štebetom in
z županom Stanislavom Poglajnom.
Pozdrav in nagovor sta bila kratka. Vse in
veliko pa sta povedala v mislih, čustvih in
razmišljanjih vseh, ki smo spremljali izročitev
donacijskega kupona in videli za kakšno oziroma kolikšno darilo gre - 3700 evrov. Verjemite,
da nam je zastal dih in smo ostali prvi trenutek
tako rekoč brez besed.
Borutu Pangeršiču in Dragu Kolarju, članoma Športnega društva Policist v Teniškem
klubu Komenda, Teniškemu klubu in vsem, ki
so kakor koli sodelovali pri tej zgledni in enkratno lepi odločitvi, sta se zahvalila tako ravnateljica šole Mira Rek, kakor tudi župan Stanislav Poglajen.
Na ponedeljkovi seji ta teden smo o njej
spregovorili tudi na Uredniškem odboru

Aplence. Vsi smo jo pozdravili z izrazi spoštovanja za to dobrodelnost.
Andrej Žalar

KLIČEMO POLETJE
Mladinski center Mravljišče
v soboto, 30. maja, 10. do 14. ure
Športne in družabne igre, glasba in ples,
ustvarjalni kotiček, kuharske umetnije, poslikava obrazov, razstava malih živali v sodelovanju z Društvom gojiteljev malih živali Kamnik-Domžale-Mengeš. - Vstop prost.
ZBIRALNA AKCIJA oblačil, obutve in
igrač za otroke in mladino.
Jih imate doma in jih ne potrebujete več? Je
vse še dobro ohranjeno in uporabno? - Prinesite jih v Mravljišče na dan prireditve, da
jih podarimo socialno šibkejšim družinam.
Dobimo se na ploščadi MRAVLJIŠČA Mladinskega centra. - Če bo dež športne
aktivnosti in razstava živali odpadejo.
Lep pozdrav iz Mravljišča

Aplenca

AKTUALNO

REVIJA PEVSKIH ZBOROV GORENJSKE
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Zmagal MePZ DU Komenda

Če se zbere 14 pevskih zborov upokojencev z Gorenjske, je to prav gotovo izbirno srečanje za nastop na Festivalu za 3. življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Na letošnji 7. reviji pevskih zborov gorenjskih
upokojencev, ki je bila 16. maja 2015 v Šenčurju, se je zbralo 14 zborov v tekmovalnem delu,
domači zbor pa je nastopil prvi (izven konkurence), saj je bil ustanovljen šele pred dobrim
letom. Skupaj je nastopilo 380 pevcev in pevk,
ki so pokazali od lani precejšen napredek.
Strokovno ocenjevalno komisijo so sestavljali prof. Matevž Fabjan, Klara Strančar in
Draga Ahačič. Dobrodošlico je izrekel župan
Šenčurja, predsednik DU Šenčur, pozdrave in
želje za »dober glas« pa je dodal predsednik
Pokrajinske zveze ZDUS za Gorenjsko Janez
Sušnik. Priznanja je podeljeval podpredsednik
PZZDUS in predsednik za kulturo Janez Šutar.

Nastopili so zbori DU iz Železnikov, Domžal, Lesc, Koroške Bele,
Kamnika, MoPZ Tržiča,
Kranja, Preddvora, ŽPz
iz Tržiča, Škofje Loke,
Jesenic in iz Kranjske
Gore (v narodnih nošah).
In seveda naš zbor, ki je
kot vedno, mogočno zadonel s polnimi glasovi
in z ubranim petjem.
Program je vodila Slavica
Bučan.
Za slovesen konec so
vsi nastopajoči zbori za-

peli pesem Davorina Jenka, ki naj vodi starejše
v kvalitetno uživanje prostega časa in prepevanje za svojo dušo in dušo poslušalcev. Mogočni zbor je vodila Nada Kranjčan.
Po končanem sporedu je bil sestanek pevovodij in predsednikov zborov, kjer je vodja
strokovne komisije prof. Fabjan razglasil kot
najboljši zbor MePZ DU Komenda. Posebej je
pohvalil interpretacijo, glasovno usklajenost in
čisto izgovorjavo besedila. Tako bo naš zbor
pod vodstvom Naceta Gorjanca spet zastopal
Gorenjsko na veliki pevski prireditvi Cankarjevem domu v Ljubljani.
Ponosni smo lahko, da imamo zbor, ki sodi
v najvišji vrh pevskega udejstvovanja upokojencev v državi. Iskrene čestitke!
Tone Ogorevc

Spominska plošča
Odkrili so jo na Lanšprežu Petru Pavlu Glavarju.
Popotnik, ki pride na Lanšprež pri Trebnjem,
in ne ve, da je tukaj od leta 1766 do svoje
smrti 24. januarja 1784 živel in deloval največji
Komendčan Peter Pavel Glavar, doslej ni imel
vidnega zunanjega opozorila na to; kapela, v
kateri počiva Glavar in nanj spominja nagrobna
plošča, je večinoma zaprta. Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (RČZ PPG)
pod predsedstvom Antona Koželja je čutila, da
mora to urediti, zato je dala na zunanjščino
kapele namestiti spominsko ploščo s potrebnimi glavnimi podatki o Glavarju. Besedilo zanjo
so sestavili profesor dr. Andrej Šalehar, prof.
Janez Gregori in teolog Jožef Pavlič, poznavalci Glavarjeve osebnosti, življenja in dela.
Ploščo sta 9. maja ob tradicionalnem čebelarskem srečanju na Lanšprežu odkrila predsednik
RČZ PPG Anton Koželj in podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Marko Alauf, po maši
v kapeli jo je blagoslovil ljubljanski stolni
prošt Jožef Lap, Glavarjev rojak iz Komende.
Slavnostni govornik je bil prof. dr. Peter Dovč,
prodekan Oddelka za zoootehniko Biotehniške
fakultete Univerze v Ljubljani. Ploščo je izdelalo in podarilo družinsko podjetje Petrotek
Petra Jovandariča iz Grosupljega.

Slovesnosti se je v lepem vremenu udeležilo
veliko članov čebelarskih društev s prapori;
prireditelj je pogrešal tudi komendske. Zato pa
je prošt Lap v svojem govoru v kapeli poudaril,
od kod prihaja, in svojo povezanost (kot duhovnik!) z velikim rojakom. Vse navzoče je ob
70. obletnici konca druge svetovne vojne
spodbudil, naj si prizadevajo »združevati, ne
pa ločevati« Slovence in slovenski narod.
Dr. Peter Dovč je
opozoril, da Slovenci
izgubljamo
svojo
»razvojno orientacijo«, nas »pesti razkroj vrednot«. Pravo
pot naprej nam kaže
tudi Peter Pavel
Glavar, ki je »bil s
svojimi jasnimi načeli, poudarjanjem
znanja in argumentov pomemben glasnik prosvetljenstva
na
Slovenskem«.
Zato sta spominska
plošča in napis na

njej, ki se začenja: PETRU PAVLU GLAVARJU (1721-1784), LANŠPREŠKEMU GOSPODU, NAPREDNEMU GOSPODARJU IN
ČEBELARJU, DOBROTNIKU SLOVENSKEGA NARODA, povsem umestna in potrebna. Ker nam Peter Pavel Glavar kot »človek
močne volje in čvrstih moralnih načel« (dr.
Peter Dovč) kaže pravo pot naprej.
- E. Č.
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Enake možnosti preživetja za vse

Odbor za zdravstvo je pretekli teden ponovno obravnaval osnutek Pravilnika o službi
nujne medicinske pomoči, ki v teh dneh še
posebej vznemirja strokovno javnost kot
tudi prebivalce perifernih območji. Nova
organizacija nujne medicinske pomoči
(NMP), ki so jo predstavili na ministrstvu za
zdravje, predvideva ukinitev sedanje oblike
službe NMP v Kamniku. Gre za nesprejemljivo reorganizacijo NMP, proti kateri se
bom boril z vsemi političnimi sredstvi.
Po predlogu vladnega pravilnika bo v
Sloveniji delovalo 12 urgentnih centrov in
Matej Tonin
18 satelitskih urgentnih centrov, preostali
del Slovenije pa naj bi pokrivalo 60 reševalnih vozil ter 35 reanimobilov. Urgentni centri bodo posebni oddelki v
sedanjih bolnišnicah, ki bodo imeli vso potrebno opremo in osebje za
oskrbo urgentnih bolnikov. Satelitski urgentni centri bodo razporejeni po
zdravstvenih domovih v večjih krajih, kjer bo NMP zagotovljena 24 ur
na dan in vse dni v tednu. V satelitskih urgentnih centrih bodo delovali
urgentni specialisti, prav tako pa bodo imeli opremo za diagnosticiranje

in opazovanje. V vseh ostalih zdravstvenih domovih naj bi bilo prisotno
zgolj reševalno vozilo z reševalcem, vendar brez zdravnika. Po osnutku
spornega pravilnika naj bi Kamnik nazadoval, saj bi kamniška NMP izgubila zdravnika, ostalo bi nam samo reševalno vozilo. Prebivalce, ki
živimo na podeželju, lahko upravičeno skrbi, da se bo zaradi nove mreže
NMP podaljšal čas intervencij, kot tudi to, da nujna reševalna vozila na
intervenciji ne bodo več vključevala zdravnika. Popolnoma nerazumljivo
je, da se bo služba NMP v Zdravstvenem domu Kamnik skrčila, hkrati pa
bo v Domžalah nastal satelitski urgentni center, torej se bo služba NMP
v Domžalah okrepila. Logično bi bilo, da bi v Kamniku zaradi zahtevnosti terena (Kamniško-Savinjske Alpe, Tuhinjska dolina), oblikovali satelitski urgentni center. Če bi satelitski urgentni center nastal v Kamniku,
bi lahko iz Kamnika ali Ljubljane tudi prebivalcem občine Domžale zagotavljali ustrezno nujno medicinsko pomoč.
Ministrico za zdravje sem pozval, naj v končnem pravilniku oblikuje
takšno teritorialno mrežo, da bo vsem prebivalcem zagotovljen enak
dostop do nujne medicinske pomoči. Po podatkih ministrstva za zdravje
ekipe NMP v Sloveniji letno oživljajo 800 ljudi. Pri urgentnem reševanju štejejo sekunde, zato je treba utečen sistem spreminjati tako, da bomo
imeli vsi državljani enake možnosti preživetja v primeru hudih zdravstvenih zapletov.
MATEJ TONIN, poslanec

IZ MINISTRIČINE PISARNE

Teden ljubiteljske kulture
V Novi Gorici sem nedavno odprla teden ljubiteljske kulture, s katerim
se je letos Slovenija že drugič pridružila evropskim državam, ki se vsako
leto poklonijo kulturnim ustvarjalcem in opozorijo na pomen, visoko
kakovost, dostopnost ter množičnost ljubiteljske kulture. V okviru tega
tedna se je po vsej Sloveniji in v zamejstvu zvrstilo okoli tisoč kulturnih
dogodkov, ki so ponovno pokazali, kako velik je pomen slovenske društvene kulture in kako zelo kakovostna je naša ljubiteljska kultura.
Narodi so svojo identiteto zmeraj gradili na ljudski in samobitni kulturi. Tako je v zapletenem kolesju zgodovine preživel tudi slovenski
narod. Kulturna društva so vgrajena v temelje vseh naših najbolj vidnih
kulturnih ustanov. Prav iz ljubiteljske - društvene kulture, so se tudi v
preteklosti porajali veliki umetniki in polprofesionalne ter celo mednarodno priznane profesionalne skupine.
S področjem ljubiteljske kulture se zadnja leta ukvarja vse več mladih.
Mnogi med njimi se odločajo za sodelovanje in ustvarjanje v najrazličnejših društvenih dejavnostih v vse bolj domišljenih in sodobnih vsebinah. Slovenska ljubiteljska kultura danes aktivno soustvarja mednarodne
trende, omogoča sodobne oblike poustvarjanja in se povezuje z novomedijskimi tehnologijami ter s sodobnimi umetniškimi praksami.
Naj ob tem izpostavim tudi folkloro, ki ima v slovenski kulturi globoke korenine. S folkloro se medgeneracijsko prenaša duhovno in materialno izročilo. Poleg odgovornosti pri obujanju in beleženju izročila, je
pomembna tudi njena integracijska vloga, ki zlasti v lokalnih okoljih
zagotavlja vezivno tkivo skupnosti. Gre za del zgodovine naroda, za
stvari, ki so nastale, se ohranile in, ki danes tvorijo del naše kulture.
Dinamika družbenih sprememb se odraža tudi v tokratnem gala koncertu Akademske folklorne skupina France Marolt, ki letos praznuje 67.
leto svojega delovanja. Gala koncert v Cankarjevem domu v Ljubljani,
ki sem ga imela čast odpreti, je bil posvečen 80. letnici rojstva enega
najvidnejših koreografov in etnokoreologov na Slovenskem, Mirku
Ramovšu, ki je v skupini dejaven že 60 let.
Med pomembnejšimi preteklimi dogodki, ki sem jim prisostvovala,
naj posebej izpostavim nedavno slovesno razglasitev razstavišča Fotograd Negova za Fotografsko središče svetovne zveze za fotografsko
umetnost FIAP. Vesela bi bila tesnejšega povezovanja kakovostnih fotografov iz mojega domačega okolja z najnovejšim svetovnim centrom za
fotografsko umetnost FIAP.
Mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo RS
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Kultura
dogovarjanja
in sodelovanja
Slovenci imamo kar nekaj pregovorov, ki govorijo proti skupnostnemu
delu in sodelovanju, češ, da le-to ne obrodi sadov. Sama menim in zagotovo nisem edina, da to ne drži. V zadnjem času se v gospodarstvu in
tudi na drugih področjih uspešno uveljavlja timsko delo, ki dosega
boljše rezultate, kot sicer.
Dobro za vse bi bilo, da bi bila kultura dogovarjanja in sodelovanja
močneje razširjenja tudi v političnem prostoru in seveda tudi v naši lokalni
skupnosti. Samo dva aktualna primera, ki kažeta na pomanjkanje obojega.
15. maja je bilo odprtje Pešpoti mimo Glavarjeve bolnice v Komendi.
Same pridobitve, verjamem, smo veseli vsi, ki to pot bolj ali manj pogosto
uporabljamo; pa tudi sicer prispeva k lepšemu izgledu Komende. Toda
samo s kratkim sestankom med uporabniki Glavarjeve bolnice in občinsko
upravo, bi bil projekt izveden veliko lepše, predvsem pa racionalnejše.
Drugi primer pa je postavitev nekaj telovadnih orodij na prostem, t.i. street
workout, ali ulična vadba. Tudi ta projekt se je izvedel brez kakršnega koli
dogovarjanja med predlagatelji (občinskimi svetniki) in izvajalci (občinsko
upravo). Sam izbor lokacije bi bil lahko namreč veliko bolj posrečen in
funkcionalen. Vsekakor pa je tudi ta pridobitev več kot dobrodošla.
Verjetno je problem na obeh oziroma več straneh: na eni strani bi si
morali svetniki vzeti več časa za konstruktivne pripombe in za sledenje
pri izvajanju dogovorjenih projektov, na drugi strani pa bi morali biti
tudi izvajalci pripravljeni slišati predloge in mnenja. Sami rezultati bi
bili v zadovoljstvo veliko širše javnosti, kot sicer, kar pa je osnovni namen. Zagotovo si ne želimo več takšnih spodletelih projektov, kot je
bilo pred leti Medgeneracijsko središče. V primeru boljšega sodelovanja
vseh vpletenih (predlogi k izmenjavi mnenj bi morali večkrat priti s
strani pobudnikov projekta), bi bili lahko danes vsi skupaj ponosni na
enega najbolj inovativnih skupnostnih središč.
Verjamem, da smo se iz tega vsi skupaj kaj naučili (jaz sem se zagotovo, samo da je bila ta šola absolutno predraga) in da bomo znali v
prihodnosti bolje prisluhniti drug drugemu, predvsem pa si vzeti čas za
iskanje optimalnih rešitev v skupno dobro celotne lokalne skupnosti.
Iskrene čestitke vsem ob občinskem prazniku.
DeSUS OO Komenda Viktorija Drolec

Aplenca

POLITIKA, PISMA
Bog Kajnu: „Kje je
tvoj brat ?“ (1 Mz 4,9).

NSi je pred nekaj dnevi v DZ vložila predlog zakona, uredil naj bi
postopke urejanja vojnih grobišč. Državni zbor je s 36 glasovi za in
23 proti v prvem branju podprl predlog zakona o prikritih vojnih
grobiščih in pokopu žrtev.
Seveda brez ideoloških besed ni šlo. A kljub temu so se vse poslanske
skupine strinjale, da je žrtve vojne treba dostojno pokopati, saj je to civilizacijska norma. Žal pa pot do tja vidi vsaka drugače. Predlagatelji so k
podpori pritegnili večino poslancev SMC-ja in poslanko ZaAB-ja. V
SDS-u so dejali, da zakona ne bodo niti podprli niti mu ne bodo nasprotovali, preostali pa menijo, da že obstoječi zakon o vojnih grobiščih zadošča.
Globoke rane so še pri povojnih generacijah. Razočarani nad tem, da
so bili zavedeni skozi desetletja z načinom prikazovanja naše zgodovine
v vseh učnih programih. Spomin se vrača v otroška leta, ko so jim starši
govorili: »Potrpimo, samo da je MIR. Kjerkoli boš, nič ne sprašuj, o nikomer nič ne veš, bodi tiho in poslušaj, ubogaj, pa se nima kaj zgoditi«.
Neki strah se je naselil v slovenski narod, ki se še vedno odraža. Kdo bi
znal danes razložiti, čemu je bila potrebna taka skrb zbujajoča popotnica.
Počasi, zelo počasi se odstirajo tančice. Zato je nujno, da naredimo civilizacijski korak in zdaj, brez odlašanja, pokopljemo VSE vojne in povojne žrtve. Brez tega se ne moremo iskreno veseliti samostojne Slovenije,
spoštovati simbolov naše države, ker nečesa kar Slovenija in slovenski
narod zasluži, še nismo naredili. In k temu dejanju lahko pripomore slehernik. Sprava kot ideološka kategorija pa potrebuje svoj čas.
Mati je položila cvetje na grob sina, se z njim na duhovni ravni povezala in za trenutek odšla v drugo dimenzijo. Druga mati pa ne ve, kje sin
je, ni se vrnil, stiska, bolečina, žalost ...
N.Si – Krščanski demokrati, Danica Zmrzlikar

Pridni kot čebele
Dedi nam je vedno ponosno podaril zdravilo njegovih
»krilatih farmacevtov«, tašča pa že več kot 29 let vodi čebelarski krožek. Komenda se baha s Petrom Pavlom Glavarjem, mecenom čebelarstva, ki je v Sloveniji danes tako močno, da bo Slovenija Združenim narodom predlagala uvedbo svetovnega dneva čebel.
V mesecu občinskega praznika bo konkretna novost postavitev Streetworkouta – naprav Ulične vadbe, kar smo v Listi VEZ predlagali in
županovo realizacijo pozdravljamo (na drugi seji OS 4.12.2014 smo ob
šolski poti predlagali fitness v naravi, trim stezo...). Še vedno pa menimo, da bi bilo potrebno povezovalne pešpoti v Komendi – šolsko pot –
urediti celostno in sistematično; v resnici se nam ne mudi tako, da bi
imeli vse takoj, ampak raje malce kasneje in premišljeno – otvoritev
smo pričakovali leta 2016.
Zato smo na zadnji seji občinskega sveta ponovili predlog, da se
ustanovi delovna skupina, ki bi predlaga celostno ureditev, in dodali,
da bi se posamezni kraki Šolske poti tematsko obarvali, npr. Čebelarska pot, ob kateri bi bila razstava in učna pot, ter naprave Ulične vadbe
(ali čisto običajna trim steza) nameščene na »čebelnjaku«. S tem bi se
ulična vadba zlila z okolico. Podobno velja za lončarsko, kresnikovo,
malteško... pot – torej komendske posebnosti (več na www.ListaVEZ.
si). Tematske rekreacijske poti, ki bi odgovarjale tudi prvotnim uporabnikom kmetom, predvsem pa šolarjem, bi bile dodana vrednost kraja in
možnost novih zelenih delovnih mest v turizmu. Verjamemo, da bi bile
vredne imena velikega Glavarja, ki je nedavno godoval.
Ker nisem edini, ki ga včasih ne razumejo dobronamerno, tokrat izpostavim Uredniški odbor Aplence, ki zaradi načina vodenja in delovanja
nima pristojnosti, ki mu pritičejo. Verjamem, da se bo tudi tu, tako kot s
šolsko potjo, s sodelovanjem naredilo veliko več, predvsem pa dobrovoljno.
www.ListaVEZ.si
Za Listo VEZ Izak Matej Ciraj
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Aktivnosti Socialnih
Demokratov v maju
Že pred prvomajskimi prazniki so potekale priprave na
vsakoletno prvomajsko srečanje v Kamniški Bistrici,
katerega se vsako leto udeležimo in tudi sodelujemo pri izvedbi. Kljub
slabemu vremenu je bila udeležba kar zadovoljiva in se vsako leto povečuje, saj se ljudje vedno bolj zavedamo dogodkov iz preteklosti, ki so
botrovali nastanku praznika. Podobnost z ravnanjem nekaterih današnjih
elit ni zgolj slučajna, niti naključna.
Udeležili smo se tudi proslav ob praznikih Dneva upora proti okupatorju ter 70. letnici osvoboditve in zmage nad fašizmom.
Da bomo naše vrednote in ravnanja še okrepili, se bomo lahko pogovorili na dogodku ob dnevu stranke 27. maja 2015 in pa na posvetu s
predsednikom SD Dejanom Židanom. Pripravili ga bomo skupaj z območno organizacijo SD Domžale v začetku meseca junija.
Glede na pestrost političnega dogajanja v Sloveniji menimo, da vstopamo v burno obdobje. Pri svojem delu in odločitvah bomo odločno stopili
na stran ljudi in njihovih pravic! Vse občane Komende vabimo, da nas
obiščete na FB strani http://www.facebook.com/SDKomenda , na kateri objavljamo svoje delovanje in spremljamo dogodke v občini in družbi.
Za SD Komenda Marko Dobnikar

