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Komenda je bila drugi vikend, od 8. do 10. aprila, s tradicijo dveh dese-
tletjih od začetka tradicionalnih sejmov tokrat že enaindvajsetič (21.) z 
organizatorjem Konjeniškim klubom prireditelj sejma razstavljavcev 
kmetijske, gozdarske, gradbene in komunalne mehanizacije, podjetni-
štva, obrti, vrtnarske in ogrevalne tehnike. Poleg strokovnih predavanj 
in prikazov varnega dela v gozdu, proizvodnje sekancev, delovanja 
različnih strojev in opreme ter prodajno razstavo živine je bilo tokrat na 
sejmu blizu šest sto (600) razstavljavcev. 

prav je bilo sedanje odprtje z Borutom Pahorjem prvi takšen dogodek.
Pred petkovim odprtjem sejma pa je bil tudi za mlade šolarje in naj-

mlajše iz Vrtca Mehurčki praznični dan. Učenci in vrtičkarji so predse-
dniku pripravili prisrčen program pred novimi hlevi Konjeniškega kluba 
ob njegovem prihodu. Zapomnili pa si ga bodo vsi, tudi predsednik, 
zagotovo zaradi skupnega fotografi ranja in povabila, da ga obiščejo tudi 
v predsedniški palači v Ljubljani.

Ob kulturnem programu 
komendske godbe, mažo-
retk, sopranistke Mojce Bi-
tenc ter baritonista Domna 
Križaja sta sejem v polnem 
prireditvenem šotoru pred-
stavila predsednik in orga-
nizator Konjeniškega kluba 
Komenda Lojze Lah in žu-
pan Občine Komenda 
Slavko Poglajen. Predsednik Borut Pahor vidno razpoložen, ko se je foto-
grafi ral z godbeniki, gosti, med drugim tudi iz Sremske Mitrovice, pa je bil 
hkrati tudi presenečen nad velikostjo sejma in bogatim programom razsta-
vljavcev. Čestital je vsem v Konjeniškem kojniškemu klubu s predsedni-
kom Lojzetom Lahom.

Sejem so zaprli v nedeljo,10. aprila. V treh dneh si ga je na blizu 45.000 
kvadratnih metrih ogledalo približno toliko obiskovalcev iz cele Sloveni-
je in tujine kot lani (75.000–80.000). Prva dva deževna dneva je bil obisk 
manjši, v nedeljo pa rekorden. Posebnosti spomladanskega sejma so tokrat 
še vedno bile brezplačen vstop, brezplačno parkiranje, parkiranje v Po-
slovni coni Komenda (Žeje) in krožna brezplačna avtobusna vožnja iz 
Poslovne cone na sejem in nazaj. Po lanski predstavitvi podjetnikov in 
obrtnikov iz Občine Šenčur na Spomladanskem sejmu, in iz Občine Ko-
menda na Jesenskem sejmu, so se tokrat na Spomladanskem sejmu pred-
stavljale občine Cerklje, Preddvor in Šenčur s podjetniki in z obrtniki. 

Kljub slabemu vremenu so tokrat prireditelji tako od razstavljavcev, 
kot obiskovalcev slišali številne pohvale za sejem v primerjavi z drugimi 
v Sloveniji. 

ANDREJ ŽALAR

Enaindvajseti Spomladanski sejem Komenda
Predsednik republike Borut Pahor, ki je skupaj z županom Stanislavom Poglajnom in predsednikom 
konjeniškega kluba Lojzetom Lahom sejem odprl, je bil nad njegovo velikostjo presenečen.

Konjeniški klub-organizator sejma se zahvaljuje domačinom za 
razumevanje zaradi morebitnih sejemskih -prireditvenih motenj. 
Povračilo morebitne škode pa naj lastniki uveljavljajo v pisarni Ko-
njeniškega kluba (v novih hlevih).

Predsednik KK Komenda Lojze Lah

Slabo vreme prvi in drugi dan, v petek in v soboto, ni pomembno 
zmanjšalo obiska. Recimo, da je k temu morda pomembno prispeval 
obisk predsednika Republike Slovenije gospoda Boruta Pahorja, ki je 
sejem skupaj z županom Stanislavom Poglajnom in predsednikom Ko-
njeniškega kluba Lojzetom Lahom tudi odprl.

Čeprav je predsednik že lani obiskal Spomladanski sejem, je bil tokrat 
za občino Komendo to pomemben in velik dogodek. Ni bilo namreč v 
samostojni Sloveniji in v občini Komenda ravno veliko najvišjih držav-
nikov na sejmu v Komenda (če izvzamemo različne ministre). Pravza-
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Zadnji vikend v mesecu, 23. in 24. aprila, je bilo v športni dvorani 
Zlato polje v Kranju fi nalno tekmovanje 16. Odprtega državnega 
prvenstva Mažoretne in twirling zveze Slovenije. Udeležile so se ga 
tudi članice Twirling in mažoretnega kluba Komenda. Komendčan-
ke so postale državne podprvakinje, Lina Majcen pa je bila na fi -
nalnem tekmovanju  za višje nivoje v programu solo 2 palici prepri-
čljivo najboljša in se je uvrstila na Evropski pokal  v twirling športu, 
ki bo v začetku julija v Franciji.