VAŠA PISMA

Pohvala nujni pomoči
Z zanimanjem sem prebral prispevek z naslovom Nujna medicinska
pomoč buri duhove v Kamniku, objavljen v18. številki revije Demokracija na 35. strani. Še posebej, ker sem se 5. maja osebno prepričal o strokovnosti, učinkovitosti in potrebnosti te pomoči v mestu
med Starim in Malim gradom. Tega dne zgodaj dopoldne me je namreč žena Marta poklicala po telefonu v službo, naj takoj pridem
domov. Iz njenega glasu, predvsem pa omembe, da potrebuje rešilca,
sem, kolikor sem mogel in smel, naglo pohitel domov. Ženo sem
našel na kavču v resnično zaskrbljujočem zdravstvenem stanju.
Najprej sem poklical v Zdravstveni dom dr. Julija Polca v Kamniku,
kjer me je prijazna uslužbenka, ko sem ji opisal ženine zdravstvene
težave, takoj prevezala na nujno medicinsko pomoč. Moški, kateremu sem razložil, kako je z ženo, mi je obljubil, da bodo poskrbeli
zanjo. In res, ni minilo petnajst minut, v katerih sem pripravljal vse
potrebno, če bi morali ženo prepeljati v Klinični center v Ljubljano,
je že pozvonilo na vratih našega doma v Suhadolah. Štirje »reševalci«, če jih smem laično tako imenovati, med njimi sam direktor kamniškega zdravstvenega doma dr. Sašo Rebolj (poleg njega je bila še
ena zdravnica), so takoj začeli s potrebnimi preiskavami in medicinskimi posegi pri pacientki, vse pa je vodil dr. Rebolj. Na lastne oči
sem lahko videl, kako so to delali dobro, temeljito, premišljeno, korak po koraku. Zares strokovno, obenem pa do pacientke spoštljivo
in obzirno. Bolnico so na domu tako oskrbeli, da je ni bilo treba nikamor voziti (v njenem zdravstvenem stanju in počutju to tudi ni
bilo mogoče), naredili vse potrebne preiskave, ji predpisali zdravila,
meni pa naročili, na kaj naj bom pri njej posebej pozoren.
Spoznal sem, po njihovi pomoči mojemu najbližjemu in najdražjemu človeku, za kar se kamniški ekipi nujne medicinske pomoči
tudi najlepše zahvaljujem, kako je takšna oblika zdravstvene pomoči
nujno potrebna in nenadomestljiva, saj rešuje človeška življenja.
Sedaj bolje razumem dr. Rebolja, zakaj je tistih deset minut, kolikor
je še zadnji čas za oživljanje (če bi center nujne medicinske pomoči
preselili v Domžale), tako dragocen (oziroma lahko izgubljen) za
prebivalce kamniške in tudi komendske občine.
Ko si v stiski, spoznaš prijatelja, pravi pregovor. Takšen »prijatelj«
je prav gotovo tudi hitra, učinkovita in strokovna nujna medicinska
pomoč. Zato, da bi še naprej reševali življenja ljudi v kamniški in
komendski občini, zagovarjam nadaljnji obstoj te pomoči v Kamniku. Več kot življenje reševati pa res ne moreš!
Jože Pavlič
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POGOVOR

VIKTORIJA DROLEC, DIREKTORICA ZAVODA
MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE KOMENDA

Zavod, ki bo blizu ljudem

Več sodelovanja z našo šolo, predvsem z učenci osmih in devetih razredov. - Nacionalna strategija
socialnega varstva priporoča, če je oskrba starejših izven domačega okolja, naj bi bila v lokalni
skupnosti čim bližje domovom starostnikov, o čemer bi se morali še pogovoriti.
Spoštovana gospa Viktorija Drolec. Na zadnji seji Občinskega sveta občine Komenda
ste dobili popolno soglasje vseh svetnikov za petletni mandat direktorice Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda. Hkrati je takšno
tudi stališče vseh ustanoviteljev Zavoda. Čestitka za imenovanje, ki
pa seveda tudi obvezuje.
Programi in usmeritve medgeneracijskega delovanja so vam bogata izkušnja in zelo dobro poznani. Za kakšno vlogo Zavoda v
prihodnje se boste zavzemali?
Letos teče že deseto leto, kar smo s še nekaj somišljeniki, na mojo
pobudo pričeli z uvajanjem programov za solidarno medgeneracijsko
sožitje in kakovostno staranje in sicer z zelo obširno raziskavo (na reprezentativnem vzorcu 300 občanov, starih 60 let in več) predvsem o
tem, na kakšen način si želijo v starostni onemoglosti pomagati. Velika
večina vprašanih si je želela starost preživeti doma, če pa bi bile razmere le pretežke, pa kje čim bližje domu. Na podlagi teh ugotovitev smo se
potem lotili žal nerealiziranega projekta izgradnje Medgeneracijskega
središča. Po štirih letih pa menim, da je čas, da se ponovno lotimo sicer
drugačnega načrtovanja medgeneracijskega središča, v precej manjšem
obsegu, saj so se časi močno spremenili. Želim si, da bi bil projekt zares
skupnostno naravnan, tako po sami vsebini, kot tudi po tem, da se bomo
skupno, na podlagi temeljite in večplastne raziskave odločili, kakšno
središče želimo in zmoremo imeti. Seveda pa mora biti koncept v vsakem primeru inovativno in razvojno naravnan.
Skratka, zavzemala se bom za takšno vlogo Zavoda, ki bo blizu ljudem, ki bo deloval povezovalno med mlado, srednjo in tretjo generacijo
in ki bo prinašal v naš lokalni prostor nova spoznanja s področja medgeneracijskega sožitja in kakovostnega staranja.
ANDREJ ŽALAR

Občina Komenda je poznana, da ima prek šestdeset društev in
klubov. Kar slaba petina občanov je iz tako imenovanega tretjega
življenjskega obdobja, po drugi strani pa je petina mladih, ki še
niso prestopili prag polnoletnosti. To je nedvomno tudi velik izziv za
Zavodov program in delo.
Ja, s tem izzivom se srečujemo v Zavodu že kar nekaj let in se bomo
tudi v prihodnje. Predvsem bosta moj čas in energija usmerjena v večje
sodelovanje z našo osnovno šolo, predvsem z učenci osmih in devetih
razredov, kajti če si želimo dobrega medgeneracijskega sožitja, kar je
eden od predpogojev kvalitetnega življenja, se moramo le-tega učiti čim
prej, čeprav tudi v poznih zrelih letih še vedno ni prepozno. Imam kar
nekaj idej, kako bi se tega polotila, vendar o tem kdaj drugič, ko bodo
zadeve bolj aktualne.
Vendar na drugi strani ne smemo pozabiti tudi na sodelovanje preko
vrste medgeneracijskih programov z Društvom upokojencev, kjer je
skrito še veliko potenciala, saj v preteklosti nekako nismo znali dovolj
uspešno priti skupaj.
Čému, ocenjujete, bi morali v občini že v bližnji prihodnosti oziroma najprej nameniti skrb in konkretno delo?
Pomoč na domu, socialno varstvena storitev, katero Zavod izvaja,
ravno tako na mojo pobudo že sedmo leto, se izvaja, glede na razmere,
dokaj dobro in na tem področju bo potrebno samo še bolj intenzivno
storitev predstaviti populaciji, kateri je namenjena.
Konkretno, temeljito in čim prej pa se bo potrebno polotiti načrtovanja novega medgeneracijskega središča, kot sem že omenila na začetku,
v okviru katerega bi imeli predvsem manjši dom za naše starejše občanke in občane. Nacionalna strategija socialnega varstva za obdobje 2013
– 2020 namreč v delu, kjer obravnava kakovostno staranje, priporoča
čim bolj individualen pristop k reševanju oskrbe in nege starejših in v
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Viktorija Drolec
kolikor je oskrba potrebna izven domačega okolja, naj bo le-ta organizirana v lokalni skupnosti, čim bližje domovom starostnikov in v čim
manjših skupinah. Menim, da bi za potrebe naše skupnosti bilo dovolj
tam nekje 24 postelj, kar zdajšnja zakonodaja dopušča. Glede na to, da
je sprejetje zavarovanja za dolgotrajno oskrbo pred vrati, s čimer bo
omogočeno individualno financiranje oskrbe v starostni in bolezenski
onemoglosti, mislim, da realizacija takšnih načrtov ne bi smela biti
vprašljiva. Seveda pa bi se o tem morali pogovoriti tako na zborih občanov, kot tudi v drugih združenjih in skupinah.
Trenutno pa se posvečam uvajanju novega programa, ki bo na zanimiv, inovativen način pripomogel k dvigu medgeneracijskega sožitja in
sicer »Babi na domu«. Le tega sem že kot predsednica Sveta Zavoda
večkrat omenila, sedaj pa dobiva že konkretne obrise in naj bi v letošnji
jeseni zaživel. Z njim bomo na eni strani pomagali mladim družinam pri
varstvu otrok v času, ko institucionalno varstvo ni možno, to je ob večerih, popoldnevih, vikendih, v času bolezni otrok, na drugi strani pa bomo
vitalnim upokojenkam nudili priložnost dodatnega osmišljenja z varstvom otrok, pa tudi dodaten, sicer skromen, zaslužek verjetno ni zanemarljiv. Program bo podprt s spletno aplikacijo in bo podrobneje predstavljen nekje v septembru.
Na koncu pa naj še izpostavim, da si želim odličnega sodelovanja s
člani Sveta Zavoda Medgeneracijsko središče, s kolegi občinskimi
svetniki in z občinsko upravo vključno z novim županom in seveda s
celotno lokalno skupnostjo, saj bomo samo tako kos velikim izzivom, ki
nas čakajo v prihodnosti. Konec koncev je tudi sodelovanje z mediji
pomembno, zato bi izkoristila to priložnost in se zahvalila uredništvu
Aplence za res plodno sodelovanje, saj nam niti enkrat niste zavrnili
možnosti objave prispevkov, nasprotno, še vzpodbujali ste nas in upam,
da bo tako tudi v prihodnje.
Želim vam uspešno delo in potrebno najširše razumevanje na danes
vse bolj zahtevnem družbeno-socialnem področju nasploh in zato
tudi v občini Komenda.
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Street workout ali ulična vadba
'Street workout' ali po naše ulična vadba je
trening z lastno težo na prostem. Relativno
mlad šport, prvo svetovno prvenstvo je bilo
organizirano šele leta 2011 v Ukrajini, se po
svetu širi kot prvinski odgovor na nezdrav
mestni življenjski slog in vse bolj postaja del
ulične subkulture mladih.
Ulična vadba se odvija na ulicah oziroma v
tako imenovanih 'street workout parkih', ki v
zadnjih letih množično vznikajo tudi po številnih slovenskih krajih. Za vadbo so običajno na
voljo drogovi (vese za vzgibe) ter bradlje različnih višin in postavitev, ki omogočajo vrsto
različnih vaj, vsem pa je skupno delo z lastno
težo. Kot šport oziroma vadba v povojih v
Sloveniji še nima svoje krovne panožne zveze,
zato je vlogo neformalnega promotorja gibanja
prevzel Simon Grižon, ki prek svojega spletnega portala Street Workout Slovenija in Športnega društva Jekleno telo deli koristna znanja
o treningih, prehrani, filozofiji gibanja in
predvsem povezuje ljubitelje te aktivnosti.
»Stran sem naredil, ker čutim svoje poslanstvo pri razvoju tega športa v Sloveniji, ker
želim spodbuditi tako mlade kot starejše, da v
svoje življenje vnesejo gibanje in različne
športne aktivnosti. Upam, da bomo za gibanje
navdušili predvsem čim več mladih, čeprav
imam občutek, da na nek način niti ne govorimo več o gibanju, temveč o novi vrsti subkulture. Šport na prostem je brezplačen, mladi se
socializiramo na zdrav način, pomagamo drug
drugemu, delujemo kot vzorniki mlajšim generacijam, obenem pa pridobivamo nove prijatelje. Torej vidimo, da ne gre zgolj za šport, gre
za nekaj več, gre za ustvarjanje novih družbenih okvirjev.«
Ni čudno, da se gibanje kot blisk širi prek
socialnih omrežij, predvsem youtuba, facebooka in instagrama, kjer lahko najdemo številne
posnetke in fotografije kar najbolj impresivnih
vadb in položajev, za katere nismo verjeli, da
jih človeško telo lahko osvoji. Skladen trening
telesa in duha, kot dokazuje tudi ulična vadba,
odkrivata vedno nove meje človeških sposobnosti. In ne, ulična vadba nikakor ni samo za
fante!
Street workout naj bi se odvijal brez pravil
in s čim več improvizacije.
Simon Grižon: »Treniramo iz čistega veselja, uporabljamo teren kot svoj poligon, torej lahko treniramo praktično povsod. Obstajata dve glavni šoli tega gibanja, ruska
oziroma ukrajinska s poudarkom na gimnastičnih elementih, ter ameriška beast mode, ki
je nastala pod okriljem črncev v ameriških
mestih, ki so s treningom na ulici razvili zdrav
življenjski slog kot alternativo pred drogami
in kriminalom. Ameriška šola poudarja
osnovne vaje in trdo delo – sklece, dvige,
dipse, počepe, izpadne korake, vse to v tisočih
ponovitvah. V Sloveniji je najbolj poznan
zagotovo Rok Trost, ki vsako leto organizira
'24 ur workout' na Brdu pri Kranju, svetovnih
prvenstev pa so se doslej udeležili Marko Pa-

V Komendi bo uradno odprtje poligona za ulično telovadbo (streetworkout) nasproti
šole v Komendi (levo od šolskega mostu) v petek (drevi), 29. maja, ob 18. uri.
radzikovič (Bar wings) ter Žan Šket in Žan
Ograjenšek (Bar connection). Vsi trije so zelo
perspektivni tekmovalci, vseeno pa se moramo zavedati, da tudi pri nas obstajajo številni
drugi zelo dobri atleti, ki trenirajo doma in
samo za lastno veselje.«
Simon Grižon prejema na svojem portalu iz
dneva v dan več podpisov spletne peticije za
gradnjo novih parkov za ulično vadbo, zato je
njegova vizija, da bi vsaka slovenska občina
dobila vsaj en takšen park, da bi gibanje postalo državna strategija v smislu dolgoročnih investicij v šport za zmanjšanje stroškov zdravstvene blagajne in alternativa zapadanju v
droge in alkohol.
»Ne gre za gradnjo velikih stadionov, dvoran, ki stanejo miljone evrov, gre za razpršene,
manjše investicije po celotni državi, ki bodo
omogočile mladim, da se vključujejo v zdrav
življenjski slog, da motivirajo druge s svojim
zgledom, da se priključijo in nadaljujejo tradicijo. Precej slovenskih občin se je že odločilo
za postavitev parkov za ulično vadbo, saj se
mladi s tem življenjskim slogom lahko identificirajo. Vsi, ki smo del tega gibanja, se po
svoji močeh trudimo spodbujati pozitivno razmišljanje, sodelovanje, medsebojno pomoč,
prijateljstvo. Vadba je na prostem na voljo
vsem, 24 ur na dan, brezplačno ter v urbanem
okolju.«
Ljubitelji vadbe se tudi pri nas združujejo v
manjše in večje skupine. Nekatere štejejo zgolj
nekaj prijateljev, druge so bolj množične in
bolje organizirane in prihajajo iz vseh koncev
Slovenije: Jekleno telo – SW Slovenia, Bar
Connection, Bar Wings, Brdo Workout, SW
Hrastnik, SW Nova Gorica, SW Ljutomer, SW
Trbovlje, Extreme Bars Slovenija, Velefit, SW
Kamnik, SW Domžale, Bar Dragons Ljubljana,

Bar Bros, Bar Bending Slovenia, Bar Destroyerz, SW Gorilazzz, Marnbarz, SW Vodice,
Bar Brothers Koper, SW Zagorje, SW Lesce,
SW Bled, Šmarca Beastmode, Bar Cousins
Ljubljana in drugi. Člane združuje želja po
zdravem življenjskem slogu, gibanju v naravi,
osebnem napredku, nedvomno pa tudi ščepec
tekmovalnosti. Simon Grižon: »Rad bi poudaril, da je ulična vadba v svoji osnovi aktivno
druženje med prijatelji. Sigurno je dobro imeti
kanček zdrave tekmovalnosti, da človek lahko
napreduje pri kateri koli stvari, vendar je v življenju najbolj pomembno tekmovati sam s
sabo. Bodimo boljši kot smo bili včeraj, vendar
ne samo v športnem pogledu, pomagajmo prijateljem, ljudem, ki imajo težave ali so v stiski.
Kot smo velikokrat prišli do zaključka na naših
skupnih treningih, važno je druženje, pozitivna
energija, da pravzaprav ustvarjamo bolj prijazno okolje za naše potomce.«
Da fantje in dekleta iz gibanja ulične vadbe
prave vrednote tudi res živijo, priča velik humanitarni dogodek, ki so ga na pobudo Mihe
Šesta, vodje Street Workout Kamnik, organizirali lanskega decembra v Kamniku.
Organizator dogodka, SW Kamnik, je v soorganizaciji Občine Kamnik in s podporo 30
najboljših street workout atletov iz celotne
Slovenije (Street Workout Lesce in Bled,
Street Workout Vodice, Velefit, Street Workout Domžale, Street Workout Hrastnik,
Bar Dragons Ljubljana, Bad Bending Slovenia, Bar Wings Ivančna Gorica, Street
Workout Šmarca in Brdo Workout) organiziralo prijateljsko tekmovanje s humanitarnim poslanstvom za Anino zvezdico Kamnik,
namesto vstopnine na športni spektakel pa
so obiskovalci dogodka prinašali hrano za
pomoči potrebne družine.
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Spomladansko srečanje pri mlinčkih
Star nemški pregovor pravi, da april počne, kar
se mu pač zljubi. Da ta pregovor drži, je pokazal mali traven na dan 18. aprila, ko je bilo
načrtovano vsakoletno spomladansko srečanje
na kraju, ki ga dobro poznajo domačini in vsi
prijatelji našega društva. Ves dan je neusmiljeni dež močil vse in vsakogar.
Organizatorji bi se izneverili tradiciji, če bi
pri takem, nič dobrega obetajočim mesecem
vrgli puško v koruzo. Za naslednjo soboto, 26.
aprila, so naročili lepo vreme in obvestili vsa
sosednja društva, da tega dne srečanje vsekakor bo. Pa je res bilo.
Prišli so prijatelji srečanja in dobre volje z
Vira, iz Vodic, Kamnika, Trzina, Motnika, Radomelj, Cerkelj, Bukovice-Šinkovega Turna,
Domžal in seveda domačini. Zbralo se je več kot
120 pohodnikov, kolesarjev, pa še kak avto se je
našel, ki je pripeljal ljudi na srečanje v prvem
zelenju, k dobri glasbi in petju. Udeležence je
pozdravila predsednica DU Komenda Marija
Pirnat, svoje pozdrave in dobre želje pa so dodali tudi predsedniki ali predstavniki vseh društev.
Težko si je zamisliti srečanje pri mlinčkih,
če bi ne bil navzoč tudi najstarejši pohodnik,

član DU Kamnik, France Primožič, ki kljub
svojim 91. letom še vedno veselo hodi po ravnini in planini in med ljudi trosi svojo dobro
voljo. Prav na dan srečanja je dopolnil 88 let,
lahko bi rekli starosta kamniških upokojencev,
vsestranski družbeni delavec Stane Simšič. Ko

so navzoči izvedeli za ta življenjski jubilej, je
zadonela vesela prigodna pesem in obvezno
tudi tista, slovenska, o kapljicah in letih.
Veselo druženje se je končalo šele okrog
poldneva, z obljubo, da se jeseni spet srečamo
na kostanjevem pikniku.
Tone Ogorevc

Šahisti sklenili zadnji vikend
Šahovski klub Komenda, ki mu predseduje
Franc Poglajen je v okviru prireditev ob letošnjem občinskem prazniku sklenil s tekmovanji tudi zadnji vikend v maju. V soboto,
23. maja, je bil kadetski turnir oziroma Turnir
mladih Komenda 2015. V nedeljo pa so se na
mednarodnem turnirju pomerili še člani .
Dvoboji so bili zanimivi in napeti, zmagali
pa so (seveda) boljši. Mednarodnega članskega prvenstva pa sta se (zanimivo) udeležila tudi oče in sin iz Kazahstana, ki stanujeta
v Ljubljani.
A. Ž.

BALINANJE

Najboljši šolarji

Prvenstvo vaških ekip

Tudi letos so v Balinarski sekciji DU Komenda
razpisali tekmovanje med ekipami iz posameznih vasi. Tekmovanje je potekalo vso pomlad.
Prijavilo se je 8 vaških ekip, ki so kljub včasih
neprijetnemu vremenu do 14. maja že pokazale
na zmagovalce, čeprav manjka še nekaj tekem.
Tako je v razvrstitvi najboljših 1. ekipa iz
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Zmagovalci na mednarodnem članskem turnirju

Žej (Anton Špehonja, Angelca Hočevar in Silvo Rajterič), 2. ekipa Gmajnice (Ivan Hafner,
Drago Oblak, Sašo Jere in Peter Jakomin), 3.
mesto pa tudi ekipa iz Gmajnice (Fani Sodnik,
Mari Smolnikar, Avgust Sodnik in Darko Domadenik). Pokali bodo podeljeni, ko bodo odigrali vse tekme. Članice balinarske sekcije DU

pa so 5. maja sodelovale na turnirju v Škofji
Loki in zasedle odlično 5. mesto.
Iskrene čestitke vsem zmagovalcem; in: kje
pa so ekipe vasi, saj jih je v občini 14. Se bodo
prihodnje leto prijavile za tekmovanje?! Druženje je prijetno z rekreacijo na čistem zraku.
Tone Ogorevc

Aplenca
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Nasovške telovadke
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7. maja je minilo eno leto odkar smo v Nasovčah začele s telovadbo.
Zberemo se vsak dan ob 7. uri zjutraj pod toplarjem. Pol ure telovadbe
nas napolni z energijo in dobro voljo. V nov dan vstopimo z zavedanjem,
da smo nekaj naredile zase.
Od začetka pa vse tja do pozne jeseni so se nam občasno pridružile
tudi ženske iz okoliških vasi. Pet pa nas vztraja že od prvega dne, niti
zima nam ni vzela volje. Pred mrazom, snegom, vetrom in dežjem nas
je reševal » Kraljev pod«. Po telovadbi (včasih že med vajami) rade
malo poklepetamo in uživamo v pogledu na naše lepe planine.
Dnevi se daljšajo, postaja vse topleje in zato upamo, da se nam zopet
pridružijo vse lanskoletne telovadke.
Lepo vabljene tudi vse ostale, ki še zbirate pogum! Pridite, ne bo vam žal.
Marija Barle

Irena in Mateja s starši
Ja, prav ste prebrali. Dve predstavnici vrtca Mehurčki, Irena in Mateja,
sta se skupaj s starši najmlajših članov v dveh enotah vrtca Mehurčki
odločili, da pripravijo skupaj ne čisto vsakdanjo prireditev. Pripravili so

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

Vas vabita na

KRVODAJALSKO AKCIJO
v DOMU KULTURE KAMNIK
Fužine 10
08. in 09. junij 2015 med 7:00 in 13:00 uro

VABLJENI!
S seboj prinesite veljaven oseben dokument s fotografijo!

TUDI VAŠA KRI LAHKO REŠUJE LJUDI

jo v ponedeljek ob 18. uri ta teden v telovadnici šole v Mostah, dogajala
pa se je z najmlajšimi in tudi s starši na odru in pod odrom. Bila je
glasba, ples, rajanje, igrica, šov, morda modernejša opereta, bilo je veliko gibanja, skoraj karaokarskega sodelovanja v prostoru … in to s Kekcem, z ovčkami, brez njih, pa … Bo tudi na komendski TV.
Bilo je res nekaj posebnega in tudi poučnega za vse najmlajše, ki so
že skoraj oziroma bodo s prvim korakom stopili v šolo.
Ja, Mateja in Irena, videli smo, videli sta, navdušili sta, vse… In ni
nas bilo ravno malo v telovadnici. Pa tudi posladkanje na koncu je bilo
presenečenje.
A. Ž

Avrikelj na
mednarodnem festivalu

Na mednarodni festival otroških folklornih skupin je bila letos izbrana
tudi Otroška folklorna skupina (OFS) Avrikelj Društva narodnih noš na
Komendskem, na katerem so nastopile poleg Slovenije tudi skupine iz
Bolgarije in Hrvatske. Srečanje je trajalo dva dni, in sicer 8. in 9. maja
2015 na treh lokacijah: v Predosljah pri Kranju in v Kranju.
Nastop OFS Avrikelj je bil določen v soboto, 9. maja, v Kranju. Najprej je bila povorka skozi stari del mesta, nato pa so se zvrstili nastopi
na Glavnem trgu, kjer je bila po končanih nastopih slavnostna podelitev
priznanj in pozneje še ogled starega mestnega jedra Kranja.
Marijan Rozman

Lepih 70 let je praznoval Zdene
Bilo je kar nekaj adrenalina in vznemirjenja, da so stari »konjski« kolegi
strnili glave in se odločili presenetiti dolgoletnega sotekmovalca in ljubitelja
kasaškega športa Zdeneta Cibaška. Presenečenje je popolnoma uspelo.
Ob odsotnosti slavljenca z doma, ko je v krogu domačih praznoval, so
mu dirkači identičnega »emša« z malo odstopanji postavili na domačem
dvorišču mlaj in razobesili transparent, kjer je Zdene v vsej dirkaški kasaški opremi in s svojo prvo ljubeznijo, s konjem Tadijem, videti zelo
zadovoljen. Ob tem čustva ne morejo ostati hladna, oko se orosi. Zanj je
bilo presenečenje toliko večje. Ko se je vrnil domov, je opazil samo mlaj,
kajti bila je noč. Seveda je povabil na staro destinacijo kolege na pijačo.
Z besedami ni moč opisati, kako zanimive zgodbe, spomine so obujali. A ni bilo dovolj enkrat, kajti, ko je zjutraj ugledal še svojo podobo na
ograji hleva, čeprav od ganjenosti ni mogel izreči niti besede, je akcija
druženja, na istem mestu kot prejšnji večer stekla naprej. Obljubili so si,
da se bodo bolj pogosto srečevali; saj leta se ne ozirajo, le teko.

Kasaškemu zanesenjaku, ljubitelju plemenitih živali, iskrene čestitke
za rojstni dan!
Tekst in foto: ar
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Programski zbor veteranov vojne za Slovenijo
V začetku meseca marca so imeli veterani vojne za Slovenijo iz občine
Kamnik in občine Komenda letno programsko konferenco, na kateri so
obravnavali poročila o delu in financah v preteklem letu in vodili razpravo o delu v letu 2015.
O preteklem obdobju lahko zapišemo, da so bili načrti delovanja
kljub občutno zmanjšanim finančnim prispevkom občin, s pomočjo
donatorjev realizirane.
Predsednik OZVVS mag. Zvonko Cvek je poudaril, da predvidenega
programa v letu 2014 ne bi izpeljali brez donatorskih sredstev, kjer je
največ prispeval Calcit Kamnik, v letu 2015 pa se je temu podjetju pridružilo še podjetje Elektrina d.o.o iz Mengša, ki je prevzelo pokroviteljstvo nad Odprtim veteranskim prvenstvom občine Kamnik v streljanju
z malokalibrsko puško.
Član OZVVS Kamnik-Komenda Janko Blagšič je v mesecu aprilu
prejel visoko priznanje republiške organizacije in sicer zlato plaketo
ZVVS za dolgoletno delo.
Osnovne naloge iz programa, ki so bile v letu 2014 realizirane so:
glavni zbor (letna konferenca), srečanje članov v Komendi, sodelovanje
pri izvedbi občinskega praznika občine Kamnik in v ta namen organizirano odprto prvenstvo občine Kamnik v streljanju z malokalibrsko puško
na strelišču v Špitaliču, sodelovanje pri izvedbi praznovanja dneva državnosti, obisk OZVVS Lendava, kjer so si ogledali kraje, na katerih je
leta 1991 JLA hotela s tanki narediti preboj proti zahodu Slovenije,
slovesnost ob odhodu zadnjega vojaka JLA iz Slovenije pri spominskem
obeležju v Golicah v Tuhinjski dolini.

Drugi del poročila pa je bil namenjen delovanju veteranskih in domoljubnih organizacij v občini Kamnik, kjer OZVVS igra oziroma ima
pomembno mesto, saj je pogosto iniciator medsedbojnega sodelovanja.
Tu je bilo poudarjeno, da je bil lani razpisan že drugi natečaj s področja
državljanske in domoljubne vzgoje za osnovne in srednje šole na temo
Slovenija moja domovina.
Kot najpomenbnejši zaključek glavnega zbora lahko navedemo odličitev, da se na območju Kulturnega doma Kamnik, v bližini vhoda na
območje nejkdanjega podjetja Kemijska industrija Kamnik, postavi
spominsko obeležje pripadnikom teritorialne obrambe in milice iz občine Kamnik v spomin na njihovo delovanje v osamosvojitveni vojni.
Dejstvo je, da se večina aktivnosti Območnega združenja veteranov
vojne za Slovenijo Kamnik - Komenda odvija na območju občine Kamnik, kar je po eni strani tudi razumljivo, saj je več kot 90% članstva iz
občine Kamnik, kar sicer ne bi smelo biti opravičilo za manjšo aktivnost
na območju občine Komenda. Vodstvo območnega združenja je prepričano, da je s postavitvijo spominskega obeležćja v letu 2013 to mrtvilo
pričelo razbijati, saj smo se v letošnjem letu z vodstvom občine dogovorili, da se naše srečanje v maju uvrsti v program praznovanja občine.
Ob tej priliki vse obačnke in občane občine Komenda, ki imajo status
veterana, vabimo, da se vključijo v delovanje območnega združenja.
Združenje ima svoj sedež na Glavnem trgu 24 v Kamniku, kjer so možni
kontakti vsak četrtek od 16. do 18. ure. Možni so tudi kontakti na telefon
040 323 056 - Edo Jerman in e-mail zvonko.cvek@siol.net.
ZC

Srečanje članov Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo
S priznanji obeležili tudi praznik
Srečanje Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo občin
Kamnik in Komenda je bilo letos na teniškem igrišču v Podborštu.
Zbralo se je 52 članov, ki so z udeležbo pokazali, da še niso pozabili na
dogodke izpred četrt stoletja, da se jih s ponosom spominjajo in da želijo tradicijo druženja in prenašanje vrednot, ki so se izoblikovale med
vojno, prenašati na mlade rodove.
Vsi udeleženci so se po malici zbrali pri spomeniku udeležencev pred
Kulturnim domom oziroma občine v Komendi, kjer so položili cvetje.
Po vrnitvi na prireditveni prostor so podelili priznanja OZVVS Kamnik zaslužnim članom za širjenje in prepoznavnost te organizacije.
Priznanja je podelil Janko Blagšič, edini dobitnik zlatega priznanja
Zveze veteranov vojne za Slovenijo, obrazložitve pa je prebral podpredsednik OZVVS Janez Benkovič.
Priznanja so dobili Andrej Baloh iz Zgornjega Tuhinja, Iztok Krivortov z Duplice, Igor Kvas iz Kamnika, Strelsko društvo Veteran iz Kamnika in naš občan Janez Lončar.
Podelitev priznanj športnih tekmovanja je »preprečila Zofka« z dežjem, čeprav so bili prireditelji vseeno pripravljeni tudi na to. Ob odlič-

nem golažu in tekoči poživitvi so obeležili tovariško razpoloženje in
občinski praznik naše občine.
Tone Ogorevc

Prvomajska budnica Godbe Komenda
Ja, tudi letos 1. maja,
so člani Godbe Komenda nadaljevali začeto tradicijo. Koračnica je napovedala
praznični 1. maj zjutraj ob 6. uri pred občinsko stavbo v Komendi. Potem pa so se
godbeniki podali skozi vseh 14 vasi, povsod z napovedovanjem praznika.
Ves čas je bil na poti skupaj z njimi tudi župan Stanislav Poglajen. Nazadnje so pohod sklenili sredi dopoldneva na Križu v Kmečkem hramu pri
Sreču Korbarju, kjer jih je še pred ciljem na ob poti skozi vas pozdravila
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tudi nekdanja članica in ustanoviteljica Godbe Komenda Saška Plevel.
Seveda pa obiskovanje ni šlo brez dveh, treh malo daljših postankov.
Prvi je bil na Podborštu pri Lončarju, drugi pri Igorju Štebetu v Žejah in
nazadnje še tradicionalni postanek s prigrizkom pri Pavletu
Vidmarju v Žejah.
Budnica je tako tudi
tokrat začela vrsto prireditev, ki so bile maja
na programu ob občinskem prazniku.
A. Žalar

Aplenca
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4. Lidlov maraton Komenda 2015

Letošnji 4. Lidlov martaton v soboto, 25. aprila, je na hipodromu v
Komendi na startu zbral rekordno število tekačev na 5, 10 in 21 kilometrov. Kar 222 tekmovalk in tekmovalcev je teklo na kilometrskih razdaljah, pred njimi pa okrog 200 otrok na 150, 300 in 600 metrov. Prireditev
pod pokroviteljstvom firme LIDL in občine Komenda je odlično organiziralo Športno društvo Maraton Komenda.
Pred startom odraslih je prireditelj podelil ček v vrednosti 888 evrov
Gasilski zvezi Komenda. Predsedniku Gasilske zveze Komenda Jožefu
Sušniku ga je izročil župan občine Komenda Stanislav Poglajen, ki je po
tekmovanju podeljeval tudi odličja najboljšim v posameznih kategorijah.
Zmagovalci na 21 kilometrov so bili Andrej Medved, drugi je bil
Mirko Janjatovič, tretji pa Nejc Zorman. Predsednik tekmovanja Miha
Rudl je bil zadovoljen, prav tako tudi tekmovalci. Prihodnje leto na 5. maratonu, kaže, zato lahko pričakujemo spet rekordno število tekmovalcev.

REZULTATI
Moški skupno na 21 km: Andrej Medved, Nejc Zorman, Mirko Janjatovič. Ženske skupno na 21 km: Simona Dolinar Majdič, Anja Zima,
Nataša Aljančič.
Moški A do 30 let (roj. do 1985) na 21 km: Andrej Medved, Nejc
Zorman, Andraž Renko; Moški B do 40 let (med 1975 in 1984) na 21
km: Andrej Robič, Franci Volkar, Denis Sitar; Moški C do 50 let (med
1965 in 1974) na 21 km:Mirko Janjatovič, David Hvalic, Borut Jerala;
Moški D do 60 let (med 1955 in 1964) na 21 km: Dušan Mrak, Franci
Teran, Lado Kveder; Moški E nad 60 let (pred 1954) na 21 km: Stane
Zorman, Boris Drolc, Vid Jerala.
Ženske A do 30 let (roj. 1985 in mlajše) na 21 km: Anja Zima, Anja
Zalezina; Ženske B do 40 let (med 1975 in 1984) na 21 km: Simona
Dolinar Majdič, Manca Vovk, Alenka Čebulj: Ženske C 50 let (med
1956 in 1974) na 21 km: Nataša Aljančič, Suzana Trpin, Darja Slana;
Ženske D do 60 let (med 1955 in 1964) na 21 km: Slavka Slapar, Ani
Flis, Milena Markelj.
Moški skupno na 10 km: Domen Hafner, Peter Harnold, Tine Lavrenčič. Ženske skupno na 10 km: Urška Karlin, Sara Štebe, Zala Zavrl.
Moški A do 30 let (do 1985 ali mlajši) na 10 km: Domen Hafner,
Tine Lavrenčič, Tomaž Hočevar; Moški B do 40 let (med 1975 in 1984)
na 10 km: Peter Harnold, Urban Lavrenčič, Darko Kovač; Moški C do
50 let (med 1965 in 1974) na 10 km: Aljoša Šumlaj, Rado Zajc, Fredi
Adler; Moški D do 60
let (med 1955 in 1964)
na 10 km: Tomaž Kalan, Martin Kemperle,
Uroš Jenko ; Moški E
na 60 let (pred 1954)
na 10 km: Jani Merc.
Ženske A do 30 let
(1955 in mlajše): Sara
Šter, Zala Zavrl, Anja
Jenko; Ženske B do
40 let (med 1975
in1984) na 10 km:

Beti Jovanovič, Helena Vesel Nataša Borštnar; Ženske C do 50
let (med 1965 in
1974) na 10 km: Urška Karlin, Sergeja
Kotnik Zavrl, Darinka
Žibert; Ženske D do
60 60 let (med 1955
in 1964) na 10 km:
Marta Mrak, Majda
Kovačič, Vika Košnjek; Ženske E na 60
let pred 1954) na 10
km: Katja Tabernik.
Moški skupno na 5
km: Kristijan Grünfeld, Dejan Lenart, Mitja Tolar.
Ženske skupno na 5 km: Manca Korelc, Ema Tolar, Monika Ravnikar.
Moški A do 30 let (1985 in mlajši) na 5 km:Kristijan Grünfeld,
Marcel Kosirnik, Žan Kranjec; Moški B do 40 let (med 1975 in 1984)
na 5 km: Dejan Lenart, Emanuel Jež, Tomaž Hribar; Moški C do 50 let
(med 1965 in 1974) na 5 km: Mitja Tolar; Moški D do 60 let (med
1955 in 1964) na 5 km: Marjan Veršnik.
Ženske A do 30 let (1985 in mlajše) na 5 km: Monika Ravnikar,
Adriana Porovne, Margit Kosirnik; Ženske B do 40 let (med 1975 do
1985) na 5 km: Manca Korelc, Ema Tolar, Saša Bilban; Ženske C do
50 let (med 1965 in 1974) na 5 km: Karmen Mlinar; Ženske D do 60
let (med 1955in 1964) na 5 km: Dragica Habjan, Bernarda Pavlinič,
Andreja Ovca.
Srečno in na svidenje na 5. Maratonu Komenda 2016.
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MINFOS 43 in KAMENKOST 20 let
Člani geološkega krožka KAMENKOST smo
se letos dogovorili, da bomo naše sodelovanje
na Mednarodni razstavi mineralov, fosilov in
okolja MINFOS posvetili naši 20-letnici delovanja. Ker se taka obletnica pač mora dostojno
proslaviti, smo si omislili tudi »slavnostno
kosilo« s priokusom po geologiji. Temu primerno je bil sestavljen tudi ves slavnostni menu. Ponudili smo:
Hladna predjed – Robičeve kroglice - manjše konkrecije posute s Calcitovim proizvodom
Predjed – Komendska salama Pecten« vzorčni valj – ostanek vzorčenja tal na Gori.
Glavna jed – Cmoki Tunjice hills s »Komendskim« čemažem – večje konkrecije. Sladica
– Čokoladne kroglice sv. Frančiška posodil
nam jih je naš prijatelj Frenk, odtod ime. Sladoled – Limonito limonitna kroglica čisto za
konec »obeda«.
Eno vitrino smo nato opremili še z našimi
okroglimi oziroma okroglastimi najdbami, da
spominja na okroglo obletnico. V tretji vitrini pa
smo pokazali nekaj naših najlepših ali najpomembnejših kosov fosilov, ki smo jih našli na
dvajsetletnih raziskovanjih predvsem v okolici
Komende oziroma v Tunjiškem gričevju.
Naše delovanje na razstavi smo si razdelili
tako, da smo Eva Plevel, Nina in Matjaž zjutraj
začeli in najprej dokončali tisto, za kar je mentorju in njegovi ženi zmanjkalo časa en dan
prej. Kasneje sta Eva in Tomaž odšla domov,

prišle pa so Ema, Katja in
Eva Mikelj, popoldan pa se
nam je pridružila in nam
pomagala Ninina in Evina
mami.
Po spletu okoliščin smo
v nedeljo na razstavi delovali le trije. Poleg mentorja
sta zelo aktivno sodelovala
tudi Danaja in Klemen. Ni
bilo videti, da bi manjkalo Vitrina z menujem s priokusom po geologiji. Foto: E.G.
»kadra«, a vendar smo pogrešali obisk drugih članov krožka, ki bi se in njegovim sodelavcem na občini ter šoferjem
nam pridružili vsaj za nekaj časa na našem oziroma šoferkam, ki so nas varno pripeljali v
razstavnem prostoru in s tem poživili dogaja- Tržič in nazaj.
nje. Pa tudi otroci bi okusili delovanje na razEdo Grmšek
stavi in bi lahko naslednjič aktivno sodelovali.
To se ni zgodilo še nikoli in bi bilo zanimivo
izvedeti za vzrok. Še posebno nerazumljivo je,
ker je v tem šolskem letu skoraj še enkrat toliko
članov kot je povprečje prejšnjih let. Morda
starši nimajo več časa???
Sicer pa smo kot vedno v Tržiču malo delali,
malo »firbcali«, malo nakupovali (zapravljali),
se šalili in smejali, vmes kaj pojedli, skratka
imeli smo se – fino.
Da pa je za nami že trinajsta uspešna razstava MINFOS, na kateri smo predstavili našo
šolo in občino Komenda, kajti razdelili smo
zopet kopico naših zloženk, se moramo zahva- Sobotna ekipa – kot golob in štirje kanarčki
liti predvsem novemu županu Slavku Poglajnu Foto: E.G.

Nedeljska ekipa – le dva a kljub temu dovolj Foto: E.G.

Delček naših najlepših Foto: E. G.

Na razstavi cvetja v Volčjem Potoku
Spremljevalni program celotne prireditve se je letos odvijal pod skupnim naslovom Pisane drobtinice iz naše zgodovine. Nosilec predstavitve 29. aprila je tudi letos Turistično društvo Komenda, ki je povabilo
Mažoretke, Otroško folklorno skupino Avrikelj in Folklorno skupino
DU.
Mažoretke in obe folklorni skupini so se predstavili s programom in
plesi iz časov naših prednikov. Folklorna skupina DU je navdušila še
posebej številne tujcev iz Nemčije in Kitajske. Komentar Nemcev:
»Izredni plesalci, ubrani v plesu in petju, nenavadni ljudje, ki še v tretjem življenjskem obdobju premorejo toliko energije in ljubezni do narodnega izročila.«
In te misli same potrjujejo, da so naši plesalci dodobra izurjeni pod
umetniškim vodstvom njihove mentorice Mojce. Njihov nastop je bil
tokrat , saj je bil ta nastop že 16. v tem letu. Lani so nastopili 43 krat
doma in v tujini.
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Bila je lepa predstavitev občine v volčjem potoki na razstavi cvetja.
Tone Ogorevc

Aplenca
Najbolj
razveseljivo pismo

staršem, podpornikom, vsem v občini, ki imamo radi Komendo in stotnijo njenih prisrčnih
mažoretk.
V imenu Uredništva, in prepričan sem, da
tudi v imenu bralcev Aplence, iskrene čestitke,
velik aplavz in Na zdravje!
Se vidimo, če ne prej, v soboto, 20. junija,
ob 17. uri, v Športni dvorani v Komendi na
prireditvi S PALICO DO SONCA.
Andrej Žalar, odgovorni urednik Aplence

18. 5. 2015
»Spoštovani!
Pišem vam v imenu vodstva Twirling
in mažoretnega kluba Komenda.
Želeli bi vas obvestiti o zelo lepem
uspehu naših članic na finalu 15. Odprtega državnega prvenstva Mažoretne in
twirling zveze Slovenije za disciplino
mažorete, ki se je včeraj odvijalo v Horjulu.
Obe skupini: mažoretna skupina KADETINJE in mažoretna skupina JUNIOR
sta namreč zmagali in postali državni prvakinji.
Poleg tega so na stopničkah bile tudi solistke.
Med juniorkami je znova postala državna prvakinja LINA MAJCEN, Barbara Zadrgal je
osvojila 3. mesto. Med kadetinjami je nova državna prvakinja postala ARIANAANDOLJŠEK,
Špela Jereb pa je bila bronasta.
Ob tej priložnosti bi se vam radi zahvalili,
ker podpirate naš klub ter naše članice pri doseganju zadanih ciljev.
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V prilogi pošiljam nekaj utrinkov včerajšnjega dne in seznam vseh članic, ki so včeraj
tekmovale.
Lep dan še naprej!
Anita Omerzu, trenerka TMKK«

Spoštovani ga. trenerka Anita in vodstvo Twirling mažoretnega kluba!
Upali smo, da nam boste tudi tokrat z državnega prvenstva sporočili, da ste z mažoretkami
na tekmovanju spet potrdili lepe rezultate.
Ampak, Anita!
Da boste kar v
obeh skupinah postale državne prvakinje in da bodo na
stopničkah tudi solistke, je uspeh, ki
bi si ga lahko samo
tiho želeli. Ve ste ga
dosegle! To je
uspeh! Velik uspeh
vašega in skupnega
večletnega
dela,
treningov, odpovedim prostega časa…
Je priznanje in nagrada vam, vodstvu,

IME IN PRIIMEK
MAŠA BIZJAK
KATJA KAVČIČ
AJDA KOČAR
LAURA KOČAR
EVA MIKELJ
EMA POGLAJEN
TAJA ŠTEFANIČ
TEJA LETNAR
ANJA MUBI
AMILA LAKIĆ
ŠPELA PETEK
ARIANA ANDOLJŠEK
ŠPELA JEREB
JULIJA MAROLT
MARJETA KEŠNAR
PATRICIJA LUNAR
KAJA SODNIK
BARBARA ZADRGAL
KATARINA ZADRGAL
ŽANA ZGONEC
SAŠA KOČAR
LINA MAJCEN
EVA OSREDKAR
URŠKA ŠTEBE
ŠPELA ULČAR
MANCA ZGONEC
MARTINA SMOLNIKAR
VITA MARTA CIRAJ
ADRIJANA STELE

Razred
5.A
5.B
4.C
5.B
5.B
5.B
4.C
4.A
4.A
4.B
4.A
OŠ Rodica
7.B
5.C
6.A
8.C
8.C
7.C
8.A
6.A
9.C
8.B
9.A
1.letnik
9.C
9.A
9.A
8.C
2. letnik

Rezultati 15. državnega prvenstva v Mariboru
18. in 19. aprila disciplina twirling šport
Med solistkami v nižjem nivoju je prepričljivo zmagala Ariana Andoljšek, na 4. mestu je bila Eva Osredkar, sledile so ji Marjeta Kešnar, Manca
Zgonec in Saša Kočar. V višjem nivoju sta v kategoriji artistic twirl na
najvišjo stopničko stopili Lina Majcen in Urška Štebe. Prva v B nivoju,
druga v A nivoju. V kategoriji solo je bila Lina Majcen v B nivoju na 2.
mestu, Urška Štebe v A nivoju na 3. mestu. Lina Majcen je osvojila 3.
mesto v kategoriji freestyle, Urška Štebe pa je bila prva tekmovalka iz
komendskega kluba, ki je tekmovala v elite nivoju. To je najvišji nivo v
twirling športu. V zelo močni konkurenci je dosegla 6. mesto.
Med pari v nižjem nivoju sta Maša Bizjak in Laura Kočar dosegli 5.
mesto, Ajda Kočar in Taja Štefanič 9. mesto. V višjem nivoju sta med
artistic twirl pari B nivo 3. mesto dosegli Ariana Andoljšek in Katarina
Zadrgal, 4. mesto Eva Osredkar in Manca Zgonec. Med freestyle pari B
nivo pa Patricija Lunar in Barbara Zadrgal 5. mesto.
Dobro so se odrezale tudi skupine. Prvič so se tekmovanja udeležile
članice C skupine in s koreografijo Coraline dosegle 6. mesto. B skupina
je s koreografijo Smrkci dosegla 4. mesto.
Na višjem nivoju sta klub iz Komende predstavljali majhna in velika
skupina. TEAM s koreografijo Harry Potter in GROUP s koreografijo
ICE AGE. Obe skupini sta dosegli odlični 3. mesti.