Med izvedbenimi organizatorji 16. Odprtega prvenstva in podelje-
valci odličij je bil tudi župan občine Komenda Stanislav Poglajen.

V soboto, 23. aprila, ko je bilo na programu fi nalno tekmovanje za 
nižje nivoje, je nastopalo več kot 350 tekmovalk. Članice Twirling in 
mažoretnega kluba Komenda so osvojile odlične rezultate.

Med posameznicami je v kategoriji Freestyle C3 Saša Kočar dosegla 
4. mesto. Med Pari kadeti sta Daša Jan in Brina Kamin dosegli 3. 
mesto, med Juniorji pa Laura Kočar in Eva Mikelj 7. mesto. Odlično 
pa so se odrezale tudi Skupine. Prvič se je tekmovanja udeležila C 
skupina in dosegla 7. mesto, Team kadetinje so s koreografi jo Minonč-
ki dosegle 2. mesto, prav tako 2. mesto so dosegle Velika skupina ka-
detinje s koreografi jo Frozen. Obe skupini sta v svoji kategoriji 
osvojili naslov državnih podprvakinj. 

16. Odprto državno prvenstvo mažoretne in twirling zveze Slovenije. 

Komendčanke državne podprvakinje

Skupinska slika (sobota) nižji nivoji - Team Komenda 2, Te-
am Komenda 1 in  Group Komenda (po uradni razglasitvi).

Najmlajše članice so v kategoriji osnove korakanja osvojile 3 zlate, 
16 srebrnih in 7 bronastih palčk ter eno priznanje. 

V nedeljo, 24. aprila, pa je bilo na programu fi nalno tekmovanje za 
višje nivoje. Tekmovalo je več kot 150 najboljših twirlerjev iz vse Slo-
venije. Potegovali pa so se tudi za uvrstitve na mednarodna tekmovanja 
v letošnjem letu.

V kategoriji Solo B Junior je Eva Osredkar osvojila 6. mesto, Ari-
ana Andoljšek pa 7. mesto. Ariana je v B nivoju s freestyle programom 
osvojila 3. mesto. Lina Majcen je v A nivoju s solo programom dosegla 
5. mesto, s freestyle programom je bila srebrna, s solo 2 palici pa je 
prepričljivo zmagala in se tako tudi uvrstila na Evropski pokal v twir-
ling športu, ki bo v začetku meseca julija v Franciji. 

Komendčanke so tekmovale tudi med Pari. 8. mesto sta dosegli 
Marjeta Kešnar in Barbara Zadrgal, 7. mesto Katarina Zadrgal in 
Patricija Lunar, 5. mesto Saša Kočar in Eva Osredkar. Članice Team 
A nivo so dosegle 3. mesto. 

Vsem iskreno čestitamo!
(-ao,-až)
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ANDREJ ŽALAR

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

OB PRAZNIKU DELA ČESTITAM
IN ŽELIM PRIJETNO PRAZNOVANJE.

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM
OBČINE KOMENDA PA OB 

OBČINSKEM PRAZNIKU ŽELIM 
VELIKO USPEHOV PRI DELU ZA 
SKUPNO DOBRO.

Miha Novak
načelnik Upravne enote Kamnik

s sodelavci 

OBČANKAM IN OBČANOM 
ŽELIMO LEPO PRAZNOVANJE 

1. MAJA IN ČESTITAMO OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU.

Povabljeni v sredo, 11. maja, ob 11. uri na odpr-
tje državne ceste pri uvozu v Poslovno cono, 

v nedeljo, 15. maja, ob 17. uri
na slavnostno sejo Občinskega sveta v 

Domu krajanov Antona Breznika na Križu

in na druge prireditve v prazničnem mesecu maju.
Župan Stanislav Poglajen

z Občinsko upravo
in Občinskim svetom 

Spoštovani gospod župan. 
Po občnih zborih društev in 
sprejetju odloka o proraču-
nu se je začelo živahno doga-
janje v občini. Presenetljivo 
hitro se je nadaljevala že lani 
napovedana spomladanska 
obnova državne ceste od 
Poslovne cone proti Vodi-
cam, potem pa 21. Spomla-
danski sejem, ki ste ga odpr-
li skupaj s predsednikom  

konjeniškega kluba in še posebno slovesno s predsednikom države. 
Bi lahko to pomenilo tudi napoved živahnih letošnjih dogajanj?

Prav gotovo nas v prihodnje čaka živahno obdobje, na terenu pred-
vsem na področju gradnje kanalizacijskega omrežja, v občinski upravi 
pa sledenje tej investiciji zaradi zagotavljanja fi nančnih sredstev. Prav 
tako se nam obeta pestro dogajanje pri zagotavljanju ustreznih prostorov 
za potrebe vrtca in šole oziroma za varstvo za večino naših najmlajših. 
Trudili se bomo, da bomo čim prej zagotovili ustrezne prostore za vse 
najmlajše; prostore, ki bodo tudi v prihodnje namenjeni naši mladini. 