Da se klubu za
podmladek ni potrebno bati, so poskrbele
najmlajše članice, saj
so v kategoriji »basic
strut« (osnovni korak)
osvojile kar 14 zlatih,
10 srebrnih in 5 bronastih palic.
Vsem tekmovalkam iskreno čestitamo! Še posebej tekmovalkam v višjem
nivoju, ki so se uvrstile na Svetovni pokal WBTF, ki bo v začetku
avgusta l v Kanadi.
Vse bralce Aplence vabimo, da si koreografije pogledate tudi v živo, in sicer na zaključni prireditvi Twirling in mažoretnega kluba
Komenda S PALICO DO SONCA, ki bo v SOBOTO, 20. JUNIJA
2015, ob 17.00 uri v ŠPORTNI DVORANI KOMENDA.
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Aplenca
Spominska
slovesnost na Komendski
Dobravi
Med rednimi, tradicionalnimi prireditvami, odkar je Komenda samostojna občina, je spominska slovesnost pri spominskem obeležju na
Komendski Dobravi ali v gozdu pri bolnišnici dr Tineta Zajca. Po lanski

MARATON 25 UR TENISA

pri bolnišnici dr. Tineta Zajca je bila letos slovesnost 15. maja dopoldne
na Komendski Dobravi. Tudi tokrat je pohod od Planinskega doma na
Podborštu do spominskega obeležja organiziralo Društvo upokojencev
Komenda, organizator svečanosti pri obeležju pa je bila krajevna organizacija zveze združenj borcev za vrednote NOB Komenda. Govornik
z obuditvijo spomina na dogajanja pred sedemdesetimi leti je bil predsednik Filip Železnik, program pa je tudi tokrat povezovala Marija
Špehonja.
Župan Stanislav Poglajen, direktorica Majda Ravnikar s člani občinske uprave, člani Mešanega pevskega zbora DU pod vodstvom
Ignaca Gorjanca, učenci osnovne šole Komenda , praporščaki iz sosednjih KO za vrednote NOB so se poklonili spominu. Pesmi zbora in
kulturni progam učencev pa so na lepi in hkrati umetniški ravni počastili praznični in spominski dan, ki se mu je nekako pridružilo tudi
turobno vreme. Predsednik krajevne organizacije borcev Filip Železnik, član Mirko Kepic in župan Stanislav Poglajen pa so položili
venec k obeležju.
- A. Žalar

Zmagovalec ekipa TK Komenda
Ekipo ŠD Policist je premagala za 62 točk

V soboto, 16. maja 2015, od 15. ure do nedelje, 17. maja 2015, do 16.
ure je v okviru občinskega praznika na igriščih Teniškega kluba
Komenda potekala prireditev Teniški maraton - 25 ur tenisa.
Maraton sta odigrali ekipi Teniškega kluba Komenda (TK Komenda)
in ekipa Športnega društva Policist Kamnik (ŠD Policist). Ekipo TK
Komenda je vodil Tomaž Hrovat, ekipo ŠD Policist pa Drago Kolar.
V vsaki ekipi je nastopalo po 20 igralcev in sicer članov TK Komenda
ter ŠD Policist Kamnik.
Maraton je bil tokrat že tretjič. Letošnji zmagovalec je bila ekipa TK
Komenda, ki je ekipo ŠD Policist premagala za 62 točk. Maraton so
organizirali člani obeh društev. Finančno je na pomoč priskočilo podje-

tje člana Boruta Pangeršiča, Pangeršič-Car. Zahvala pa velja tudi
Igorju Štebetu, ki je s pomočjo Mira Butaliča poskrbel za zajtrk za
vse tekmovalce, Vinetu Nuciču za sladkanje s palačinkami, Marjanu
Urhu za mesne dobrote in strežnemu osebju, ki je skrbelo, da tekmovalci in gledalci niso dehidrirali.
Na samem maratonu je kot gost nastopal tudi prijatelj TK Komenda,
hrvaški pevec glasbene skupine Bijelo Dugme, Alen Islamović. Že v
času tekmovanja in po zaključku je Alen Islamović predstavil tudi svojo
novo zgoščenko. Ob koncu meseca bo TK Komenda izvedel še turnirje
moških in ženskih dvojic ter posamezno. S tem bodo tudi sklenili prireditve ob letošnjem občinskem prazniku. Teniški pozdrav!
Primož Podbelšek
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Aplenca

DVAJSET LET GEOLOŠKEGA KROŽKA KAMENKOST

Medobčinski muzej Kamnik, Geološki krožek Kamenkost na Osnovni
šoli Komenda Moste in Občina Komenda so prejšnji četrtek, 21. maja,
na razstavišču ob Šolski poti odprli razstavo fotografij z naslovom Geološki krožek Kamenkost z OŠ Komenda Moste.
Zanimiva in skrbno pripravljena razstava izbranih fotografij je ogledalo 20-letnega dela Geološkega krožka. V njej so odtisi generacij

krožkarjev, navdušenih nad naravno dediščino in fosili. Celotni opus je
prikaz tenkočutnega, vztrajnega dela in ljubezni do raziskovanja na terenu. Je kronološki zapis številnih razstav, poučnih ekskurzij in predvsem tudi njihovega mentorja Eda Grmška s Križa. Prikazane so fotografije fosilov značilnih za Komendo in okolico. Našli so jih bivši in
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Razstava ob Šolski poti

sedanji učenci krožka Kamenkost ter mentor Edo Grmšek.
Po igranju na flavto, govornih predstavitvah razstave, geološkega
priročnika Gremno iskat fosile, avtorja dr. Jureta Žaloharja in po odprtju,
ki ga je opravil župan Stanislav Poglajen z zahvalo in spodbudnim nagovorom, so se udeleženci dogodka, sprehodili do osmih panojev in 16
predstavitev.
Lepa razstava, lépo, globoko počutje in občutek te po ogledu nehote
spreleti in prevzame. In te popelje v miselni sprehod. Kako lepo, kako
nepozabno in
vsega spoštovanja vredno pot
v preteklost je s
krožkarji na šoli
v vseh teh letih
naredil
Edo
Grmšek. Pokazal je, skupaj z
njimi, pot do
korenin.
A. Žalar

Florijanova maša v Mostah
Florijanova maša v Mostah v počastitev sv. Florijana zavetnika gasilcev
je postala obvezen dogodek ob občinskem prazniku za vse gasilce v
treh društvih, poveznih v Gasilsko zvezo Komenda. Tudi letos je bila,

Lovstvo nekoč in danes
Lovstvo nekoč in danes na Komendskem je bila 9. maja prireditev pri
Lovskem domu na Križu, ki so jo pripravili člani Lovske družine Komenda s starešino Goranom Peršinom.
»Odločili smo se za prikaz zgodovine. Včasih smo delovali in bili
organizirani v treh družinah,« pove.
Sicer pa je zgodovina lovske družine
je precej bogata. Sega namreč kar 95 let
nazaj in tokrat so jo tudi prelistali. Govorili so tudi o današnji vlogi lovca, ki je
precej drugačna od včerajšnje. Nazadnje
pa so zavrteli še film o lovski kinologiji.
Za konec pa so predstavili oziroma pokazali še svoje lovske pse.
Lovska družina ima danes 31 članov,

kakor tudi po njej potem obvezna gasilska veselica pred šolo v Mostah
z ansamblom na Navihanke. Ja, tele Navihanke so res navihane, gasilci
jih radi povabijo medse.
A. Ž.
okrog 50 prež na 3010 hektarih velikem revirju. Od divjadi so v revirju
srnjad, divji prašič, jelen je prehoden, race, dihur, jereb, fazan…
»Težave so zaradi divjih prašičev in vran. Slednje so vse bolj napadalne. Napadejo tudi človeka. Stekline pa ni,« je še dodal tistega lovskega
dne na začetku maja starešina Goran Peršin.
A. Ž.
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BOGASTVO KLEKLJANIH ČIPK NA SLOVENSKEM

Glasilo občine Komenda 5/2015

Po Adelaidi tudi doma

Razstava v Lončarjevem muzeju na Podborštu je še polepšala številna dogajanja ob občinskem
prazniku.

Slovenija je upravičeno lahko ponosna na marsikaj, kar ohranja v zakladnici ljudske umetnosti, in zanamcem zapušča neprecenljive lepote
človeškega ustvarjanja, predvsem v ljudskem izročilu in ustvarjanju
predmetov za vsakdanjo in praznično rabo. Čeprav je včasih na državni
ravni vprašljivo spoštljivo ravnanje z dediščino naših prednikov, prizadevnost posameznikov in društev le uspeva ohranjati visoko raven poustvarjalnosti vsega lepega in dragocenega, kar je stoletja živelo v ljudeh
in jim plemenitile duha.
Z razstavo Bogastvo in raznolikost klekljanih čipk na Slovenskem so
se slovenske klekljarice julija 2014 predstavile na 16. Svetovnem kongresu OIDFA v Adelaidi v Južni Avstraliji. Razstavljenih je bilo 38
različnih čipk, ki jih ustvarjajo klekljarice v Sloveniji. Ker je Avstralija
celina, kjer so mnogi Slovenci našli svoj drugi dom, je bila razstava
zelo odmeven kulturni dogodek, ki ga je organiziralo Slovensko združenje klekljaric.
Izreden vtis je naredila tudi na
ocenjevalce razstave, saj je
Slovenija zasedla drugo mesto
na izboru najlepše nacionalne
predstavitve. Sodelovala so
društva klekljaric iz Idrije, Ži-

rov, Škofje Loke, Črne, Zlatoličja, Rovt, Železnikov, Trbovelj, Polhovega Gradca, Cerkna in
seveda tudi nekatere naše članice.
Na razstavi v Lončarjevem muzeju so bile
postavljene na ogled vse v Avstraliji razstavljene
čipke; domačinke pa so svoja dela razstavile tudi
na posebni mizi, kjer so na vidnem mestu opozorili nase unikati Stanke Pibernik, začetnice in
pobudnice organiziranega klekljarstva in bogate
likovne umetnosti na šoli, kjer je poučevala likovni pouk vse do svoje upokojitve. V šopek
bogatih let je 27. aprila pripela osmo desetico.
Stanka Pibernik
Zdravico so ji zapeli Fantje treh vasi, svoji
mentorici in prijateljici pa so prepevale tudi
njene hvaležne učenke domače čipkarske šole. Tudi župan si je vzel čas,
da je obiskal to pomembno
razstavo.
Ob odprtju razstave 9. 5. se
je zbralo največ obiskovalcev
in občudovalcev doslej in s tem
pokazalo, da slovenska ljudska
umetnost doživlja preporod tudi pri domačinih, saj znajo ceniti umetnine, ki jih ustvarjajo
klekljarice na vsakotedenskih
srečanjih; zavedajo se, da je
udeležba Slovenije na tako odličnem srečanju, kot je bilo v Avstraliji,
več kot dostojno predstavila našo domovino in slovensko dušo,
V krajšem kulturnem programu so sodelovale instrumentalistke
Osnovne šole Komenda-Moste in kvartet Fantje treh vasi. Tudi pevci
radi stopijo skupaj, če gre za nastop ob tako prijetnih dekletih, kot so
naše klekljarice.
Razstava je bila v novem razstavnem paviljonu, ki ga je lastnik Lončar postavil prav za take komorne prireditve in ga velikodušno brezplačno odstopa za kulturne namene. Lep kulturni dogodek z mednarodnim
pridihom, ki Slovenijo lahko popelje tudi na drugo stran sveta.
Tone Ogorevc, A. Ž.

Pravljično popoldne v Lončarjevem muzeju
Matična knjižnica Kamnik in založba Sidarta sta nedavno izdali nov
družinski izletniški vodnik z naslovom Kamniške pravljične poti.
Napisala ga je Irena Cerar, strokovni uvod je prispevala direktorica
omenjene knjižnice mag. Breda Vukmir Podbrežnik, ilustracije akademska slikarja Polona Lovšin in Milan Erič, knjigo pa krasijo tudi lepe
fotografije več fotografov. V njej je vse potrebno za družinski izlet v
Kamniku in okolici: odvisno od zanimanja, starosti, želja in vedoželjnosti družinskih članov.
Knjiga, že tretja Irene Cerar po pravljičnih poteh, spada v projekt
Kamniške pravljične poti, ki ga od leta 2010 vodi Matična knjižnica
Kamnik. Med dvajsetimi možnostmi za družinske izlete je tudi idilični
svet Komendske Dobrave in Lončarjev muzej na Podborštu.
Matična
knjižnica
Kamnik je v sodelovanju z avtorico že imela
več predstavitev knjige
v Kamniku in okolici.
V soboto, 16. maja, popoldne je eno izmed
njih v sklopu prireditev
ob občinskem prazniku
občine Komenda pripravila tudi v prostoru
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za prireditve, ki sta ga
na območju Lončarjevega muzeja na Podborštu uredila Janez
Lončar in njegov sin
Jani. Knjigo in avtorico je najprej predstavila Breda Vukmir
Podbrežnik, nato pa
so Irena Cerar, Rok
Kušlan, Ivanka Učakar pa tudi Podbrežnikova povedali več v
njej opisanih pravljic in pripovedk s svetovalnimi izleti.
Pripovedi o nastanku Kamniških planin, Škratovem gozdu, fantu, ki
je šel v pekel po »cegelc«, ajdovski deklici, mlinarju ter divjem možu in
hudi muci so številne obiskovalce tako navdušile, da je marsikateri odrasel kupil knjigo, otroci pa bi še poslušali. Obveljalo pa je, da pravljice
in pripovedke niso le za otroke, pa tudi ugotovitev gostitelja Janeza
Lončarja v zahvali pripovedovalcem: »Lažje bom zaspal, kot če bi poslušal politike!«
Takšnih in podobnih prireditev si v Lončarjevem muzeju še želimo.
Jožef Pavlič, A. Ž.

Aplenca
Glasilo občine Komenda 5/2015
9.
Velika nagrada občine Komenda
Mednarodna kolesarska dirka in občinsko prvenstvo v kolesarstvu.

V soboto, 16. maja 2015, je bila v Komendi že tradicionalna 9. VN
OBČINE KOMENDA, mednarodna kolesarska dirka in občinsko prvenstvo v kolesarstvu. Organizatorji se letos lahko ponovno 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 vzpodbujali prav vse udeležence.
Klasična proga je potekala na 3.300 metrov dolgem
krogu s štartom pred občino Komenda in ciljem na vrhu
vzpona pred cerkvijo sv. Petra. Kot vedno se je tudi letos
izkazala za zelo zahtevno.
Točno ob trinajstih so se najprej na 26,7 kilometrov (8
krogov) dolgo preizkušnjo pomerili rekreativni kolesarji
in kolesarke ter občani občine Komenda, ki so se merili
za naslove občinskih prvakov. Absolutno je bil tudi letos
najhitrejši Janez Debeljak (Bam.bi) pri ženskah pa Irena
Voglar (Bam.bi), pravi boj za občinskega prvaka pa sta
uprizorila Jurij Kern in Franci Groznik, ki pa je na koncu
moral priznati premoč Juriju Kernu, ki je tako že tretjič
zapored postal občinski prvak, drugi je bil Franci Groznik,
tretji pa Edo Podgoršek. Med ženskami pa je četrti naslov
občinske prvakinje slavila Tanja Koncilija.
Na drugi dirki amaterskih kolesarjev je absolutno slavil
Sikošek Gregor (Bike Republik), drugi je bil Hajdinjak
Dušan, tretji pa Iztok Melanšek. Ob 15.00 pa so se na
progo podali najmlajši kolesarji v kategoriji dečkov C,
kjer je slavil Jaka Špoljar, na naslednji dirki dečkov A je

bil najboljši Ašič Simon, med dečki B pa Colnar Aljaž. Na zadnji dirki
so se pomerili še mlajši mladinci ter ženske elite. Pevoziti so morali kar
14 krogov oz. 46.500 metrov. Svojo osmo zmago v sezoni je slavil Nik
Čemažar iz Save Kranj, pred Aljažem Jarcem ter Viktorjem Potočkim
iz Radenske As. Med članicami elite je lansko zmago ponovila Špela
Kern (BTC City Ljubljana) pred Tino Perše in Anjo Rugelj.

Angleško in nemško
Od oktobra do aprila.
»Angleži«, če jih tako poimenujemo, so maja letos že tretjič sklenili
tečaj učenja angleškega jezika, »Nemci« pa tokrat drugič zapored. Na
začetku, razumljivo, jih je bilo več, na koncu pa v vsaki skupini po 11.
Učiteljici, Biserka Luznar za angleščino in Dagmar Dolinar za nemščino, sta starejše učence tako lepo pohvalili, da so nekateri celo menili, da
je posebno Biserka pri angleščini kar premalo stroga.
Mislim, da bi tistim, ki doslej niso tako imenovani »moški angleži«
oziroma poznavalci tega jezika, tečaj pri gospe Biserki zelo ustrezal;
posebno ker so običajne strogosti vajeni že od doma. Pa ne samo za
strogost, tudi za jezike so ženske, kot kaže, bolj nadarjene. Med obema
kar številčnima skupinama na koncu tečajev namreč nisem naštel moških za prste na eni roki.
No, pa šalo na stran. Medgeneracijsko društvo, ki organizira in ima v
programu med letom različne dejavnosti in aktivnosti, bo s tečaji nadaljevalo tudi jeseni, ko bodo le-ti razpisani, če bo dovolj prijav, je oblju-

bila predsednica oziroma direktorica Zavoda medgeneracijsko središče
Komenda Viktorija Drolec.
A. Žalar
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ŠOLSKI ORIENTACIJSKI TEK
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Svetovno šolsko prvenstvo v Turčiji

Doživeti svetovno šolsko prvenstvo je poseben privilegij, ki je dan le
redkim. Tokratno prvenstvo v orientacijskem teku, ki je potekalo v turškem Kemru, od letališča v Antalyji oddaljenem dobro uro vožnje z
avtobusom, je postreglo z odlično organizacijo tekmovanj, kraljevsko
namestitvijo vseh udeležencev v hotelu s petimi zvezdicami in s pestrim
spremljevalnim programom.
Med 700 učenci in dijaki, ki so se v orientacijskem teku na dolgi in
srednji razdalji pomerili v osmih tekmovalnih kategorijah, so OŠ Komenda Moste zastopali Žan Ravnikar, Matic Blaž in Matjaž Kavčič,
Monika Ravnikar in Marjeta Lipužič sta nastopili v slovenski selekcijski
ekipi srednješolk, Zala Zavrl pa med osnovnošolkami.
Napovedovanje končne uvrstitve že pred tekmovanjem zna biti precej
nehvaležno, a kljub temu so Žan in Matic, pa tudi Zala, veljali za tihe
favorite za sam vrh, s ciljem preseči Monikin rezultat na prvenstvu na
Portugalskem izpred dveh let, ko je bila četrta. V tekmi na dolgi razdalji,
ki od tekmovalca zahteva predvsem zmožnost dobre izbire poti med
oddaljenimi kontrolnimi točkami in odlično fizično pripravo, smo največ stavili na Žana. Upravičeno, saj je tekmovanje končal kot šesti in to
s precej grenkega priokusa. Skoraj do konca proge je namreč zasedal 2
mesto, a imel težave s predzadnjo kontrolno točko, kjer je izgubil 2
minuti in v močni konkurenci hitro zdrsnil z najvišjih mest.
Preizkušnja na srednji razdalji, ki preverja predvsem hitrost natančne
orientacije na običajno zahtevnejšem terenu, od Komendčanov najbolj
ustreza Maticu. Podobno kot Žan v tekmi na dolgi razdalji je skoraj do
konca tekel odlično in ohranjal mesto med dobitniki kolajn, tik pred ciljem pa se mu je primerila napaka, tako da je njegov končni čas zadostoval za še vedno odlično 7. mesto. Žan je bil na tej tekmi s sanjskim
štartom celo vodilni do pete kontrolne točke, a po dveh večjih napakah
je na koncu osvojil 22. mesto. Odlično je opravila tudi Zala, ki je z zelo
konstantnim tekom osvojila 7. mesto. Matjaž je zasedel 30., Monika
25., Marjeta 39. mesto.
Morda v trenutku takoj po tekmovanju ostaja nekaj grenkega priokusa, saj nihče od udeležencev ni s celotno progo opravil povsem idealno,
saj je trema pustila precej posledic. A sebi in drugim so pokazali, da se

ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA

Klubsko prvenstvo

Klubsko prvenstvo je tekma, ki se je ne sme izpustiti. Ta prestižna lovorika je nekaj, kar si želimo vsi člani kluba. Letošnje odprto klubsko prvenstvo Orientacijskega kluba Komenda je bilo v nedeljo, 10. maja, pri
Lončarjevi brunarici na Podborštu.
Organizator tekmovanja je pripravil skupek psihofizično zahtevnih
nalog, ki so zaradi svoje specifičnosti in raznovrstnosti poskrbele, da se
je vsem, ki bi hoteli priti do zmage po bližnjici, kaj hitro zataknilo.
Udeleženci so se takoj po štartu preizkusili v miselni nalogi sestavljanja
tridimenzionalne sestavljanke - zemljevida, čemur je sledilo preverjanje
zmožnosti dobre presoje in načrtovanja vrstnega reda pri iskanju kontrolnih točk. Po slabi uri, ko so bili tekmovalci od teka po mehki in s podrastjo poraščeni komendski »hosti« fizično že precej načeti, jih je čakala
naloga s preverjanjem spomina, za konec pa še naporno, večkratno prečenje močvirja in osvežilno iskanje podvodne kontrolne točke v potoku.
Bistre glave so »stuhtale« edinstven točkovalni sistem, ki je pripomogel k izenačitvi možnosti za zmago sicer tekmovalcev različnih starosti,
tekmovalnih stažev in spolov. Tako smo dobili 4 kategorije z vsaj 15
udeleženci. V enotni kategoriji otrok do 14 let je zmagal Tilen Zupan
pred Erikom Gregorcem in Niko Ravnikar. Med ženskami je slavila
Jasmine Neve, sicer reprezentantka Avstralije, druga je bila Monika
Ravnikar, 3. pa Mihala Korelc. Pri moških je z minimalno prednostjo v
cilj prvi pritekel Nejc Zorman, sledil mu je Matic Blaž, tretji je bil Jure
Zmrzlikar. V netekmovalni družinski kategoriji so najmlajši udeleženci
v spremstvu staršev pretekli in prehodili okrog 2 km dolgo progo označeno s trakci.
Tekmovanja se je udeležilo 70 tekačev različnih starosti; večina Komendčanov, tekli pa so tudi nekateri predstavniki ostalih slovenskih
klubov. Med navzočimi gledalci je bil tudi komendski župan Slavko
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lahko kosajo z najboljšimi in z nekaj sreče celo v takšni konkurenci
posežejo po kolajni. Takšno zavedanje dviguje samozavest, motivacijo
za trening in željo po novih tekmovanjih najvišjega nivoja.
Kot se za šolska tekmovanja spodobi, je bila tudi tokrat tekma le del
celotnega programa. Na družabnih in kulturnih aktivnostih so se mladi
spoznavali z vrstniki iz drugih držav in kovali nova prijateljstva. Nekatera bežna, nekatera morda bolj trajna, saj smo se tudi mentorji pogovarjli o možnostih medsebojnih izmenjav, ki odlično združujejo šport in
šolske aktivnosti.
Tekmovanje v Turčiji je bila nepozabna izkušnja. V tednu dni so bili
mladi v šoli življenja izpostavljeni stotinam impulzov, ki pomembno
vplivajo na razvoj njihovih športnih, socialnih, intelektualnih in še katerih potencialov. Ob motivciji, ki smo se je navzeli v Turčiji, bo delo v
šoli in izven nje lažje, saj je pred nami že nov cilj, naslednje šolsko prvenstvo v L'Aquili v bližini Rima v Italiji.
Nejc Zorman

Poglajen, ki je budno spremljal dogajanje.
Nedeljsko popoldne po tekmovanju smo izkoristili za druženje ob
pikniku in načrtovanje novih podvigov, tako tekmovalnih, kot organizacijskih. Med slednjimi je že konec maja državno prvenstvo, ki ga pripravljamo v Kamniku. Hitro, prehitro se dogaja, zato vedno bolj cenimo
dneve, kot je bil nedeljski, ko prijatelji sedemo skupaj in kakšno rečemo.
Zahvaljujemo se Lončarjevim s Podboršta, ki so omogočili, da je tudi
2. izvedba klubskega prvenstva OK Komenda bila na enem najlepših
krajev v naši občini.
Nejc Zorman

Aplenca

SPIDVEJIST MATIC VOLDRIH

Glasilo občine Komenda 5/2015

Predčasno končal sezono 2015

Spidvejist Matic Voldrih si je za letošnjo sezono zadal visoke cilje, saj
je prvič v svoji dolgoletni karieri želel poizkusiti, kako je služiti profesionalni kruh v tem atraktivnem športu. S pomočjo našega najboljšega
voznika Mateja Žagarja je namreč postal član angleškega kluba Berwick
bandits. Še preden pa je lahko pokazal in dokazal, kaj vse zmore, je
moral sezono predčasno zaključiti, saj je utrpel hudo poškodbo na prvi
tekmi državnega prvenstva v Krškem. Čeprav ga čaka še dolgo okrevanje, je z nami delil svojo izkušnjo.
Matic, kako si sprejel odločitev, da greš dirkat v Anglijo?
Pred začetkom sezone sem bil v dvomih, ali naj sploh nadaljujem pot v
spidveju, saj so pogoji za dirkanje vedno slabši. Čeprav nam je klub
zmanjšal finančno pomoč za 50%, sem se zaradi velike ljubezni do
spidveja, in ker je letos v Krškem tudi dirka za svetovno prvenstvo,
odločil, da podpišem pogodbo s svojim matičnim klubom.
Konec januarja pa se je tako tudi pojavila priložnost za podpis pogodbe z angleškim klubom Berwick Bandits, kjer so potrebovali nadomestnega voznika. Poklicali so Mateja Žagarja, ki je predlagal mene in se
z njimi dogovoril glede vseh pogojev pogodbe. Najprej sem bil malo v
dvomih, ker sem bil še v delovnem razmerju in hkrati imel slabe materialne in finančne pogoje, vendar sem vedel, da je to priložnost, ki je ne
smem izpustiti.
Kako pa so potekale same priprave pri selitvi na novo celino?
Ko sem v prestopnem roku podpisal pogodbo s klubom, ki leži na severu Anglije in meji s Škotsko, sem vedel, da ne bo časa za spanje. Zame
je selitev pomenila velik finančni zalogaj, saj sem moral kupiti še en
kompletni motor, novo opremo, dodatno orodje,... Za začetek sem pripravil dva motorja za vožnje v Angliji in enega za vožnje državnega
prvenstva v Sloveniji. Naredil sem nekaj treningov z novimi motorji in
jih nato poslal z vso opremo v Berwick. Po pogodbi sem tam dobil stanovanje, kombi in garažo, kar je celotno zadevo mnogo olajšalo. Sezono
sem si organiziral tako, da bi živel in dirkal na otoku, za dirke državnega,
evropskega in svetovnega prvenstva pa bi se z letalom vedno znova
vračal v Slovenijo ali drugi del celinske Evrope.
Se je bilo težko privaditi na življenje v novem kraju?
Iskreno povedano nisem vedel kaj lahko pričakujem. Čeprav zaradi dirk
veliko potujem, se nisem še nikoli odpravil čez lužo za toliko časa. Zaradi neizkušenosti z letenjem, govorjenjem angleškega jezika in vseh
drugih organizacijskih del sem prvi mesec vzel s seboj dobrega prijatelja
Klemna. Skupaj sva se privajala na novo mesto, nove ljudi in na angleški
spidvej. Bil mi je v veliko pomoč. Zato se mu iskreno zahvaljujem! Imel
pa sem zelo dobro izkušnjo s tamkajšnjimi domačini, ki so me zelo lepo
sprejeli. V mestu so me poznali in vedno lepo pozdravili. Hkrati so bili
vedno pripravljeni pomagati, saj čisto drugače gledajo na ta šport. Eden
od tamkajšnjih domačinov me je ob odhodu nazaj v Slovenijo celo
presenetil na vratih stanovanja in mi dal kuverto s 100 funti, ki jih je po
tekmi zbiral med gledalci. Ljudje tam so bili res srčni. Tako sem se še
pred odhodom v Slovenijo veselil prihoda nazaj, kar pa se na žalost zaradi poškodbe ni zgodilo.

Kako si se znašel na tamkajšnjih stezah?
Začetki na otoku so za vsakega Evropejca malce težji, saj se tamkajšnje
steze zelo razlikujejo od naših. Pri nas in v Evropi so steze dolge od 380 do
420m, v Angliji pa se razpon začne šele pri 220 metrih. Steze so tako veliko krajše in tudi tehnično bolj zahtevne. Zato na prvih dveh dirkah nisem
mogel vsega pokazati, a so bili v klubu vseeno zadovoljni. Tudi počutil
sem se bolj in bolj samozavestnega z vsako dirko. Bila pa je moja ekipa
sestavljena iz zelo izkušenih in dobrih voznikov: dva iz Anglije in Danske
ter voznika iz Švedske in Avstralije. Liga je bila tako zelo močna.
Kdaj se je torej zgodil tvoj usodni padec?
Čeprav so se vsi bali, da se ne bi ponesrečil na kakšni angleški stezi, se
je padec zgodil ravno na dirki državnega prvenstva na velikonočni ponedeljek v Krškem; po enem mojih bolj napornih vikendov. Usodna je
bila enajsta vožnja, ko sem po štartnem ovinku vozil na drugem mestu
za Italijanom Michelom Castagno in v borbi za prvo mesto s svojim
sprednjim kolesom zadel v zadnji del kolesa vodilnega. Pri tem me je
sunkovito dvignilo in sem pri odboju v zaščitno ograjo poletel visoko v
zrak. Pri padcu sem takoj vedel, da sem utrpel hudo poškodbo, saj mi je
noga kar visela od kolena.

Padec v Krškem
Omenil si, da je bil pred dirko v Krškem eden izmed tvojih bolj napornih vikendov. Je to pripomoglo k sami koncentraciji na dirki?
Nedvomno je bil eden od vzrokov za moj padec tudi neprespana noč in
dolgo potovanje. Pred to dirko sem imel namreč v dveh zaporednih
dnevih dirko najprej v Angliji, nato na Škotskem, nakar je sledil še dolg
let domov v Slovenijo. Najprej sva s Klemenom letela iz Edinburga v
London, se ustavila za 3 ure in letela naprej v Zagreb, od tam pa v Krško.
Ker se drugače ni izšlo, sem izpustil jutranji trening in prišel dve uri pred
dirko. Ob vsem adrenalinu in želji po zmagi pač ne razmišljaš o posledicah. V športu je pač tako, da moraš na vse ali nič. Štejejo samo zmage.
Kako huda je tvoja poškodba?
Utrpel sem dvojni odprti zlom podgolenice in mečnice. Pri operaciji so mi
v nogo vstavili titanium palico in štiri vijake. Ocenili so, da bo trajalo dva
meseca preden bom lahko stopil s celo težo na nogo in približno 6 mesecev,
preden se bom lahko spet vrnil k športnim aktivnostim. Sicer so to samo
ocene, vendar tudi sam vidim, da bo potreben čas za okrevanje. Bolečine
so namreč še kar prisotne, čeprav je od padca minil že dober mesec.
Kdaj se boš torej lahko spet vrnil na motor?
Težko rečem. Najprej upam, da se vse čim prej zaceli, da me bodo poslali v toplice in da čim prej ponovno shodim. V Angliji so dobili zamenjavo in mi želijo hitro okrevanje. Moji načrti so bili drugačni. A kaj, ko
so poškodbe sestavni del športa; še posebno spidvej je rizičen. Letos bi
imel na otoku najprej 34 dirk, če bi se uvrstili naprej pa še dodatnih 8
dirk, kar bil pomembno za moje izkušnje. A sedaj je najprej zdravljenje,
potem pa, kako naprej. Se pa seveda zahvaljujem staršem in vsem, ki so
mi stali ob strani in mi kakorkoli pomagali na moji športni poti!

Roben in Carl Morrison, pri katerih sem imel delavnico.

Hvala Matic, da si delil svojo izkušnjo z nami. Želimo ti čim hitrejše
okrevanje in veliko sreče pri nadaljevanju športne kariere!
M.S., slike Sašo Ključarič
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Občinska in sejemska dirka domačim

Aplenca

Franc Čebulj dvakrat najboljši, zmaga Sejemske tekme Romanu Jerovšku, zmagovalca občinske pa
Andrej Arnol in Janez Štremfelj drugi.
domačin Robert Hrovat na tretjem mestu. Za pokal občine Komenda v
peti tekmi pa sta se na prvo in drugo mesto uvrstila Andrej Arnol (1.) in
Janez Štremfelj (2.). Pokrovitelj šeste tekme je bil Sejem Komenda,
zmagovalec pa Roman Jerovšek. Franc Čebulj pa je bil med sedmimi
tekmami v nedeljo, 17. maja, kar dvakrat najboljši. Drugič je osvojil
prvo mesto v sedmi tekmi za pokal Hidrotehnika.
- až

Ženska odbojka
Med občinskimi prireditvami in športnimi tekmovanji je bila 17. maja
tudi tradicionalna Kasaška prireditev Konjeniškega kluba Komenda na
hipodromu v Komendi. Na programu je bilo sedem kasaških tekem in
osma s kmečkimi dvovpregami. Najbolj zanimivi in razburljivi pa sta
bili 5. za pokal občine Komenda in 6. za pokal Sejma Komenda.
Že pri tretji
tekmi,
katere
pokrovitelj je
bila Gradbena
mehanizacija
Mustang, je bil
prvi član kluba
Franc Čebulj.
Pri četrti tekmi
za pokal Kmečkega glasa je bil
najbolje uvrščen

Društvo prijateljev športa, ki je v okviru občinskega praznovanja organiziralo 9. maja skupaj z Društvom skakalni komite Gora 2. komendski
pentatlon, ki je bil lepo uspela prireditev, je 17. maja povabilo ženske
odbojkarske ekipe v Športno dvorano v Komendo na ženski odbojkarski
turnir za pokal Komende. Prireditev je lepo popestrila tudi sicer zelo
pester program različnih prireditev ob letošnjem občinskem prazniku v
Komendi.
- A. Ž.

ČEBELA IN OSAT
Maj 2015

NA PREŽI

ČEBELA – Dvajset let so okrog
njega zbrani preskušali, kako je trden
most. Dvajset le je ime potrjevalo, da
je kot kamen kost. Ostalo je ime,
našli smo dragocenost iz preteklosti.
Ponjo že dvajset let hodi z generacijami mladih zbranih okrog njega. In ČEBELA za maj 2015
tako je postajal in postal tihi neznani
dobrotnik globoko neznanega in hkrati darovalec odkritega in zato
nenadoma poznanega.
Zato za ta dar iz preteklosti Edo Grmšek Čebela tebi in tvojim, ki
so po teh poteh s teboj. Bodi, in s teboj vsi krožkarji, tudi po sedanji
razstavi ob Šolski poti, še naprej trden kot Kamenkost.
OSAT – Čeprav zima s snegom marsikatero nesnago prekrije in zacveti potem, ko odleze sneg, tudi pomladni »odpadni cvetovi«, ki
zrastejo čez noč, pogosto niso redki. Menda se to precej rado dogaja
ob poti proti gozdu v Suhadolah. Porajajo se vprašanja, ali takšne
»cvetove« puščajo znancem znanci zaradi »oboževanja«, ali jih od
nekod čez noč pripeljejo neznanci.
Da bi jih sami vozili na svoje, ne
gre. Saj je znano, da imamo radi
pospravljeno tudi tako, da k sosedu
vržemo. Vsekakor velja, da bo
morda tudi tale Osat videl tisti, ki
mu je namenjen.
OSAT za maj 2015

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

NASVETI

Razveza zakonske zveze

Z ženo se na razumeva več in
odločila sva se
za ločitev. Imava dva mladoletna otroka, v
času zakonske
zveze pa sva
kupila hišo s
kreditom na hipoteko in imava
dva avtomobila.
Tanja Glušič
Prosim za nasvet, kakšne so možnosti za čim hitrejšo ločitev
in razdelitev premoženja. Hvala za odgovor.
V Sloveniji lahko zakonsko zvezo razveže le
sodišče s sodbo. Postopek za razvezo zakonske

POD DROBNOGLEDOM

zveze se začne bodisi na podlagi predloga za
sporazumno razvezo zakonske zveze ali pa na
podlagi vložene tožbe. Sodišče bo zakonsko
zvezo razvezalo na podlagi sporazuma zakoncev, kadar sta se sporazumela o naslednjih
vprašanjih: (1) varstvu, vzgoji in preživljanju
skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema;
(2) sporazum o delitvi skupnega premoženja o
tem; (3) kdo od njiju ostane ali postane najemnik
stanovanja; ter (4) o morebitnem preživljanju
zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez
svoje krivde ni zaposlen. Kadar imata zakonca
otroke mora sodišče ugotoviti tudi, ali je z njunim sporazumom poskrbljeno za varstvo,
vzgojo in preživljanje skupnih otrok ter za stike
med otroki in staršema, pri čemer sodišče vedno
deluje skladno s koristjo otrok, o čemer sodišče

Alergija na gluten

Gluten je beljakovina, ki se
nahaja v pšenici, ječmenu, rži,
piri in ovsu.
Večina ljudi ga
normalno prebavlja pri določenih posameznikih
pa
prihaja do draženja sluznice
Blaž Filipič
tankega črevesja in posledično do okrnjene absorbcije hranil.
Simptomi alergije se pogosto pojavljajo v
obliki driske ali zaprtosti, napenjanja, intenzivnejšega izgubljanja ali pridobivanja telesne
teže ter pogostih aft v ustih. Kadar je alergija
na gluten intenzivna in sistemske narave, govorimo o avtoimuni bolezni - celiakiji.
V primeru, da sumimo, da je naše zdravstveno stanje slabše zaradi uživanja glutena, lahko
to enostavno preverimo z eno ali dvomesečno
brezglutensko dieto. Za ugotavljanje celiakije
pa se moramo obrniti na osebnega zdravnika,

OLGIN KOTIČEK
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ki nas nato po potrebi napoti v specialistično
ambulanto.
Tudi sicer je brezglutenska dieta osnovno
orožje v boju z alergijo na gluten. Od stopnje
alergije pri posamezniku je odvisno, kako
stroga je dieta.
Pri nekaterih alergikih se lahko zaradi okvare
sluznice pojavi tudi pomanjkanje encima, ki razgrajuje mlečni sladkor - laktozo. Sledenje vodi v
laktozno inteoleranco, o kateri sem pisal v prejšnji številki Aplence. Nekateri morajo zato poleg
uživanja brezglutenske hrane tudi opustiti ali vsaj
močno zmanjšati vnos mlečnih izdelkov.
V medicinski stroki prevladuje mnenje, da se
alergiki, ki se brezglutenske diete dosledno držijo, dodatnim zdravstvenim zapletom pogosto izognejo. Do opaznega izboljšanja zdravstvenega
stanja pride že v mesecu ali dveh po uvedbi diete.
Trajanje obnove sluznice tankega črevesa pa je
odvisno od stopnje njene prizadetosti. Slednja
običajno traja od šestih mesecev do dveh let.
Kljub na prvi pogled strogi dieti pa je za ljudi
s tovrstno preobčutljivostjo na voljo veliko različnih živil (za prilogo: krompir, koruza, riž,
soja, ajda, leča, proso...). Namesto pšenične

pridobi tudi mnenje centra za socialno delo.
V kolikor pa se zakonca ne moreta sporazumeti o vseh navedenih vprašanjih, bo moral
eden od njiju vložiti tožbo na razvezo zakonske
zveze. Ob razvezi sodišče odloča tudi o dodelitvi otrok v varstvo in vzgojo, o preživljanju ter
o stikih s starši. Kadar se postopek za razvezo
zakonske zveze vodi na podlagi tožbe, sodišče
v tem postopku ne odloča tudi o morebitni razdelitvi premoženja, ampak je za razdelitev premoženja potrebno vložiti posebno tožbo.
Sodišče v postopku razveze zakonske zveze
upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok
izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam
izbral in če je sposoben razumeti njegov pomen
in posledice.
Tanja Glušič – odvetnica
Odvetniška družba Glušič o.p., d.o.o.
moke lahko uporabljajo ajdovo, riževo, čičirikino, koruzno ali katero od brezglutenskih mešanic. Brezglutenske linije izdelkov imajo v svojem programu tudi številne trgovske verige. V
bolje osveščenih restavracijah so že nekaj časa
na voljo brezglutenski meniji. V ostalih primerih
pa si ga že amaterski poznavalec kulinarike s
kombiniranjem jedi v ponudbi lahko meni sestavi sam. Zaradi pozitivnih vplivov na počutje
se samoiniciativno za tako dieto odločajo tudi
ljudje, ki jim tega sicer ne bi bilo treba. Mednje
spada tudi teniški zvezdnik Novak Djoković, ki
je avtor knjižice s številnimi brezglutenskimi
recepti. Kopico različnih idej lahko najdemu
tudi na spletu. Tudi vas vabim, da si občasno
pripravite okusen obrok brez glutena in ugotovite kako vpliva na vaše zdravje in počutje.

INŠTRUKCIJE PREM
matematika, fizika, kemija
Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
Za vse, ki želijo razumeti in znati več.
www.prem.si, 031 361 305

Čas je za solate in hujšanje

Vremenarji nam
za letošnje leto
napovedujejo dolgo in vroče poletje. V vročih dneh
se izogibamo mastne, začinjene in
sladke hrane, saj
nam je po njej še
bolj vroče. To je
idealni čas, da izgubimo kakšen
Olga Hace
kilogram preveč.
Jesti nam ne prija kaj dosti, zato pijemo več tekočine. Najbolj nas ohladi metin čaj, izogibamo
pa se sadnim sokovom, gaziranim pijačam in
alkoholu. Dnevni obrok zamenjamo s sadjem,

prilegata se sočna zelenjava in sadje.
Ker v vročih dneh manj jemo, moramo še
bolj paziti na zdrav jedilnik. Najbolj se prilegajo solate, ki morajo biti ustrezno sestavljene,
saj so le tako polnovreden obrok. Vsebovati
morajo zelenjavo, beljakovine in seveda dobro
olje. Na solato dodajamo sir, fižol, čičeriko,
jajca in še kaj bi se našlo. Najbolj pomembno
je, da jim dodajamo omega tri maščobne kisline, ki ugodno delujejo na vitamin D. Omega tri
maščob največ najdemo v oreščkih, avokadu,
špinači in ribah. Tudi sojino, konopljino olje je
bogato z njimi.
Zelo osvežilno solato pripravimo iz kumar
ali rdeče redkvice. Kumare ali redkvice naribamo na tanke rezine. V ponvi na srednji temperaturi brez maščobe prepražimo dobro žlico

sezama, da postane zlato rjav in pustimo, da se
ohladi. Za priliv zmešamo sesekljane liste bazilike, strt česen, ščep soli, limonin sok ali kis
in dobro olje. Prelijemo po kumarah in bogato
potresemo s sezamom. Ponudimo s kosom črnega kruha.
Okusna in zdrava je solata iz špinače. Špinačo pripravimo v skledo kot vse ostale solate.
Bogato potresemo z nadrobljeno feto in sesekljanimi orehi. Za preliv zmešamo žlico gorčice, strt česen, ščep soli, limonin sok in ščep
sladkorja. Počasi vlivamo olje, da nastane
enakomerna svetla zmes. Prelijemo čez špinačo in postrežemo s kosom črnega kruha.
Privoščite si solate na tisoč in en način, zgubili boste kak kilogram in manjvroče vam bo!
NAJ VAM TEKNEJO!
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"Vse v zlato!"
Za nami je uspešno izvedeno lokostrelsko tekmovanje.
Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče je v okviru občinskega
praznika organiziralo lokostrelsko tekmovanje »VSE V ZLATO!« Tekmovanje je bilo v četrtek, 21. maja 2015, od 17. ure naprej v Športni
dvorani Komenda.
V spretnostih streljanja z lokom v tarčo se je med seboj pomerilo 19

članov lokostrelske sekcije društva in sicer v različnih starostnih kategorijah (1. - 3. razred,
4. - 6. razred, 7. - 9. razred, člani
in članice) in disciplinah (goli,
olimpijski in sestavljeni lok).
Ob koncu tekmovanja je
podžupan Igor Štebe vsem čestital, najboljšim pa podelil
medalje. Vsi sodelujoči so od
trenerja Roberta Levstka prejeli tudi praktična darila, ki so jih prispevali donatorji.
ČESTITKE vsem tekmovalcem in HVALA vsem pomočnikom in
donatorjem.
Suzana Zgonec, predsednica DMD Mravljišče
Po lokostrelskem tekmovanju pridite jeseni in se nam pridružite
na treningih lokostrelstva.