Kako pa sicer ocenjujete dogodke v občini zadnje leto med dvema 
občinskima praznikoma?

Med dvema občinskima praznikoma smo veliko svojega dela in časa 
namenili, poleg vsakodnevnih opravil na občinski upravi, pridobitvi tako 
težko pričakovane kohezijske odločbe. Vmes se nam je pričela zavijati še 
zgodba o odlaganju odpadkov. Končno smo pričakali obnovo državne ce-
ste. Zgradili smo nekaj kanalizacije,…. Bilo je zanimivo in pestro, a z dobro 
ekipo sodelavcev smo večino zadev rešili. Z opravljenim delom sem v 
glavnem zadovoljen, so pa še stvari, ki mi (nam) jih še ni uspelo rešiti.

V današnji  Aplenci objavljamo program  številnih prireditev v 
mesecu maju. Osrednji slovesen dogodek bo vsekakor 15. maja 
slavnostna seja Občinskega sveta v dvorani doma krajanov Antona 
Breznika na Križu in že 17. podelitev občinskih in športnih priznanj. 
Bo tudi slovesno odprtje prenovljene odprtje državne ceste?

Slavnostna seja Občinskega sveta je vsekakor velik dogodek za vse 
nas.  Kot že preteklih 16 let bomo tudi letos občankam in občanom po-
delili občinska in športna priznanja za njihove uspehe, zasluge in za 
njihov doprinos pri uveljavljanju naše občine. Za marsikoga pa je po-
membna tudi obnova državne ceste Moste – Vodice; predvsem krajanom 
Žej. V preteklosti močno načeta državna cesta zaradi neznosnega ropota 

Bilo je zanimivo in pestro
Prostori za potrebe vrtca in šole. - Priznanja in cesta. - Gradnja kanali-
zacije v Mostah po prvem maju, potem Suhadole, Žeje… - Zazidljivost 
ne bo spremenjena niti za meter. - Dokončne odločitve o odpadkih še 
ni. - Zdi se, da bo vedno težje (tudi zaradi vmešavanj iz ozadja). - Maj je 
najlepši mesec, ko praznuje tudi naša občina.

skorajda ni dajala prepotrebnega miru. Zelo moteča pa je bila tudi la-
stnikom poslovnih objektov in njihovim uporabnikom v Poslovni coni 
in nenazadnje vsem, ki se vozimo po njej.

 
Lahko kaj več poveste o letošnjem »gradbenem letu« v občini? 

Sliši se namreč, da se po 1. maju začne gradbeno dogajanje. Je se-
danja gradnja vodovoda v Mostah že nekakšen uvod v pričakovana 
dogajanja?

Gradbena dela, ki so zadnji teden v predelu Most, že nekako nakazu-
jejo, da dejansko uresničujemo napoved izpred enega meseca. V cestnem 
telesu lokalne ceste v Mostah, kjer bomo nadaljevali z gradnjo kanaliza-
cije, je sedanje vodovodno omrežje iz salonitnih cevi. Ker vemo, da so 
te cevi poleg morebitne oporečnosti zaradi materiala iz katerega so iz-
delane, tudi slabe in bi ob posegu prav gotovo razpadle, bi bilo nadalje-
vanje del prav gotovo oteženo; da odmislimo čas, ko bi bili objekti brez 
vode. Zato smo se odločili, da še pred posegom za kanalizacijo odpravi-
mo to možnost, čeprav zamenjava ne bo prav poceni. Omeniti moram, 
da smo se na pobudo občanov tega območja zbrali na skupnem sestanku. 
Skoraj vsi prisotni predstavniki vseh lastnikov in objektov ob trasi ceste 
so zagotovili, da pri ponovni vzpostavitvi ceste želijo na tem delu tudi 

Sedanja gradbena dela v Mostah so le predhodnica gradnje kanalizaci-
je takoj po prvomajskih praznikih.

V sredo, 11. maja, ob 11. uri bo slovesno odprtje državne ceste pri 
uvozu v Poslovno cono. 
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ŽUPANOVA BESEDA, RAZPIS

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je v 
sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom objavila Javni 
razpis za bančne kredite oziroma dodeljevanje garancij namenjenih gospo-
darskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične 
regije Osrednja Slovenija. Statistična regija obsega naslednje občine: Bo-
rovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri 
Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, 
Komenda, MO Ljubljana, Logatec, Log – Dragomer, Lukovica, Med-
vode, Mengeš, Moravče, Škofl jica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike 
Lašče, Vodice in Vrhnika.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodar-
ske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja 
ali njegov registriran del (poslovno enoto) na upravičenem območju in 
so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah 
ali po Zakonu o zadrugah, oziroma fi zične osebe, ki opravljajo dejavnost 
vpisano v drug ustrezen register. Upravičeni prijavitelji so tudi socialna 
podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o social-

JAVNI RAZPIS
garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru 

Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji
nem podjetništvu in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.