Nogometni turnir U-13
NK Komenda ostaja še naprej v III. Slovenski nogometni ligi - Na turnirju ob prazniku občine Komenda so člani U-13 osvojili 2. mesto.
lične selekcije v klubu že pred nami, smo tokrat povabili na srečanje
šest ekip. Sodelovale so ekipe iz sosednjih občin in iz zgornje Gorenjske. Osvojili smo 2. mesto, s katerim smo zadovoljni.
Kaj pa III. Slovenska nogometna liga?
»Včeraj, 23. maja, smo osvojili odločilno točko v boju za obstanek. V
prihodnje bomo tako sodelovali v III. Slovenski nogometni ligi center,
česar se veselimo.«
Čestitke in uspešno še naprej.
- A. Ž.
Območno združenje Rdečega križa Kamnik
RAZPISUJE
LETOVANJA 2015 ZA OTROKE (STARE OD 5
DO 19 LET) OBČINE KAMNIK IN KOMENDA
Mladi Komendčani so se uvrstili na 2. mesto.
Na tradicionalnem Nogometnem turnirju, ki ga ob občinskem prazniku
občine Komenda že nekaj let organizira Nogometni klub Komenda, se
je v nedeljo, 24. maja, na nogometnem igrišču v Komendi pomerilo šest
ekip iz selekcije U-13. V nekoliko časovno skrajšanem turnirju v primerjavi s tekmovanji prejšnjih let so prvo mesto osvojili mladi nogometaši U-13 iz Lesc, na drugo mesto so se uvrstili člani NK Komenda,
tretja pa je bila ekipa NK Radomlje.
Odličja in pokale najboljšim po končanem turnirju podelil podžupan
občine Komenda Igor Štebe.
Predsednik NK Komenda Aleš Marinko je po turnirju takole komentiral srečanja: »Da bi skrajšali čas turnirja, ki so ga organizirali za raz-

V letošnjem letu sta na voljo sledeča termina:
1. izmena Debeli rtič 14.07. do 24.07.2015
2. izmena Savudrija 24.07. do 03.08.2015
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zahteva, da so bili otroci,
katerim bodo sofinancirali letovanje, v lanskem letu vsaj 3x pri zdravniku. Veliko otrok zdravnika niso obiskali tolikokrat, zato se lani za
letovanja niso zanimali. V letošnjem letu uvajamo dve novosti:
ZA LETOVANJA BOMO VODILI DVOJNO EVIDENCO:
zdravstvena indikacija
za otroke, katerim bodo zdravniki odobrili zdravstveno indikacijo
(na Debelem rtiču 17 otrok iz Kamnika in 8 otrok iz Komende, v
Savudriji pa 16 otrok iz Kamnik ter 8 iz Komende). Teh otrok bomo,
glede na odložitev ZZZS-ja lahko sprejeli 49.
socialna indikacija
Otrokom, katerim zdravniki ne bodo odobrili zdravstvene indikacije,
bomo, na podlagi % dohodka na družinskega člana (razvidno iz določbe o otroških dodatkih /CSD/ dodelili socialno indikacijo (na
Debelem rtiču 10 otrok iz Kamnika in 5 otrok iz Komende, v Savudriji pa 9 otrok iz Kamnik ter 6 iz Komende). Teh otrok bomo, glede
na dodeljena sredstva s strani obeh občin, lahko sprejeli še 30.

Odličja je podelil podžupan Igor Štebe
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Turnir v namiznem tenisu
V torek, 12. maja 2015, je turnir v počastitev
praznika občine Komenda začel s pozdravom
predsednik Namiznoteniškega kluba Komenda
Andrej Marin. V dvorani šole v Mostah. V
starostni kategoriji od drugega do petega razre-

da sta tretje mesto osvojila Žak in Taja Žgur.
Zmagovalec Jakob Kralj je v finalni tekmi z
rezultatom 2/1 premagal klubskega kolega Jošta Ciperla. V starejši starostni kategoriji –
učenci od šestega do devetega razreda (skupaj
dečki in deklice) je nastopilo 12 tekmovalcev;
med njimi so bili tudi iz občin Kamnik in
Domžale. Po izenačenih dvobojih sta si tretje
mesto razdelila Monika Klopčič in Matic
Žvelc. Največ znanja je pokazal zmagovalec
Matic Kužnik iz Kamnika. V finalu je z 2/0
premagal Andraža Kužnika.
V tekmovanju veteranov oziroma rekreativcev

se je pomerilo 18 tekmovalcev, ki so prišli iz občin
Kamnik, Domžale in Šenčur. Polovica je bila domačinov. Tretje mesto sta si priborila Marjan
Nadvešnik in Ciril Kozjek. V finalnem dvoboju je
največ znanja pokazal Željko Đurič iz Kamnika,
ki je premagal Simona Nemeša iz Most. Vsi tekmovalci so obljubili, da se vidimo naslednje leto.
Janez Zore

Že 2. komendski pentatlon
9. maja je v športni dvorani in na košarkarskem
igrišču ob dvorani potekal 2. komendski pentatlon. Kar 10 ekip se je v dveh skupinah pomerilo v petih športih: odbojki, namiznem tenisu,
košarki, nogometu in dodgedball.
100 tekmovalcev, večinoma iz Komende, je
odigralo 17 različnih tekem. In da dekleta niso
bila zapostavljena, so morale na tekmah izpolniti žensko kvoto celodnevnega športnega druženja z malce tekmovalnosti. Bil je dogodek, ki
je povezal mlade in vmes tudi malce zrelejše

Komendčane. Kar 10-urno tekmovanje smo na
koncu sklenili s podelitvijo diplom, medalj in
pokalov za najboljše tri ekipe, ki jih je podeljeval župan občine Komenda Stanislav Poglajen.
Končni vrsti red je bil naslednji: 1. mesto
OUDSIDERJI, 2. mesto PLAVI BOJEVNIKI,
3. mesto NO NAME, njim pa so sledile KORENINCI IN KOŠUTKE, STROMOTZSKY,
SCRKLJANI, NIKOLI RESNI, PLANINSKI
DOM, SDK GORA in PITONI IN ANAKONDE. Organizatorja, Društvo prijateljev športa in

Društvo skakalni komite Gora, sta obljubila, da
se naslednje leto zopet pomerimo med seboj.
Mihaela Poglajen

Gorenjski turnir v badmintonu
Organizatorji Badminton kluba Komenda smo bili v dvorani Športnega centra Harmonija uspešni v
rekreativnem turnirju Gorenjske v dvojicah v sezoni 2014/2015.

Turnirja se je udeležilo 5 dvojic v Kategoriji A
(boljši rekreativci) in 14 dvojic v Kategoriji B
(začetniki).Prva tri mesta so v Kategoriji B
so osvojili: 1. mesto: Uroš Radakovič – Blaž

Fortuna; 2. mesto: Andreja Kmet Tomazin –
Igor Tomazin; 3. mesto: Marjan Urbanija –
Aleš Lapuh. Prva tri mesta v Kategoriji A so
osvojili: 1. mesto: Franc Barbič – Igor Repše;
2. mesto: Uroš Vidovič – Blaž Zakotnik; 3.
mesto: Matic Fortuna - Dejan Tomažič.
Turnir je trajal 3 ure, vsak udeleženec pa je
ob prijavi dobil brezplačno kepico sladoleda
(hvala VIGROS d.o.o.) in banano za energijo
ter mazilo za mišice Perskindol.Za nagrade
(brisače, majice, kr. hlače, nogavice, gripe, dišavnice, obliže) se najlepše zahvaljujemo
sponzorjem turnirja: FZ FORZI, PERSKINDOLU, TRIGLAVU in VIGROSU.

Spremljajte naše športne badmintonske programe tudi v prihodnji sezoni 2015/2016 od
septembra naprej.
Športni pozdrav BK Komenda

Tudi pikado za praznik
Članice in člani pikado sekcije DU so počastili
občinski praznik in za pokal Občine Komenda 8.
5. odigrali tekmo za občinsko prvenstvo. Tekme
se je udeležilo 6 članic in 15 članov. Pohvalno je,
da Teniški klub »pikadorjem« brezplačno nudi

uporabo igrišča z vso potrebno pomočjo pri organizaciji in izvedbi tekmovanj; za praznično
tekmovanje pa je prispeval tudi za vsakega
igralca brezplačno pogostitev z golažem.
Med tekmovalkami so si prva tri mesta razdelile Pavla Hrovat, 2. je bila Dani Misja, 3. pa
Marija Burger. Pokale je podelil podžupan Igor
Štebe. Med moškimi je 1. mesto osvojil Marko
Grkman, 2. je bil Darko Stele, 3. pa Bruno
Karner. Pokale je podelila predsednica DU
Marija Pirnat.
Članice in člani sekcije so se 16. 4. udeležili
tudi tekmovanja v Pikadu za Gorenjsko regijo,
ki ga je v Kamniku organizirala PZDUS Gorenjske. Sodelovalo je 10 moških in 12 ženskih
ekip. Ker je bil nežni spol tokrat prvič v številčni premoči, so naše članice osvojile 2. me-

sta in postale viceprvakinje Gorenjske; moški
so zasedli 3. mesto. DU Komenda je pripadlo
skupno 2. mesto. Čestitamo!
Tone Ogorevc
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Val, Tilen in Ambrož na stopničkah
Po uspešnem regijskem prvenstvu so se naši
karateisti že veselili letošnjega Državnega
turnirja za dečke in deklice. 12. aprila 2015 so
se podali v Ivančno Gorico, kjer so se srečali
s karateisti in karateistkami iz vse Slovenije.
Mladi karateisti so se pomerili v različnih
kategorijah glede na stopnjo pasu, starost in
težo, pri čemer so izkazali obilo znanja in
športnega duha. Dekleta so blestela pri prikazu kat, dečki so v borbe vstopali kar se da
energično, videli pa smo tudi kar nekaj lepih

prikazov ippon kumiteja.
Člani KK Komenda so se izvrstno odrezali.
V kategoriji kadetov, 6. – 4. kyu do 50 kg, je
Ambrož Jenko zasedel 3. – 4. mesto. Prav tako je bil med kadeti, 3. – 2. kyu do 50 kg zelo
uspešen Tilen Bunčič, ki si je priboril kar 2.
mesto. Med starejšimi dečki, 4. kyu nad 40
kg, pa si je Val Stankovič Pangerc prislužil
naziv državnega prvaka. Iskrene čestitke
vsem trem!
Saša Voler

Klub borilnih veščin Domžale
Na slavnostnem zaključku sezone državnega
prvenstva Kickboxing zveze Slovenije so
okronali nove državne prvake in z visokimi
gosti počastili 40-letnico delovanja ptujskega kluba.
Na velikem finalu državnega prvenstva
Kickboxing zveze Slovenije, ki je bilo minulo
soboto na Ptuju, se je za naslove državnih prvakov na treh parternih boriščih in v ringu pomerilo več kot 300 tekmovalcev iz 26 slovenskih klubov, ki so postregli s številnimi
atraktivnimi dvoboji.
»Letos smo se odločili na zaključnem, od
skupno treh turnirjev, ki štejejo za državno

prvenstvo, združiti vseh šest borilnih disciplin kickboxinga,« pojasnjuje predsednik
Kickboxing zveze Slovenije Vladimir Sitar.
»Atraktivnost te poteze so potrdili tudi visoki
gosti naše slavnostne akademije, ki so bili
presenečeni nad bogato paleto naših tekmovalnih disciplin.« Prisotni so imeli kaj videti.
Iz Kluba borilnih veščin Domžale sta Teja
Mihelčič in Hana Mihelčič zopet segli po Zlati
medalji, ko sta iz lanske sezone starejših kadetinj v letošnji že prestopile v mladinsko konkurenco. Od 5. do 7. junija jih čaka Svetovni pokal
v Riminijju v Italiji.

Košarkarski turnir
pionirjev
Košarkarski klub Komenda je v okviru prazničnih prireditev v soboto,
16. maja, pripravil turnir za pionirje v kategorijah U-11, U-13 in U-15.
Udeležile so se ga ekipe KK Krvavec Cerklje, KK Lastovka Domžale in
iz domačega KK Komenda. Ekipe so se pomerile med seboj v vseh kategorijah.
Zmagovalci v kategoriji U-11 so bili ekipa KK Krvavec Cerklje,
ekipa KK Komenda pa je bila tretja. V kategoriji U-13 so bili najboljši igralci KK Komenda, v najstarejši skupini pionirjev U-15 pa so
osvojili prvo mesto igralci KK Krvavec, druga pa je bila ekipa KK
Komenda.
Po razglasitvi rezultatov in podelitvi pokalov se je nadaljevalo družabno srečanje, na katerem pa so bili vsi zmagovalci.
Košarkarski klub Komenda
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Na sliki od leve - Teja in Hana Mihelčič s
klubsko soborko Moniko.
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Klemen Grmšek: Prvi del poti

Hrvaška, Črna gora, Albanija, Makedonija
Štopanje po državah bivše Juge je šlo kar solidno, povprečen čas čakanja je bil nekje okrog 22
minut. Ker ne morem opisati vseh mest na poti,
bom iz vsake države izpostavil najljubšega.

Hrvaška:
Silba - Otok brez bencina, poln zelenja in prijaznih ljudi. Tu skozi celo leto prebiva le nekaj
čez 250ljudi, v sezoni pa ga obišče prek 7000
turistov. Otok je bil v zgodovini vedno pomembna pomorska točka. Veliko ladij je imelo
tu postanek, na njem pa so povečini živeli kapitani in drugi takratni veljaki. V najboljših časih
je tu živelo cca 2000 domačinov in je veljal za
otok premožnih ljudi. Nekako sredi prejšnjega
stoletja so otok odkrili prvi slovenski turisti,
eden prvih je bil prav tako Evin oče Peter, ki je
tudi kar nekaj doprinesel k razvpitosti otoka.
Njihova družina šteje kar devet otrok in prav
vsi igrajo vsaj en inštrument,. Takrat so se začeli dogajati glasbeni sprejemi ob vsaki prispeli
ladji. Ljudje so peli, plesali, pili in nasploh toplo
sprejeli vse nove prišleke na otok. Kar dela
otok tako privlačen so prav gotovo te male ulice, kamnita obzidja, poraščenost z drevjem in
ta občutek prvinskosti, ko na otoku ni niti enega
avtomobila, čas in dnevi pa izgubijo svoj pomen. Silba je bila vedno priljubljena destinacija
znanih jugoslovanskih igralcev, pevcev in slikarjev. Otok je poln zgodb in legend, ena najbolj
znanih je v povezavi z njihovim znamenitim
razglednim stolpom. Zgradil naj bi ga domačin,
ki mu je bila poroka z njegovo izbranko preprečena zaradi pretanke denarnice. Takrat še deček,
je postal pomorščak in odšel na morje za celih
20mlet. Ko se je spet usidral na Silbi, ni bil več
reven deček, bil je bogat kapitan. Tisti dan je na
pomolu zagledal kopijo svoje izbranke izpred
dvajsetih let, prav taka kot se je je spominjal;
rosno mlada in prelestno lepa. To je bila hči
njegove ljube. Seveda Kapitan ni izgubljal časa,
poročil jo je kakor hitro se je dalo, sredi mesta
pa ji je zgradil velik kamniti razgledni stolp, iz
katerega bo vedno lahko opazovala, kdaj se
vrne iz razburkanega morja.
Med štopanjem po Hrvaški me je eden od
prijaznih šoferjev mojih let povabil na njegov
otok Ugljin. Tu sem se še udeležil vaje njihovega otoškega Punk banda Lice Miesta. Me je pa
zelo presenetil pogovor z domačini na otokih,
večina njih gre na celino samo, če res morajo,
na sosednjih otokih pa večina sploh ni nikoli
bila. Vsi uživajo v miru in družbi svojega otoka,
in tudi zdi se, da ima vsak otok svoja pravila, za
zakone države pa jim ni prav dosti mar.

Črna gora:
Že prvi dan v državi, sem uvidel od kje vsi te
»vici« o Črnogorcih. Tu se prav zares nobenemu nikamor ne mudi. Ljudje na pločnikih se
premikajo tako počasi, da če bi šli počasneje,
bi hodili že vzvratno. Seveda pa ne pravim, da
je s tem karkoli narobe, vzdušje je zelo sproščeno in kljub nizkemu standardu ljudje ne
delujejo obremenjeni.
Kotor je precej manj poznan kot npr. Dubrovnik, a če moram izbirati med njima, zagotovo izberem Kotor. Pravzaprav je nekakšen
Dubrovnik v malem, prav tako je staro mestno
jedro obdano s kamnitim obzidjem in znotraj
njega prikupno kamnito mestece, ki pa je narejeno iz malce druge vrste kamenja; je lepše,
bolj pastelne barve. Zadaj za mestom se po
hribu vijejo še dodatni obrambni zidovi in
stražni stolpi. Treba je tudi priznati Črnogorcem manj vpadljivo novo arhitekturo in manj
oderuške prijeme, saj nisem moral plačati ne
sprehoda po obzidju in niti ne kjerkoli drugje.
Žalostna stran mesta pa se skriva ravno na
koncu zaliva v nekoč najbrž lepem hotelu, danes pa razpadajočem betonu. Glede na to, da
so bile med mojim obiskom v pristanišču kar
tri križarke, je morda problem, da večina turistov pride ravno s temi plavajočimi hoteli in so
zato hoteli na obali neuporabni. Skratka, mesto, ki ga toplo priporočam za obisk.

Albanija:
Je država za katero me je marsikdo svaril, naj
se pazim tu. Resnica pa je, da sem se počutil
zelo varno in sem le malo kje srečal toliko prijaznih ljudi. Enkrat je na moj štop ustavil avtobus in me peljal brezplačno, drugič je eden od
peščev ustavil avtobus in mi plačal karto. Na
splošno so zelo veseli turistov in pomagajo, če
le lahko. Edini slaba stran države so smeti
povsod kamor pogledaš; in polno ciganov ki
neprestano »fehtarijo« denar. Najboljša obramba pred njimi je, da jih enostavno začneš ogovarjati v slovenščini, potlej jim ni nič jasno in
gredo stran. V Albaniji me je tudi zelo presenetilo njihovo število Mercedezes. Tu je skoraj
vsak drugi avto Mercedes. Od starih do najnovejših, vsi pa so lepo očuvani in oskrbovani, če
bi tako lepo skrbeli za okolico, kot skrbijo za
svoje »merđote«, bi bila Albanija prav lepa dežela. Kar šteje tu, je Mercedes, vse ostalo so le
prevozna sredstva. Ko sem enega od mojih šoferjev vprašal zakaj tu toliko Mercedesev, mi je
odvrnil, da zaradi slabih cest. Saj le-ta zdrži več
kot dve leti. V celi Albaniji pa nisem videl

slabše ceste, kot je naša Moste - Vodice.
Tirana je center vsega v Albaniji, ko pogledaš na levo, vidiš moderne stavbe, najnovejše
modele Mercedezov in Land Roverjev, urejene
parke, mogočne vile, nadstandarne restavracije
itd. Ko pa pogledaš na desno, vidiš razpadajoče
stavbe, konje z vozovi, smeti in spet polno
ljudi, ki poizkušajo prodati čisto vse. Takoj je
jasno, da si v metropoli- kravalj, hitenje, jumbus in gužva. Na tržnicah imajo veliko odličnih
oliv, njihov beli sir, tobak na kile in veliko zelenjave, sem pa na žalost šele kasneje izvedel,
da je v Albaniji moč kupiti najcenejše morske
ribe na Jadranu. Tržnica je priporočljiva za
ogled, le če imate dober želodec; vsake toliko
časa te zadene oblak brutalnega smradu ali pa
morda na cesti opazite kakšno kravjo čeljust,
ki tebi nič meni nič leži tam, kdo ve kako dolgo
že. Mesto ima sicer veliko zgodovinskih ostankov, iz vseh možnih obdobij, vendar to nekako
ni dovolj izkoriščeno in izpostavljeno.

Makedonija:
Je država, kjer sem dobil občutek, da smo
Slovenci najbolj dobrodošli. Že na meji mi je
precej nergajoč carinik v tečnem tonu dejal:
»Ko si ti?« Ko pa je prijel moj potni list, se je
zasmejal in dejal: Oooo, Slovenec! Bravo!
Sretan ti put. Tudi naprej na potovanju sem še
velikokrat naletel na ta: Bravo, Slovenec!
Morda premalo vem o zgodovini, vendar nekje
na eni točki, smo se jim morali zelo prikupiti.
Je pa Makedonija tudi država z najnižjimi cenami. Tu lahko jeste odlično obaro in spijete
skopsko pivo za vsega 2.5€.
Prespansko jezero je precej bolj mirno in
deluje bolj ne dotaknjeno od Ohridskega. Tudi
ta leži med gorami s sneženimi kapucami, na
sredini jezera pa je otok poln kač. Legenda
pravi, da je kralj Samuel na tem otoku skril svoj
zaklad, ki je nedotaknjen še danes. Bojda je že
kar nekaj zlata hlepnih posameznikov končalo
na tem otoku. No v modernih časih jih je bilo
kar nekaj s helikopterjem odpeljanih v bližnjo
bolnišnico. S kačami na temu otoku se res ne
gre za šaliti. Pred leti so skušali na otok naseliti
munge, a so še oni preplavali na drugo stran. Če
v družini nimate otrok, ki bi vam plavali na
otok, je tole jezero več kot odlična izbira za
oddih; bolj točno v kampu Slivnica. Tu lahko
za vsega 10€ na dan najamete prikolico, ki je
dovolj velika za 4 osebe, šotor pa lahko ne
glede na velikost, postavite za borih 5€. Ima pa
to jezero še eno zelo prijetno posebnost. Zaradi
nekega južnega vetra tu ni insektov. Zato ob
obisku lahko pustite svoj Avtan kar doma.
Na splošno pa moje potovanje poteka zelo dobro. Včasih je le težje najti prostor za šotor, kot
bi človek mislil. Tista mehka travica nekje v
naravi, nekako ni vedno tako blizu, kot smo navajeni v Sloveniji. Pa še misel, ki sem jo ujel na
potovanju: "Good people attract good people."
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ZAHVALA
Po vaseh in po dolinah,
sredi mest in sploh povsod
vijejo se bele ceste,
so prepolne nas otrok.
Ko hitimo v vrtec, v šolo,
ko domov se nam mudi,
pazi, pazi vsak voznik
na nas, na drobcene ljudi.
Da prijazna bodo jutra,
da bo varen vsak nov dan,
vedno se zavedajmo,
na cesti nikdar nisi sam.
(Adi Smolar, Na cesti nikdar nisi sam)
Rdeča nit letošnje šolske veselice je bila tista
nit, ki v današnjem hitrem času pogosto neusmiljeno odloča o kvaliteti življenja, če ne že o
življenju samem. Njene pomembnosti se zavedamo vsi, a včasih nam postane samoumevna,
izkušnje pa kažejo, da ni nikoli preveč poudarjana in nikoli dovolj ozaveščena. Življenje, ki
toliko obeta, veliko zna in zmore, nas razveseljuje … a droben trenutek nepozornosti, nesrečno naključje … in vse je končano.
Varnost v prometu je povezovala prizorišča
veselega dogajanja in našemu vabilu k sodelovanju so se prijazno odzvali Policijska postaja
Kamnik, zdravstveni dom Kamnik, Medobčinsko redarstvo Trzin, Zavod Varna pot, Javna
agencija za varnost prometa, Avto-moto zveza
Slovenije, lokalni gasilski društvi in drugi, ki
so malim in starejšim obiskovalcem nazorno
prikazali krhkost človeškega življenja v primežu trdne pločevine.
Poleg njih pa so k razigranemu in veselemu
razpoloženju pripomogli že kar tradicionalni
izvajalci delavnic, starši in delavci šole, ki so z
dobro voljo ponovno zavihali rokave in poskrbeli za lačne in žejne želodčke, prenovljene
pričeske in poslikane obrazke, za ustvarjalne
prstke in radovedne možgančke (ti so proučevali prizorišče zločina) ter športne navdušence.
Tudi letos smo oder prepustili najprej mladim
talentom naše šole, nato pa skupini, ki je že

stopila na svojo pot proti zvezdam.
Široki nasmeški otrok so 11. aprila pričali,
da je prireditev uspela. Vesele oči učencev na
taborih in šolah v naravi pa nas prepričajo, da
je smiselna in potrebna. Iz šolskega sklada
(kamor se steče dobiček prireditve) šola med
drugim za vse učence prispeva sredstva za
ogled filmske ali gledališke predstave. Zato
iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali na letošnji šolski veselici – s svojim delom, podarjenimi izdelki in storitvami, s
prikazi različnih dejavnosti in naprav, z
nastopi, ogledi in nakupom ponujenega.
UO Šolskega sklada OŠ Komenda Moste

PAZIMO NA SVOJE ZDRAVJE
Na naravoslovnem dnevu smo pripravili solato. Morali smo narezati sadje na majhne
koščke. Na učnem listu smo obkroževali pravilne odgovore. Učili smo se pravilnega umivanja rok. Na naravoslovnem dnevu mi je bilo
zelo všeč.
Inka Nemeš, 2. B
V petek je bil naravoslovni dan. Veliko smo se
pogovarjali o zdravem načinu življenja. Pripravili smo sadno solato. Delali smo tudi
športne vaje. Naredili smo piramido o hrani.
Bilo mi je zelo zanimivo, saj smo se veliko
pogovarjali o zdravem življenju.
Taja Zupan, 2.č
Na naravoslovni dan smo prinesli sličice prehrane z letakov in poljubno sadje. Naredili smo
piramido zdrave prehrane in sadno solato. Bilo
je zelo zabavno, saj smo delali v skupinah. Ta
dan mi je bil zelo všeč, saj sem se veliko naučila o zdravi prehrani.
Lara Tkalec, 2. c

IZGUBLJENI TON
V četrtek, 7. maja 2015, smo se učenci 1., 3. in
5. razreda ob 9. uri odpravili v Lutkovno gledališče Ljubljana. Gledali smo predstavo Izgubljeni
ton. Tam smo videli tolkala, brenkala in glasbila
s tipkami. Videli smo pajka in grozno pošast, ki
je rekla, da nas bo pojedla. Ugotovili so, da je
izgubljeni ton TIŠINA. Ko smo se vračali, smo
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na poti videli policijski helikopter, avtomobile,
avtobuse in vlak. Ko smo prišli na igrišče pred
šolo, smo se tam še malo igrali. Potem so učenci,
ki obiskujejo podaljšano bivanje, odšli na kosilo.
Ostali pa so odšli na kombi.
Gaja Štern, Manca Juvan in Hana Erent, 3. c

Prvošolci smo najbolj uživali,
… ko se je glavni junak boril s pošastjo.
(Šaan in Zoja, 1. b)
… ko so našli izgubljeni ton in igrali na mušnico.
(Haya, 1. b)
… ko je pošast rekla: »Vse glasove bom požrla.«
In ker je kolo igralo. Pa tudi, ko so glavnemu
junaku dajali uganke, da bi našel izgubljeni ton.
(Mark K., 1. b)
… ko smo opazovali tisto veliko pošast, igranje
na kolesu in ledeni vrt, kovinske palice in njihov zvok.
(Lejla, 1. b)
… ko je nastopil pajkec, ki je imel lučke.
(Nika, 1. b, in Ula, 1. c)
… ko je rekel, da bo šel poiskat izgubljeni ton,
pa tudi če bo moral zato na konec sveta. Posebej pa so me navdušila glasbila na ledenem
vrtu ter ko so ob začetku in koncu igrali na izvirna glasbila in peli.
(Lea, 1. b)
… ob smreki iz plastenk in takrat, ko je glavni junak uganil uganko: »Aja, izgubljeni ton je tišina«
(Tara, 1. b)
… po koncu predstave, ko sta prišla ven Martin
Krpan in njegova mula.
(David, 1. a)

KAJ PA KULTURNO VEDENJE?
Med predstavo ne klepetamo. Tudi smejemo
se ne. Med predstavo mirno sedimo in ne hodimo okoli. Zaploskamo, ko je potrebno. Ne
smemo jesti in piti. Izklopimo vse elektronske
naprave, ki jih imamo. Lepo se oblečemo. Ne
motimo nastopajočih. Prav tako ne vrtamo po
nosu in ne rigamo.
Luka Korbar, 3. b
Kulturno obnašanje je vedenje primerno kraju
ali dogodku, ki ga obiščem. Če se udeležim
dogodka, sem tiho, ne klepetam in spremljam
dogajanje. Če mi predstava ni všeč, kljub temu
ostanem do konca in ne zapuščam prostora.
Sem vljudna do ostalih, ki so tam. Ko je predstave konec, nastopajočim zaploskamo in takrat počasi zapuščamo dvorano.
Eli May Kuhar, 3. B
Kulturno obnašanje je potrebno skoraj povsod.
Že ko gremo na avtobus, pazimo, da ne govorimo preglasno, se ne vrivamo in se ne prehranjujemo. Kadar obiščemo kulturne ustanove,
sedimo na označenih mestih in s sosedi ne klepetamo. Če imamo s seboj mobitele ali piskajoče ure, jih izklopimo. Ko kulturne ustanove
zapuščamo, se v koloni ne prerivamo in ne
pljuvamo. Če omenjeno vedenje opazim, odidem proč in se ne pridružim tistim, ki to počnejo. Torej, h kulturi sodi kulturno obnašanje.
Matevž Hribar, 3. B
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Kulturno obnašanje je, da se obnašamo lepo in
primerno ter spoštujemo pravila lepega vedenja. Mlajša oseba vljudno pozdravi starejšo
osebo. Otroci vikamo starejše, odrasle osebe.
Ko govori kdo drug, mu kulturno prisluhnem.
Ne segam drugim v besedo. Govorim prijazno,
spoštljivo in ne preglasno. Kulturno uporabljamo besede prosim, hvala in oprostite.
Tit Pavšič, 3. b

NOVINARKA ZA EN DAN
Nekateri učenci so se na šolski veselici prelevili v čisto prave novinarje. Ena najprizadevnejših novinark je bila Tjaša Korbar iz 8. b,
ki je za vas strnila vtise in mnenja sodelujočih
na veselici.
Timotej Lunar, učenec 3. b
Da imamo namesto pouka veselico? Seveda
mi je všeč, kdo pa se ne veseli raznih športnih,
kulturnih ali pa naravoslovnih dni, ko nam
odpadejo matematika, spoznavanje okolja,
glasba, slovenščina … Zato in zaradi zanimivih
delavnic rad pridem na delovno soboto. Temo
za naslednjo šolsko veselico pa bi kar prepustil
našim izjemnim organizatorjem, saj sem sam
brez idej in vem, da za to potrebuješ veliko
časa. Od stojnic mi je najbolj všeč kolo sreče
zaradi zanimivih različnih dobitkov. Vsakokrat
sem bil prijetno presenečen, čeprav nekaterih
žal ne bom mogel uporabiti … Jih bom pa podaril svoji sestri.
Zoja Razpotnik, učenka 6. b
Šolska veselica mi je zelo všeč, saj se na njej in
zaradi nje vedno ustvarja in naredi kaj novega.
Sem rada pridem zaradi stojnic, prijetnega
vzdušja, prijateljev in palačink. Na dan naše
delovne sobote bi si želela več ustvarjanja in
razvijanja naših zamisli, saj je to pomembno.
Za naslednje leto bi kot glavno temo veselice
predlagala umetnost. Oh, med vsemi temi dejavnostmi se težko odločim, katera mi je najljubša. Če že moram, se bom odločila za srečelov, saj so nagrade res zanimive in tudi
praktične. Mislim, da tega dogodka, na katerem
je zbrana vsa šola, ne bi smel nihče zamuditi.
Tako da obiskovalci, prihajajte vsako leto!
Klemen Pibernik, oče

naporno, a se vse razblini, ko imam ob sebi
dobro ekipo ljudi, ki mi pomagajo in stojijo ob
strani. Ob tem me vedno razveselijo nasmehi
otrok in to, da so starši zadovoljni, ko se njihovi
otroci zabavajo. Organizacija takih dogodkov
pa ima tudi negativne plati, npr. dolge seje, na
katerih je res pomembna povezanost, poslušnost in organiziranost, ali pa e-pošta, ki jo je
treba pošiljati vsem pravim naslovnikom. Poleg
tega malce trpita tudi moja družina in prosti
čas, še posebej v dnevih pred samo prireditvijo.
Da pa ta dobro uspe, je kot glavna sestavina
najpomembnejša zamisel ali tema, ki se navadno porodi že med poletnimi počitnicami, a jo
je do izvedbe treba še malce izpiliti. Veliko časa
terja tudi zbiranje informacij, komu oz. katerim
dejavnostim naj namenimo denar. Do sedaj
smo del denarja vedno namenili socialno šibkejšim učencem in nadstandardnim programom. Ko se šolska veselica konča, se rada
ozrem na ta dan in se nasmehnem ob spominu
na vesele starše z otroki, ki na ta dan radi pridejo v šolo, na vztrajno in odlično ekipo učiteljev
in staršev, brez katere prireditev ne bi uspela.
Sanja Lončar, predavateljica
Tu sem s posebnim namenom, pri mladih in
tudi starejših želim vzbujati ozaveščenost glede
prehrane. Žal mi je za tiste, ki se niso mogli
udeležiti mojega predavanja, saj je danes veliko
ljudi, ki sami nimajo možnosti izbirati dobre in
zdrave hrane. K slabemu počutju, prehladom in
slabi koncentraciji pogosto doprinese neustrezna prehrana, ne pa morda toliko neprespanost
ali kaj podobnega. Na obrazih poslušalcev sem
po koncu predavanja opazila neko spremembo,
drugačno držo, za katero upam, da se bo obdržala. Na vaši veselici mi je zelo všeč, saj so vsi
živahni in dobre volje. Vidi se, da nanjo pridejo
radi mladi, pa tudi malce starejši, da se ob naklonjenem vremenu skupaj podružijo.
Spraševala in zapisala: Tjaša Korbar, 8. B

VTISI 1.B IZ ŽIVALSKEGA VRTA
Všeč mi je bilo, ko mi je vodička dala kačo za
vrat in ko smo šli pogledat surikate, šimpanza,
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leoparda in geparda. Šli smo tudi k prašičkom.
- Maks Ian Mattias
Všeč mi je bilo, ko smo šli gledat piščančke in
predstavo morskega leva.
- Mark Burger
Grlica je zletela in pristala na moji glavi. Šimpanz nam je pokazal rit.
- Mark Kastelic
Vse mi je bilo všeč, najbolj pa slon.
- Vid Peklaj
Zanimive so mi bile opice – fickoti, papagaji in
sova.
- Tara Knavs
Všeč mi je bil pav, ki je pokazal peresa. Videla
sem, da je nekdo našel njegova peresa. Tudi
midve s Taro sva našli nekaj peres. Všeč mi je
bilo tudi igranje.
- Ela Pia Palfy
Morski lev mi je bil všeč in žirafa. Žirafa je
jedla listje t vej, ki so bile obešene zelo visoko.
Videla sem, ko je slon premikal gume in debla.
Bil je zelo velik. Večkrat smo srečali pava, ki
je razprl pisano perje.
- Brina Bogataj
Zanimiva mi je bila predstava morskega leva.
Oskrbnica mu je vrgla žogo in on jo je prinesel
nazaj na nosu. Nahranila ga je z ribami. Všeč mi
je bil tudi slon, ki je s trobcem prevračal gumo.
- Sven Učakar
Tako mi je bila všeč bela ptica grlica, da bi jo
imel kar doma. Všeč mi je bila tudi surikata, ki
je kopala luknjo v pesek.
- Anže Kos
V učilnici smo dobili kačo okoli vratu. Videli
smo tudi kenguruja in gledali morskega leva,
kako je delal različne stvari. Všeč sta mi bila še
gepard in leopard.
- Neo Erce
Všeč so mi bile vse divje mačke, ki smo jih
opazovali.
- Nik Vodlan
Všeč mi je bilo, ko je ptič pristal učiteljici Polona na glavi in ko smo bili na igralih. Plezali
smo po visoki lestvi navzgor na hišico in se
spuščali po toboganu navzdol.
- Tobias Gabriel Sanchez

Vedno znova rad prihajam na vašo šolsko veselico, mogoče ravno zaradi kratke sprostitve, ki
si jo lahko privoščim na ta dan, ko uživamo s
svojimi otroki. Letošnji šolski veselici bi dodal
še kakšen šport. Mislim, da bi se morali tudi
starši malce rekreirati, saj je tega čedalje manj.
Za naslednjo temo bi bila po mojem primerna
okoljska ozaveščenost kot nekakšna nadgradnja
prometne varnosti. Zdi se mi zanimivo, da šola
zbrani denar nameni nadstandardnim programom in dodatnim dejavnostim za vse otroke.
Moji otroci vedno pridejo veseli domov, kadar
imajo delovno soboto. Ta dan jim v življenje
prinese novo znanje in izkušnje.
Polona Razpotnik, organizatorka
Priznati moram, da je to delo zelo stresno in
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Slike povedo…
Nekaj obljub sem že dala skozi. Mislim, da mi
gre skoraj na vsaki malo na 'čustva', kot rečemo
v našem stegu. 25. april je bil resnično blagoslovljen dan. Blagoslovljen z novimi skavti. S
sedanjimi skavti. Z bivšimi voditelji. S smehom in ponosom. Z zgodnjim vstajanjem. S
čudovitim sončnim vzhodom ob slovesni ceremoniji obljub. S kupom majhnih sladkorčkov,
ki začinijo življenje.
Poglejte si na http://komenda1.skavt.net,
kajti slike povedo mnogo več.
Bodite pripravljeni!
Andreja Grkman, Optimistična orka

Kaj si mislita o svojih obljubah dva
naša novinca:
Že od malega sem si želela postati skavtinja.
In to leto se mi je želja uresničila. Hoditi na
skavtska srečanja in Čebelje sestanke je super,
saj se tam veliko naučimo. Bližal se je mesec
april in s tem tudi obljube. Komaj sem čakala,
da bom postala prava skavtinja, veselila pa
sem se tudi skavtske rutke.
Na Obljubah sem prvič postavljala skavtski
šotor in res je bilo zelo zabavno. Noč je bila
zelo hladna, zato me je zeblo.
Zjutraj smo se zelo zgodaj odpravili h Kriškemu gradu, kjer je bil že pripravljen oltar za
mašo z obljubami. Kmalu so prišli tudi starši in
maša se je začela.
V trenutku ko so voditelji zapiskali, smo se
skavti postavili v kvadrat.
Najprej so obljubili volčiči, nato pa so četo-

vodje zaklicali: Novinci pristopite!
Kar zmrazilo me je in hitro sem začela ponavljati obljubo. Kmalu sem bila na vrsti in
obljubo sem povedala brez napak.
Zelo ponosna sem bila nase, ko sem se z
rutko za vratom vračala na svoje mesto.
Po maši smo imeli pogostitev, po njej pa
smo se vrnili na »fevd«, kjer smo imeli nekaj
prostega časa. Dan mi je mineval hitro in zelo
sem se zabavala. Domov sem odšla zadovoljna
in ta dan mi bo ostal v spominu.
Tina Kern, čebela
Obljube mi pomenijo veliko, saj sem postal
URADNO skavt. Res mi veliko pomeni, da ste
me vsi tako dobro sprejeli. Na obljubah mi je
bilo odlično in zelo lepo sem se imel. Upam, da
boste VSI še naprej tako dobri in zelo prijazni.
Matic Uranič, volk

Projekt ugrabljeni
V soboto, 9. maja, smo komendski Klan 6. dimenzije pripravili projekt za skavte iz drugih
stegov. Na ta dogodek smo se pripravljali že
velikoprej, saj smo morali postaviti cel labirint,
v katerem je potekala nočna igra.
Ko so v Komendo prišli udeleženci iz Homca, Ljubljane in Breznice, se je projekt pričel.
Najprej so se igrali razne igre, a potem je prišel
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trenutek, ko smo jih komendski skavti »ugrabili«. Popolnoma prestrašene smo pripeljali na
kraj dogodka. Namen igre je bil, da je celotna
skupina štirih članov čim prej našla izhod iz
labirinta. To jim je oteževal omejen čas, ki jim
je določal, koliko časa lahko iščejo izhod. Prav
tako so bile vse poti zelo zahtevne in zapletene.
Da pa se med iskanjem izhoda udeleženci ne bi

dolgočasili, smo jim vse skupaj malce popestrili. Med labirintom so se skrivale razne strašne
prikazni, ki so marsikdaj kakega od udeležencev pošteno prestrašile. Vse skupine so bile
zelo uspešne in tako so do enih ponoči vsi našli
izhod. Potem je potekalo še druženje ob ognju
in peki hrenovk. Vsi smo nad projektom zelo
zadovoljni, da nam je tako dobro uspel.
Polona Zotler, Prisrčna čebela
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ŠAHOVSKI UTRINKI
DRŽAVNA ŽENSKA LIGA - Tekmovanje
je bilo v Ljubljani od 12. do 15. marca 2015
in v Murski Soboti od 10. do 12. aprila 2015.
Mlada ekipa članic ŠK Komenda (v postavi:
Laura Unuk, Teja Vidic, Caterina Leonardi)
je po hudih bojih in napetem zadnjem kolu
osvojila 1. mesto. Postale so državne članske
prvakinje in si priborile pravico nastopa na
evropskem klubskem prvenstvu.
I. ŽENSKA LIGA - Tekmovanje je bilo v
Murski Soboti od 11. do 12. aprila 2015. Ekipa
ŠK Komenda (v postavi:Katarina Mazzini in
Klara Vidmar) je osvojila 13. mesto.

8. turnir mladih 2015 - Zmagovalci
košek, 2. mesto Jan Šubelj, 4. mesto Jan Marn,
6. mesto Filip Trplan, 8. mesto Janez Paternoster, 14. mesto Vesna Mihelič, 16. mesto Gal
Založnik, 18. mesto Katarina Mazzini, 27.
mesto Maj Koderman, 31. mesto Jure Žličar,
35. mesto Nikolina Mičić, 37. mesto Elma

Državna ženska liga in 1. Ženska liga 2015 Udeleženke ŠK Komenda
Halilović, 40. mesto Tinka Ferenc, 43. Simon
Premk, 49. mesto Pavle Đokić, 51. mesto David Paternoster.

DP članic 2015- Caterina Leonardi

DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANIC v Ljubljani od 25. 4. 2015 do 3. 5. 2015. Caterina
Leonardi je osvojila odlično 3. mesto, Laura
Unuk pa je osvojila 5. mesto.
ODPRTO KLUBSKO PRVENSTVO V
POSPEŠENEM ŠAHU je bilo v sklopu prireditev ob prazniku Občine Komenda. Tekmovanje je bilo v Komendi v soboto, 9. 5.2015, in v
nedeljo, 10.5.2015. Osvojili smo 1. mesto Igor
Kragelj, 2. mesto Blaž Debevec, 3. mesto Jan
Šubelj, 4. mesto Anton Trebušak, 5. mesto Maj
Markošek, 8. mesto Pavla Košir, itd.
Franc POGLAJEN

Državna ženska liga 2015-Ekipa članic ŠK
Komenda

Klubsko pospešeno prvenstvo 2015

1. Klubski hitropotezni turnir 2015 - Zmagovalci
I. KLUBSKI HITROPOTEZNI TURNIR
2015 - V klubu smo pričeli s serijo odprtih
mesečnih hitropoteznih turnirjev. Prvi turnir je
bil v Komendi 24. 4. 2015. Nastopilo je 13
igralcev. Osvojili smo 1. mesto Bojan Hribar,
2. mesto Tilen Lučovnik, 3. mesto Jan Gantar,
itd. Najboljša članica je bila na 4. mesti Caterina Leonardi, najboljši veteran na 7. mesti Anton Trebušak. Naslednja spomladanska turnirja
bosta: 2. turnir 29. 5. 2015, 3. turnir 12. 6.
2015.
4. TURNIR NAJMLAJŠIH 2015 v Ljubljani
11. 4. 2015. Osvojili smo: 5. mesto Vesna Mihelič, 7. mesto Elma Halilović, 10. mesto Maj
Koderman, 11. mesto Gašper Klemenčič, 19.
mesto Tinka Ferenc, 22. mesto Pavel Đokić,
24. mesto Jure Pinterič, 29. mesto Jure Žličar,
30. mesto Simon Premk.
8. TURNIR MLADIH 2014/2015 v Ljubljani
17. 4. 2015. Osvojili smo: 1. mesto Maj Mar-

Praznični Šahovski turnir

Člani šahovske sekcije DU so v počastitev občinskega praznika pripravili 11. maja turnir
članov za posameznike. Udeležilo se ga je 8
aktivnih članov, ki so po več kot 3 urah igranja
dosegli naslednje rezultate: 1. mesto je pripadalo Marjanu Karnarju, vodja sekcije Tone
Trebušak je bil 2., edina udeleženka, Pavla
Košir, pa je bila 3.
Pokale, ki jih je prispevala Občina, je podelil
podpredsednik DU Ivan Hlade.