Iz garancijskega sklada se bodo izdajale garancije v višini 50 % vre-
dnosti kredita, preostalo polovico kredita pa zavaruje banka po svojih 
pogojih. Najvišji znesek kredita je lahko do 150.000 EUR, najvišji 
znesek odprtih garanciji na upravičenca pa do 120.000 EUR. Predmet 
prijavljenega projekta so naložbe v opredmetena in neopredmetena osnov-
na sredstva in obratni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, vendar 
največ 20 % vrednosti kredita.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS (8. 4. 
2016) do porabe sredstev oziroma najpozneje do 15. 5. 2018. Vloge 
(obrazci in priloge) je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali 
osebno oddati na naslov RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.

Javni razpis je objavljen na: http://www.rralur.si/sl/projekti/regijska-
garancijska-shema-v-osrednjeslovenski-regiji

V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na 
RRA LUR, tel: 01 306 1902 oziroma na e-naslov: roman.medved@
ljubljana.si. 

Vsem občankam in občanom želimo prazničen 1. maj in 
čestitamo ob občinskem prazniku 15. maju. 

Uredništvo Aplence 

Komendske gasilke A najboljše
Na državnem pokalnem tekmovanju v spajanju sesalnih cevi so čla-
nice A PGD Komenda osvojile pokal, uvrstile pa so se tudi na držav-
na tekmovanja, ki bodo julija v Kopru. Na skupščini Gasilske zveze 
Komenda so jim poleg udeležencev skupščine čestitali tudi poveljnik 
Gasilske zveze Slovenije Franc Petek, predsednik GZ Komenda 
Jože Sušnik in župan Stanislav Poglajen.

pločnik za pešce in varno pot. Strinjali so se, da so za to pripravljeni 
odprodati tudi del lastnih zemljišč, če bo to potrebno. Gradnja kanaliza-
cije pa se bo pričela, tako kot smo napovedali, takoj po prvomajskih 
praznikih. Nadaljevali bomo v Suhadolah in Žejah, zgradili krajše krake 
v Komendi ob kanalu S ter v drugi polovici leta nadaljevali na Gmajnici 
in na Mlaki. Takšen je plan izgradnje. Trudili se bomo, da vas bomo 
tudi sproti obveščali na naši spletni strani www.komenda.si v rubriki 
KOHEZIJA. Ponovno prosimo vse občanke in občane za razumevanje 
in strpnost ob gradnji in se jim že sedaj opravičujemo za  morebitne 
občasne onemogočene ali otežene dostope do svojih objektov. 

Lahko kaj več poveste o spremembah občinskega prostorskega 
načrta pod oznako SU?

Območje z oznako SU 9 obsega približno 20 odstotkov območja ze-
mljišč ob nekdanjih objektih Agroemone na Drnovem, ki ležijo v naši 
občini. To območje   je že kar nekaj desetletij namenjeno gradnji (zazi-
dljivo). Do sedaj je bilo območje namenjeno izključno objektom kme-
tijske proizvodnje. Občina Mengeš, na njenem območju je 80 odstotkov 
že zazidljivih zemljišč, se je odločila, da se območje ustrezno prostorsko 
uredi in nameni gospodarstvu – industriji. Tudi mi smo se pred leti od-
ločili, da pristopimo k tej pobudi in spremembi. Tudi zato, ker je naš 
delež zemljišč relativno majhen, ker del že obstoječih objektov leži de-
loma v naši in deloma v sosednji občini. Prav tako dejavnost, ki se že 
nekaj časa odvija na tem območju, ni več izključno namenjeno kmetij-
stvu in nenazadnje želimo napredek v gospodarstvu. Ob sprejetju spre-
memb in dopolnitev v prvem branju, smo pripravljavcu dokumentacije 
in občini Mengeš postavili kar nekaj tehtnih zahtev, da bi zagotovili 
naše interese. Ponovno poudarjam, da se območje zazidljivosti tega 
območja ne bo spremenilo niti za en meter. 

 
Je že kaj več znanega glede odlaganja odpadkov (Publicus, Snaga)?
Glede odlaganja ostankov komunalnih odpadkov in njihove predelave 

v zadnjem mesecu ni prav veliko novosti. Pridobili smo še eno neodvi-
sno pravno mnenje o vseh do sedaj podpisanih dokumentih in morebitne 
naše odločitve o nadaljevanju te dejavnosti z družbo Publicus oziroma s 
Holdingom Ljubljana ali z njihovim izvajalcem Snaga. Dokončne odlo-
čitve o nadaljevanju še nismo sprejeli.

Kako si razlagate sporočilo, ki ste ga na včerajšnji seji Občinske-
ga sveta (četrtek, 21. aprila) prebrali kot zadnjo vest?

Sporočilo, ki sem ga prebral svetnicam in svetnikov ter tudi občankam 
in občanom preko lokalne TV, je tudi mene močno presenetilo. Dobre tri 
ure pred pričetkom seje Občinskega sveta sem prejel elektronsko obve-
stilo Izvršnega direktorja Gorenjske banke d.d., ki pravi: »Glede na 
ugotovljeno nezmožnost pre-projektiranja projekta (kot posledica novo 
defi niranih prostorskih omejitev oz. zahtev) je banka odločitev o dokon-

čanju projekta začasno zamrznila.« Še vedno nisem vrgel puške v koru-
zo, še se bom trudil, da se »razvalina sredi Komende« premakne iz mrtve 
točke, a se bojim, da bo vedno težje, tudi morda zato, ker se v zadevo 
zopet vmešavajo »strici iz ozadja«.

Gospod župan, z budnico komendske godbe 1. maja se bo začel 
mesec prazničnih majskih prireditev. Vaše sporočilo občankam in 
občanom, vam pa prav tako tudi lepo praznovanje.  

Mesec maj je najlepši pomladni mesec, v katerem praznuje tudi naša 
občina. Vse občanke in občane ob našem praznovanju vabim na vse 
prireditve, ki jih pripravljamo za vas skupaj z našimi društvi in klubi. 
Teh možnosti je veliko. Naj vas posebej povabim na prvomajsko budni-
co naše Godbe, na svečano odprtje obnove državne ceste (z visokimi 
državnimi predstavniki) z vgradnjo komunalnih vodov na delu te ceste 
v Žejah in Mostah ter na Slavnostno sejo Občinskega sveta v Domu 
krajanov Antona Breznika na Križu s podelitvijo letošnjih priznanj.

Skupinski posnetek s članicami A PGD Komenda (mentor Drago 
Potokar) z  zmagovalkami na državnem tekmovanju za pokal SSC. 
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AKTUALNO

Kako po dobri četrtini mandata ocenjujete delo in dogajanja v 
občini in vlogo 00 DeSUS pri tem?

DeSUS ima svojega predstavnika v OS občine Komenda sedaj drugi 
mandat in sicer po dvanajstih letih. Za ponovno prisotnost in delo v 
naši lokalni skupnosti smo se odločili predvsem zaradi tega, ker želimo 
biti na eni strani zagovorniki starejših in istočasno krepiti solidarno so-
žitje med mlado, srednjo in starejšo generacijo. Po drugi strani pa si 
prizadevamo za dvig politične kulture: interesi skupnosti morajo biti 
pred lastnimi interesi in če se držimo tega, ni težko podpreti kateri koli 
projekt, ki je v dobro občank in občanov, kljub temu da je pobuda z 
druge politične opcije. 

Naj ponazorim s konkretnim primerom. Ko sem pred časom na 
vprašanje kolega, ali sem za športni park odvrnila, zakaj pa ne, je bilo 
zaznati z njegove strani manjše začudenje. Tako kot potrebujemo zgle-
dno urejeno otroško varstvo, osnovno šolstvo, ceste, kanalizacijo, me-
nim, če se že najde skupina ljudi, ki žrtvuje veliko svojega časa, volje in 
energije za pripravo ideje in v nadaljevanju za realizacijo le-te, je po-
trebno takšno skupino samo podpreti in se veseliti z njimi vseh uspehov. 
Sadove njihovega dela bomo v prihodnosti tako in tako uživali vsi. Tako 
da, ja, v DeSUS bomo podprli vse projekte naravnane v dobro skupnosti 
in med njimi je prav zagotovo tudi športni park.

Sicer pa po dobrem letu ocenjujem, da gredo zadeve naprej tako, kot 
so bile utečene že preje; z nobenimi bistvenimi spremembami, kar je po 
eni strani dobro, po drugi pa spet ne. Sodelovanje s kolegicama in kole-
gi svetniki je korektno, vsakdo mora kdaj stopiti korak nazaj. Tudi ob-
činska uprava je izredno kooperativna in želim si, da bomo lahko vsi 
skupaj po koncu mandata ponosni na svoj prispevek k razvoju naše sicer 
ene lepših občin.

Kakšno usmeritev zagovarjate v DeSUS v Občinskem svetu pri 
oblikovanju in uresničevanju programa v prihodnje do konca 
mandata?

V vlogi direktorice Zavoda Medgeneracijsko središče sem na letošnji 
januarski seji Občinskega sveta predstavila predlog Razvojnega progra-

V OGLEDALU: OBČINSKA SVETNICA 
VIKTORIJA DROLEC (DESUS) Interesi skupnosti pred lastnimi

ma za kakovostno staranje in 
sožitje med generacijami za 
obdobje 2016 – 2025. V pre-
dlogu programa je med dru-
gim tudi zaveza, da se bomo 
vsi skupaj prizadevali za iz-
gradnjo manjšega doma za 
stare ljudi, po principu go-
spodinjskih skupin in sicer 
samo za potrebe naše občine. 
V OO DeSUS menimo, da v 
občini zmoremo toliko sku-
pne volje, možnosti in eno-
tnosti, da bi v doglednem času 
našli način, da poskrbimo za 
tiste naše občanke in občane, 
ki si bodo izbrali takšno 
oskrbo. V okviru tega je po-
trebno vedeti in poudariti, da 
se število uporabnikov dom-
ske oskrbe v naši občini v 
zadnjih treh letih občutno 
zvišuje; in sicer od 14 pred štirimi leti, do 35 v preteklem letu, kar nam 
daje potrditev. Prizadevanja v tej smeri so zato kot potrebna. Nujna.