Sekcija je sicer maloštevilna, zato pa toliko
bolj uspešna in zagnana. Ker so prepričani, da
je med upokojenci še več članov ali članic, ki
so že prestavljali figure po šahovnici, prijazno
vabijo medse vse, ki bi želeli enkrat tedensko
prebiti svoj prosti čas pri igranju šaha v prijetni
družbi.
Informacije dobite pri vodji sekcije Antonu
Trebušaku - tel.: 01/ 83421-54.
Tone Ogorevc
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OBVESTILA

Občina Komenda namerava na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 –
ZUUJFO) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
skleniti neposredno pogodbo za opravljanje organizacijsko – koordinacijskih, vzdrževalnih in hišniških opravil v Športni dvorani Komenda,
zato poziva vse zainteresirane kandidate, da oddajo

PONUDBE
ZA OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKO –
KOORDINACIJSKIH, VZDRŽEVALNIH IN
HIŠNIŠKIH OPRAVIL V ŠPORTNI
DVORANI KOMENDA
PREDMET PONUDBE
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, kot lastnik objekta
Športna dvorana Komenda, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda, namerava skleniti neposredno pogodbo za opravljanje organizacijsko –
koordinacijskih, vzdrževalnih in hišniških opravil v Športni dvorani
Komenda.
POGOJI PONUDBE
Ponudbo lahko vloži vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana
za opravljanje vzdrževalnih in drugih del na športni infrastrukturi in
ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Delovne naloge izbranega ponudnika:
● vodenje evidenc uporabe športne dvorane (evidenca zasedenosti
objekta),
● priprava dokumentov za finančno poslovanje športne dvorane
(sodelovanje z računovodstvom lastnika v smislu zbiranja, urejanja in priprave podatkov za analizo finančnega poslovanja oz. izhodišč za izstavitev računov),
● čiščenje objekta, opreme in delovnih sredstev,
● priprava objekta, naprav, opreme za športno vadbo, tekmovanja
in/ali prireditve,
● sprejem uporabnikov športne dvorane (predaja ključev, garderob);
● informiranje uporabnikov o programih, storitvah in varni uporabi
objekta,
● preverjanje stanja objekta po zaključku rabe posameznih skupin.
● opazovanje stanja objekta, opreme in delovnih sredstev,
● obveščanje odgovornih oseb o stanju objekta, opreme in delovnih
sredstev,
● priprava programa rednega vzdrževanja športne dvorane (v sodelovanju z lastnikom),
● sodelovanje pri pripravi investicijskih programov športne dvorane (skupaj z lastnikom),
● komunikacija s poslovnimi partnerji glede izvajanja rednih
vzdrževalnih in investicijskih del,
● izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti,
● podpisovanje dokumentov v skladu s pooblastili,
● opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določi lastnik objekta
Delovni čas izvajanja del je od ponedeljka do petka v popoldanskem
času od 15.00 do 23.30 ure, sobote, nedelje in prazniki po predhodnem
razporedu uporabe športne dvorane (tekme, turnirji, komercialne in
druge prireditve).
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Ponudbo je potrebno izdelati v dveh sklopih in sicer ločeno za:
● Redni obratovalni čas (od ponedeljka do petka): navede se ponudbeni znesek za celotno obdobje trajanja pogodbe
● Obratovalni čas izven rednega časa (sobote, nedelje in prazniki):
navede se višina urne postavke/osebo
Ponudba mora vsebovati:
● izpisek iz sodnega registra oz. priglasitveni list,
● potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti
starejše od enega meseca
● navedbo referenc s področja opravljanja tovrstne dejavnosti
● navedbo ponujene cene po sklopih, navedenih v 4. točki
Merila z izbor:
● 90% - cena
● 10% - izkušnje na tem področju
Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena Pogodba o opravljanju
organizacijsko – koordinacijskih, vzdrževalnih in hišniških opravil v
Športni dvorani Komenda za določen čas dvanajstih mesecev z možnostjo podaljšanja za največ dvanajst mesecev.
Pisne ponudbe z oznako » PONUDBA ZA OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKO – KOORDINACIJSKIH, VZDRŽEVALNIH IN HIŠNIŠKIH OPRAVIL V ŠPORTNI DVORANI KOMENDA – NE
ODPIRAJ« morajo ponudniki dostaviti najkasneje do 08.06.2015 do
12.00 ure na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda.
Za pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo oddane s priporočeno pošto
do 08.06.2015.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni predvidoma do 30.06.2015.
Najemodajalec lahko brez odškodninske odgovornosti in brez pojasnila, postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve najemne pogodbe oz.
se odloči, da ne izbere nobenega ponudnika.
Vse dodatne informacije v zvezi z objavo je mogoče dobiti na sedežu
Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, ali na telefonu
01/7247-400.
Številka: 430-0020/2015
Datum: 29.05.2015
Občina Komenda

Aplenca se smeje
Tri poročno – ločitvene
»Francka, bi se poročila z mano?«
»Ja, Lojze, morda pa res – ampak drugi si v vrsti.«
»Kdo pa je prvi?«
»Kdorkoli!«
***
Babica in dedek, oba blizu stotih let, sta se odločila za ločitev.
Na sodišču vprašajo:
»Zakaj vendar sta se v tej pozni starosti, tik pred stoletnico odločila za ločitev?«
»Veste, skoraj od poroke naprej nisva bila za skupaj. A sva čakala,
da so nama pomrli otroci; da se ne bi sekirali.«
***
Ločitvena obravnava na sodišču. Sodnik vpraša ženo, zakaj se hoče
ločiti.
»V postelji ni dober.«
Iz dvorane se zasliši ženski glas:
»Pa kaj še?! Vsem je dober, samo njej ne?!«
Zasliši se še moški glas:
»Njej itak nihče ni dovolj dober!«

Aplenca

OBVESTILA

Občina Komenda namerava na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 –
ZUUJFO) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
skleniti neposredno pogodbo za oddajo čajne kuhinje v Športni dvorani Komenda v najem, zato poziva vse zainteresirane kandidate, da
oddajo

PONUDBE
ZA NAJEM ČAJNE KUHINJE V ŠPORTNI DVORANI
KOMENDA
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Ponudba mora vsebovati:
● izpisek iz sodnega registra oz. priglasitveni list,
● potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti
starejše od enega meseca
● navedbo referenc s področja opravljanja gostinske dejavnosti
● navedbo ponujene mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od
izklicne.

Izbrani ponudnik-najemnik bo moral:
● ravnati z inventarjem kot dober gospodar;
● v primeru poškodovanja inventarja, le tega popraviti oz. nadomestiti z novim
● poskrbeti za redno čiščenje prostorov, vključno s sanitarijami.

Predmet zbiranja pisnih ponudb:
Najemodajalec Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda,
namerava oddati v najem prostor za čajno kuhinjo in pripadajoče sanitarije v Športni dvorani Komenda, Glavarjeva cesta 37, Komenda,
skupaj z inventarjem, ki je last lastnika objekta.
Pogoji ponudbe:
Ponudbo lahko vloži vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana
za opravljanje gostinske dejavnosti in ima za opravljanje te dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.
Izklicna mesečna najemnina znaša najmanj 400 € (brez DDV).
Stroški in dajatve v zvezi z najemom čajne kuhinje niso vključeni v
najemnini.
Čajna kuhinja ne sme obratovati med potekom vzgojno-izobraževalnega procesa OŠ Komenda Moste, torej od ponedeljka do petka do
15.30 ure in ob morebitni uporabi športne dvorane za šolske dejavnosti
v popoldanskem času ali med vikendi.
Čajna kuhinja se oddaja v najem za določen čas dvanajstih mesecev, z
možnostjo podaljšanja najemnega razmerja (v mesecu juliju športna
dvorana ne obratuje).

Pisne ponudbe z oznako » PONUDBA za NAJEM ČAJNE KUHINJE
– NE ODPIRAJ« morajo ponudniki dostaviti najkasneje do 08.06.2015
do 12.00 ure na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda.
Za pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo oddane s priporočeno pošto
do 08.06.2015.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni predvidoma do 30.06.2015.

Najemodajalec lahko brez odškodninske odgovornosti in brez pojasnila, postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve najemne pogodbe oz.
se odloči, da ne izbere nobenega ponudnika.

Vse dodatne informacije v zvezi z objavo je mogoče dobiti na sedežu
Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, ali na telefonu
01/7247-400.
Številka: 430-0018/2015
Datum: 29.05.2015
Občina Komenda

UPORABA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

Slaba polovica gospodinjstev na območju naše občine je že uporabnik
kanalizacijskega sistema. Izkušnje kažejo, da je ozaveščanje glede
odgovornega ravnanja s kanalizacijskim omrežjem dobrodošlo.
Kanalizacijski sistem je sestavni del komunalne infrastrukture, s
pomočjo katere Občina Komenda skrbi na zmanjšanje vplivov človeka
na okolje. Delovanje kanalizacijskega sistema je pomembno za zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja. Komunalna odpadna voda nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.
Pogosto lahko motnje v delovanju kanalizacijskega sistema in naprav na sistemu povzročimo uporabniki – posamezniki, če v kanalizacijski odtok (npr. stranišno školjko) mečemo stvari ali snovi, ki:
- ovirajo ali celo onemogočijo pretok odpadne vode,
- škodujejo materialom kanalizacijskih cevi ali napravam na kanalizacijskem sistemu;

razgradijo in povzročajo obremenitev za odvodnike,
● barv, topi, dezinfekcijskih sredstev, kislin fitofarmecevtskih
sredstev, zdravil, ker povzročajo motnje delovanja biološkega dela
čistilne naprave,
● organiskih odpadkov (ostanki hrane, pokošena trava, listje), ker
povečujejo količino usedlin, manjšo prevodnost kanalov, povzročajo
gnitje, neprijetne vonjave in razmnoževanje glodalcev,
● grezničnih vsebin, ki povzročajo smrad in usedline v kanalu,
● neprečiščene tehnološke odpadne vode, ki nastajajo v obrtnih
dejavnostih (vode, ki po sestavi in nastanku niso podobne vodi po
uporabi v gospodinjstvih),
● padavinske vode, ko gre za ločen kanlizacijski sistem;
(Povzeto iz spletnih vsebin) OBČINA KOMENDA
REŽIJSKI OBRAT

KAKO ODGOVORNO RAVNATI?
V kanalizacijske odtoke NE SMEMO metati oziroma zlivati:
● trdih odpadkov (tekstil, drobni plastični predmeti, embalaža),
ker pri obratovanju črpališč povzročajo mehanske poškodbe,
● gradbenih odpadkov (malta, cement, deske), ker zamašujejo
prevodnost kanalov,
● odpadnih olj in naftnih derivatov, ke se na čistilni napravi ne

Stanje črpalk na črpališču odpadne vode. Motnje delovanja črpališča in posledično nepotrebno izredno
vzdrževanje so povzročili tekstilni in sintetični odpadki,
ki v kanalizacijo ne sodijo.
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KRONIKA

Aprila malo dela za policijo
Pa je morda le res, da nepridipravi pred svojim najbolj delovnim obdobjem, pred počitnicami in dopusti, malo počivajo. Zato je tudi poročilo
o varnostnih razmerah ta mesec zelo kratko. Lepo bi bilo, če bi kak
mesec celo izostalo. Vendar živimo v času, ko lepim pravljicam več ne
verjamemo in je bolje, da se za vsak primer zavarujemo pred nepridipravi in pred samim seboj.
VLOMI
Aprila je bilo 9. 4. vlomljeno v dve garaži na Klancu, kjer so istega dne
ukradli tudi tri kolesa;
30. 4. je verjetno objestnež ali maščevalec v Nasovčah povzročil
materialno škodo na nečem, kar ni bila njegova last.
JAVNI RED IN MIR
Ta mesec je bilo relativno zatišje. Spor je nastal med znanci 10. 4. na Križu.
Dokler letijo samo besede, je zadeva še obvladljiva. Če pa mora posredo-

vati policija, kot se je to zgodilo tokrat, utegne zadeva pozneje postati tudi
resna. Kako gre tista: Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe?
PROMETNE NESREČE
Nesrečni dan tega meseca je bil 25. 4. Tega dne sta se zgodili dve prometni nesreči. Bilo je v soboto, ob 11.10, ko se je na cesti Moste-Brnik
(pri OMV) zgodila nesreča, ki se je končala samo z lahkimi telesnimi
poškodbami. Materialna škoda pa je nastala pri prometni nesreči ob
14.26 na RC Duplica-Moste na Križu.
Prihaja čas vse gostejšega prometa in z njim vse večja verjetnost za
prometne nesreče. Kljub poostrenim občasnim kontrolam Policije na
cestah se še vedno najdejo ljudje brez čuta za svojo in predvsem za tujo
varnost. Tudi ljubitelji tuje lastnine so poleti vse bolj aktivni.
Pozornost in varovanje lastnine ne bo odveč!
Pa srečno v počitniške čase in prijetno, predvsem pa varno življenje
vam želim!
Tone Ogorevc

Sobivanje še živečih bitij ali egoizem
močnejšega?
V prvi polovici letošnjega februarja mi je sodelavka hitela razlagat, kako
se ji je nekaj strašnega zgodilo v Žejah za cesto ob poslovni coni, ko se
je vračala domov v Škofjo Loko. Ni mi bilo potrebno posebej razlagati,
sem kar uganil, saj je šlo za res neprijeten dogodek, ki me je kot starešino zaposloval že dan prej, kakor tudi nekatere moje lovske tovariše.
In kaj je vznemirilo mojo sodelavko, kakor tudi mimo vozeče šoferje?
Dva psa sta ob ograji Lidla premetavala po snegu brejo odraslo srno, ki
se je nemočno oglašala, okrog nje pa je sneg postajal vse bolj rdeč. Čeprav sta psa, oba čistokrvna in lepo rejena pripadnika svoje pasme, želela pobegniti, jima je policija preprečila pobeg in brezskrbno vrnitev k
svojim lastnikom. Psoma, ki sta bila gotovo izmučena, saj sta brejo srno
podila vsaj 5 km daleč, ni bilo potrebno opraviti še več kot km dolge poti do doma, saj so ju k
lastnikom pripeljali policisti, ki so tudi, kar se
tiče kazni za tako početje ukrepali v skladu z
zakonom.
Žal visoka kazen ne more poravnati škode in
učinkov, ki je v takem primeru storjena. Ob
tem je potrebno navesti, da sta kak mesec pred
tem ista psa pokončala srninega mladiča, a
opozorilo kljub temu ni preprečilo nadaljnjih
dogodkov. Že dva psa, ki družno gonita divjad,
sta usodna za srnjad ali druge prosto živeče živali, lahko pa tudi ljudi, saj je naše lovišče
prepredeno s cestami, bežeča divjad, in tik za
njo psi, lahko povzročijo hudo nesrečo. A ne
gre le za nevarnost in škodo, ki jo povzročijo
goneči psi, tudi pes, ki ne teka za divjadjo ali
pa se hitro vrne, ko je pred tem radovedno
skočil za divjadjo, le to prestraši, da se umakne
od varnega stanišča in kaj hitro lahko išče zavetje na drugi strani obremenjene prometnice.
Nasploh bi se uporabniki prostora morali
zavedati, da si ga delimo tudi z drugimi bitji,

katerih preživetje je dostikrat odvisno od naših premišljenih ali, žal
prevečkrat, nepremišljenih dejanj. Divjad potrebuje za svoj obstoj določen mir, sicer je moteno tako njihovo prehranjevanje kot razmnoževanje
kakor tudi poleganje in ustrezen razvoj mladičev. Prepogosto vznemirjanje ustvarja stres pri živalih, ki lahko na njih zaradi tega v občutljivem
obdobju pusti nepopravljive posledice, zato bi se ljudje morali zavedati,
da ne gre le za naše pravice in svobodo, temveč za odgovorno sobivanje.
Glede na to, da smo na to temo že pisali članke in da občane redno
opozarjamo, po drugi strani pa smo kot lovci odgovorni za primerno
številčnost divjadi, smo v aprilu pripravili skupni sestanek s policijo.
Tam smo izpostavili zgoraj navedeno problematiko nevestnih lastnikov psov, pa tudi
vznemirjanje divjadi z nedovoljeno vožnjo z
motornimi vozili v gozdu, kakor tudi na dokumentirane primere krivolova v naši občini.
Dogovorili smo se za sodelovanje in povečano
čuječnost pri odkrivanju vseh nedopustnih dejavnostih. Konkretno smo se domenili, da bomo kmalu po izidu članka, ki ga berete, organizirali akcije, kjer bomo šli skupaj v lovišče in
opozarjali ljudi oz. ustrezno ukrepali.
Verjamemo, da ima večina ljudi primeren
odnos do narave in divjadi, a potrebno je vedeti, da se je prisotnost ljudi povečala tudi v času
in na področjih, ki so jih včasih imele živali za
svoje bivanje in razvoj, zato mora biti dandanes naša občutljivost na tem področju še večja,
saj smo ravno mi tisti, ki lahko izboljšamo
razmere ali pa še poslabšamo. Vstopili smo v
čas poleganja srnjadi in nebogljenih mladičev,
zato bodimo še posebej pozorni in obzirni.
Goran Peršin, starešina Lovske družine
Komenda

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: Katja Tabernik, Bojan Škof, Danica Zmrzlikar, Marija Špehonja, Grega Krmavnar, Andraž Lozinšek, Marko Dobnikar. Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic,
Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 2100 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 24, številka 6 bo izšla (predvidoma) 26. junija 2015. Gradivo za objavo oddajte do vključno torka, 9.
junija 2015. 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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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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Radio Veseljak ju
skem domu
in
n
la
P
ri
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s
in Vesela druženja

www.planinskidomkomenda.si
Podboršt pri Komendi 7g, 1218 Komenda Telefon: 08 205 12 71 GSM: 040 602 902
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dogajanj maja in junija 2015

ULIČNA VADBA
STREETWORKOUT ali ULIČNA VADBA - Uradno odprtje poligona za ulično vadbo bo drevi, 29. maja, ob 18. uri nasproti šole v
Komendi oziroma na levi strani šolskega mostu
TD Komenda in Ribiška družina Bistrica
RIBIŠKI PIKNIK - V soboto, 30. maja, od 12. ure naprej pri bajerju
na Križu
ZVEZA LIONS KLUBOV
TEČEM, DA POMAGAM - Lions kluba Domžale in Kamnik organizirata v nedeljo, 31. maja, ob 10. uri v Arboretumu Volčji Potok
Dobrodelni tek na 3 in 5 kilometrov. Startnina za odrasle je 10
evrov, za otroke 2 evra. Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena socialno ogroženim , gibalno oviranim, slepim in slabovidnim otrokom in
mladini. Na prireditev so vabljeni župani občin Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš, Trzin in nekaj znanih športnikov.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
IZLETNIŠJKA SEKCIJA DU Komenda - Organizira avtobusni izlet
16. junija 2015 na Brione, v Pulo in k sveti Foški. Odhod ob 5.30 iz
Komende.
ČLANI POHODNIŠKE SEKCIJE DU - Pohod 13. junija 2015 na
Kofce. Zbirno mesto ob 7.30 pri trgovini s sadjem v Mostah.

PLANINSKO DRUŠTVO KOMENDA
BOSONOGI NA ŠENTURŠKO GORO - Štart 13. junija ob 9. uri z
Jurčkove Dobrave. Zaključek letošnjega jubilejnega, 10. Pohoda bo na
Podborštu v Planinskem domu.

KONJENIŠKI KLUB KOMENDA
SLOVESNOST OB 60 IN 20-LETNICI - V soboto, 27. junija Slovesnost ob 60-letnici kluba in 20-letnici sejmov. V nedeljo, 28. junija,
Kasaška prireditev na hipodromu v Komendi.
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TWIRLING MAŽORETNI KLUB KOMENDA
S PALICO DO SONCA - Tradicionalna prireditev bo v soboto, 20.
junija, ob 17.00 v Športni dvorani v Komendi
KULTURNO DRUŠTVO KOMENDA
SLOVESNOST OB DNEVU DRŽAVNOSTI - Slovesnost, ki jo vsako
leto pripravi društvo KAJ TI MAR, bo tudi letos (predvidoma) v sredo,
24. junija, v Komendi.
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KONJENIŠKI KLUB
KOMENDA
Konjeniški klub, ki je zadnja leta drugi najboljši klub
med konjeniškimi klubi v Sloveniji, letos beleži dva
pomembna jubileja: 60 let konjeništva in 20 let sejmarstva. Začetek konjeniškega kluba sega v čas nekdanjih gasilskih
dejavnosti, samostojna konjeniška dejavnost, po kateri je danes poznana
Komenda, pa začenja sredi petdesetih let minulega stoletja. Poznane
komendske tombole na začetku in redne kasaške prireditve pa so proti
koncu stoletja začele obeleževati še kmetijske razstave oziroma začetki
sejemske dejavnosti. Tako je danes Klub poznan po kasaštvu in sejmih.
Oba jubileja bodo v klubu slovesno obeležili v soboto, 27. junija, s parado in v nedeljo, 28. junija, s kasaškimi dirkami.
Nagrade:
1. nagrada - BON za 50 EUR
2. nagrada - BON za 30 EUR
3. nagrada - BON za 20 EUR

1. nagrada – 1 žensko barvanje in striženje - TADEJA KRALJ,
PODBORŠT 13 B, 1218 KOMENDA
2. nagrada – 1 ženska fen frizura –MATEJA PODGORŠEK, PODBORŠT 4, 1218 KOMENDA
3. nagrada – 1 ženska fen frizura – ZVONKA VAJDIČ, MOSTE 40 i,
1218 KOMENDA
4. nagrada – 1 moško striženje – ROGELJ MARIJA, SUHADOLE
62 A, 1218 KOMENDA
5. nagrada – 1 moško striženje – MILENA STIPIČ, GMAJNICA 69,
1218 KOMENDA
Čestitmo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta uveljavljajo v Frizerskem salonu Jerneja, Glavarjeva cesta
61 A, Komenda, v delovnem času frizerskega salona ali se dogovorijo
po telefonu 031 603 054.

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 9. junija 2015. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov
in Nagradna križanka.
NAGRAJENCI Nagradne križanke Frizerski salon Jerneja, Glavarjeva
61a 1218 Komenda - 031 603 054 v Aplenci številka 4/2015
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