Glede ostalih programov pa, kot sem že napisala: V DeSUS zagotovo 
ne bomo tisti, ki bi zavirali kakršen koli razvoj. Nasprotno, upam in 
verjamem, da bomo med pobudniki novih skupnostnih programov.

In če strnete, katere so najpomembnejše naloge?
Tukaj posebnega manevrskega prostora nimamo, saj je potrebno do 

konca leta 2017 dokončati kanalizacijski sistem s posodobitvijo čistilne 
naprave, sprotno reševati prostorsko stisko v osnovni šoli in vrtcu. Ge-
neracije otrok, ko je bilo število rojstev na leto od 100 in več, v prete-
klosti pa je bilo povprečje 50 in malo več, se namreč selijo v šolo.

Zdi se, da ste se za podžupana odločili po temelji-
tem razmisleku. Kar nekaj časa je namreč trajalo. 

»Podžupanstvo razumem kot odgovornost. Zato se tudi nisem odločil čez 
noč, brez premisleka. Pa tudi da imam podporo v Listi TRN, v upravi, med 
svetniki, da bomo lahko s skupnimi močmi sodelovali in delovali. 

Kako ste zadovoljni z dogajanji v občini, ko je že četrt mandata mimo?
»Človek s svojim delom, ni vedno zadovoljen. Osebno vedno stremim k 

boljšim  rešitvam. To je seveda povezano tudi z delom. Ob preteku četrtine 
mandata, bi se bilo seveda lažje pogovarjati, če bi bili pogoji, če bi bil denar 
in če bi bile nekatere stvari od včeraj danes drugačne. Glede denarja vemo, 
kako je. Potreben je skrben razmislek, kaj je nujno in kaj je izvedljivo.«

Leto 2016 je zelo pomembno. Kako ga vidite kot podjetnik in kako v 
občini pri reševanju problemov, želja, potreb...?

»Celo državo je pred leti zadela kriza. Še vedno stvari niso rožnate tako v  
občini kot v podjetništvu. Vsako potezo je treba premisliti, pretehtati, predno 
se odločiš, v kaj se boš podal.«

Katerim vprašanjem bo v občini letos potrebna pozornost, skrb, 
razmislek?

»Največja skrb uprave in svetnikov bo potrebna kohezijskim sredstvom 
za izgradnjo kanalizacije. Druga naloga, ki prav tako ni rožnata, pa sta pro-
stor za otroško varstvo in šola. Upam, da bomo do jeseni to vprašanje za 
najmlajše občane in prostorsko problematiko rešili.«

Ste član liste TRN, ki je poznana po kar nekaj dobrodelnih akcijah.
»Mislim, da je program liste TRN prijazen skupnosti in skupnemu reše-

vanju nalog. Tudi sam sem bil med zagovorniki pobud, da vsako leto v 
TRN-u  naredimo, prispevamo nekaj dobrega za skupnost. Začeli smo pri 
gasilskih domovih in nadaljevali pri društvih, kjer delujemo še sedaj. Pozna-

ANDREJ ŽALAR 

PODŽUPAN IGOR ŠTEBE Podžupanstvo razumem kot odgovornost
Kar nekaj časa je minulo, da se danes za bralce Aplence pogovarjam s pod-

županom Igorjem Štebetom. Ker pa je tako rekoč pred praznikom, je tudi trenutek zato pomemben. 

na je pobuda z akcijo za posta-
vitev prostora za opremo in 
orodje vrtca. Sedaj delujemo 
na  izobraževanju in vzgoji. 
Skratka, kot član Liste TRN 
odločno zagovarjam, da  vsako 
leto naredimo nekaj za sku-
pnost.«

Ste podjetnik, sedaj kot 
podžupan politik, član Liste 
TRN. Vam ostane še kaj ča-
sa?

»Delo v podjetju in vpetost 
v občinske dejavnosti, kot sem 
rekel že na začetku, jemljem 
odgovorno. Se pa vseeno najde 
tudi trenutek, recimo za šport 
oziroma rekreacijo, saj je oboje 
nekako spodbudno tudi za re-
sno delo, kot pravimo.«  

Kaj vam pomeni bližnji občinski praznik s številnimi prireditvami 
društev in klubov v občini?

»Občinski praznik je datum, ki si ga je izbrala naša občina. Imamo veliko  
društev in klubov, v katerih delujejo občanke in občani in uresničujejo svoje 
cilje ter prijateljstva. Mislim, da se tam, kjer tega nimajo, ne zavedajo, česa 
nimajo. Vesel sem, da mi vemo, da vemo, da smo bogati in na ta način 
ustvarjalni.« 
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POSLOVNA CONA

Kako ste začeli poslovno leto v coni? 
Poslovna cona je leto 2015 končala v »rdečih številkah,« čeprav slo-

vensko gospodarstvo oživlja. Nas še vedno tepejo grehi prejšnje uprave, 
ki ob prodajah zemljišč ni odpisovala vrednosti komunalnega opremlja-
nja prodanih zemljišč in tako navidezno prikazovala boljše rezultate 
podjetja. Prav tako pa je sedanji upravi, kljub dobri prodaji med leti 2007 
in 2010, »prepustila v vračanje več kot 15 milijonov za izgradnjo komu-
nalne infrastrukture najetih kreditov. Da podjetje najbolj »tepejo« prav 
bančne obresti ni skrivnost, smo pa v začetku leta dosegli pomemben 
napredek v pogajanjih z bankami upnicami. Lahko rečem, da so (končno) 
prisluhnile našim prošnjam in v teh dneh obravnavajo možnost znižanja 
obrestnih mer, kar bi (oziroma bo) bistveno olajšalo poslovanje družbe.  

Sliši se, da se povečuje zanimanje za nakup zemljišč?
No, stanje res ni tako črno, kot se morda zdi po uvodni misli. V prvih 

štirih mesecih leta smo podpisali prodajne pogodbe že s šestimi novimi 
investitorji, za več kot 3 milijone evrov. Od tega bodo upniki prejeli več 
kot 2,8 milijona. Zemljišča so kupila proizvodna podjetja Burjaplast, 
Profarm Košenina, Avtoprevozništvo Nastran, Iskra Zaščite, Daras in 
ZEPTA, za podjetje Frigologo. Zadnji investitor je kupil kar 15.000 
kvadratnih metrov veliko zemljišče, kar je največja prodaja v zadnjih 
osmih letih. Veseli tudi, da bodo omenjeni investitorji odprli tudi nova 
delovna mesta, kar bo tudi lepa priložnost za nezaposlene v regiji. Naj 
še povem, da smo letos tako že dokončno poplačali dolg do bivše Factor 
banke, v naslednjih mesecih pa pričakujemo še dokončno poplačilo 
upnikov Eurocom in Sber bank. Tako nam ostajata le še dva upnika in 
sicer Gorenjska banka in DUTB. 

Je kaj novega tudi pri tako imenovanih 7 hektarih?
Lani in letos smo v coni izvedli številne okoljske ukrepe. Naj posebej 

izpostavim ponovno ureditev nadomestnih habitatov za dvoživke in 
obnovitev nizkih ograj proti prehodu dvoživk v cono. Predstavniki ob-
čine in Poslovne cone pa smo ponovno obiskali tudi okoljsko ministrico, 
gospo Ireno Majcen s sodelavci. Govorili smo o vrnitvi izvzetih 7 hek-
tarov v zazidljivo območje, kar bi za cono in občino pomenilo več mili-
jonov novih prihodkov. Konkretnega odgovora žal še nismo prejeli, 
smo se pa zavezali, da bomo v coni naredili še oceno kvalitete vode, 
očistili zadrževalnike mulja in rogoza ter po navodilu strokovnih služb, 
do poletja odstranili vse novo zrasle invazivne rastline. Po tem se bomo 
ponovno srečali na ministrstvu. Želja pa bo tudi takrat enaka: »Vrniti« v 
cono po lokacijskem načrtu zazidljiva zemljišča.

Je res, da potekajo priprave, da bi bila cona še bolj »prijazna« za 
investitorje?

V tako imenovani zadnji fazi so spremembe trenutno veljavnega lo-

ANDREJ ŽALAR

MATIC ROMŠAK, DIREKTOR 
POSLOVNE CONE

Povečano zanimanje tujih in 
domačih investitorjev 

Tepejo grehi prejšnje uprave. - Beležimo pa največjo prodajo v zadnjih osmih letih. - Ponovno pri 
okoljski ministrici Ireni Majcen za »vrnitev« 7 hektarov. - Spremembe, da bo Poslovna cona še bolj 
funkcionalna, prijazna investitorjem, da bo najlepša...

kacijskega načrta. V skladu z našimi navodili jih pripravlja in vodi 
družba RRD. Z načrtovanimi spremembami bomo cono naredili še bolj 
funkcionalno in investitorjem prijazno. Glavne predlagane spremembe, 
ki jih bo na junijski seji sprejemal in potrjeval občinski svet, pa gredo v 
povečanje pozidljivosti vseh zemljišč ob glavni prometnici. Mogoča naj 
bila združevanja in razdruževanja zemljišč in objektov, ki danes močno 
omejujejo investitorje. Prav tako pa so nezanimive tudi opredeljene ga-
ražne hiše in jih nameravamo spremeniti (nazaj) v zazidljiva zemljišča za 
poslovno gradnjo. In če omenim še nova avtobusna postajališča in do-
datne uvoze na parcele, lahko že govorimo res tudi o najlepši in funkci-
onalno najboljši poslovni coni na Gorenjskem. Pa morda tudi širše.

Pa še cesta Moste -Vodice je sedaj lepša.
Res je. V zadnjih dneh je bila dokončno urejena. Tako nas pred novi-

mi potencialnimi investitorji ni več sram zaradi uničenega cestišča.

Zadnji investitor je kupil 15.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče, kar 
je največja prodaja v zadnjih osmih letih.
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ZANIMIVOSTI

ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA

Na 3. tekmi Slovenske orientacij-
ske lige v okolici Škofje Loke 17. 
aprila je Matic Blaž (OK Komen-
da) suvereno pometel s starejšo 
konkurenco. Zmagal je 1:04 pred 
Žanom Lukom Šumečim (OK Ti-
voli) in Ivanom Boyadzievim ml. 
(Mariborski OK) z 2:04 zaostanka. 
Matic je dobil 5 od 16 etap.

Na tekmi, ki tekmovalcem ni pri-
zanašala s strmimi vzponi, nepreho-
dnimi močvirji in mehko podrastjo, 
je v kategoriji M18 slavil Matic Blaž 
pred svojim klubskim kolegom iz 

OK Komenda Žanom Ravnikarjem. Na progi, na kateri so se pomerili še 
člani v kategoriji M21A in veterani starejši od 35 let, je bil najhitrejši 
prav Matic, med veterani nad 35 pa je drugo mesto osvojil Blaž Kölner.

Tudi ostali komendski predstavniki so se odlično odrezali. Med de-
kleti do 12 let bila tretja Anka Grum, med 14-letnicami je zmagala Nika 
Ravnikar, v kategoriji Ž16 je Zala Zavrl osvojila prvo, Ana Pia Poga-
čar pa tretje mesto. Med najstarejšimi mladinkami do 18 let je najvišjo 
stopničko zasedla Polona Jezeršek, 3. mesto pa Monika Ravnikar. Med 
najmlajšimi fanti do 10 let je zmagal Luka Seljak, pri 2 leti starejši 

Matic Blaž prekosil vse

Denis Gregorc, v kategoriji M14 so Erik Gregorc, Domen Žurbi in 
Domen Kavčič osvojili prva tri mesta.

Po tretji tekmi sezone v Škofji Loki, ki smo jo že tradicionalno začeli 
v Lipici in nadaljevali v Slovenskih goricah, je OK Komenda s 1443 
točkami trdno na 2. mestu klubskega točkovanja, v katerem s 1627 
točkami vodi OK Azimut iz Cerknega. Že naslednji tekmi, ki ju 14. in 
15. maja gostimo v Komendi in štejeta tudi kot državno prvenstvo na 
dolgi razdalji in v štafetah, lahko zaradi rahle prednosti, ki jo prinaša 
domač teren, razmerje v točkah spremenita v korist domačega kluba. 

Klemen Kenda, Nejc Zorman

Nogometni klub Komenda preveva ponos! V slovenski reprezentanci do 17 
let pomembno vlogo igra Andraž Žinič, vzgojen v NK Komenda. Andraž je 
prvi igralec v več kot petdesetletni zgodovini kluba, ki mu je to uspelo. 

Nogomet je najmnožičnejši in najselektivnejši šport praktično po ce-
lem svetu, enako velja tudi za Slovenijo, kjer je med registriranimi 
športniki daleč največ nogometašev. Kako ostra je konkurenca pove, da 
v vsakem letniku v Sloveniji nogomet trenira okoli 2500 dečkov, izmed 
katerih se je Andraž uvrstil med 10 najboljših, na svojem igralnem mestu 
pa je sploh najboljši. 

Ponosa ne skriva niti predsednik NK Komenda, neutrudni Aleš Marin-
ko: »Ta uspeh je nagrada vsem dosedanjim generacijam igralcev, trenerjev 
in funkcionarjev kluba. Smo najmnožičnejši športni kolektiv v občini, ki 
kljub ne ravno bleščečim pogojem redno vadbo omogoča 140 igralcem od 
5 leta starosti. V klubu deluje devet trenerjev in veliko prostovoljcev. 
Osnovno poslanstvo kluba je množičnost, je vzgoja in uživanje v nogo-
metu, a hkrati očitno delamo dovolj strokovno, da lahko talentirani posa-
mezniki dosežejo tudi najvišjo raven slovenskega nogometa.«

Kot državni reprezentant mora Andraž nastopati v najvišji državni 
ligi, zato je trenutno član kadetske ekipe Domžal, ki je v državnem pr-
venstvu osvojila drugo mesto. V dresu reprezentance je v zadnjem letu 
dosegel nekaj vidnih rezultatov. dvakrat je premagal vrstnike iz Hrva-
ške, remiziral z Belgijo, Španijo, Italijo, Srbijo. V kvalifi kacijah za 
uvrstitev na Evropsko prvenstvo je reprezentanco ločilo zgolj pet minut 

NK Komenda vzgojil reprezentanta
Andraž Žinič je član državne reprezentance do 17 let

od senzacionalne uvrstitve med najboljših osem evropskih reprezentanc. 
Na odločilni tekmi proti Izraelu je potrebovala zmago, žal pa je po 
vodstvu Slovenije nasprotnik izenačil rezultat tik pred koncem tekme. 

Andraž trenira nogomet (vsaj) šestkrat tedensko, deset mesecev v letu. 
Kljub velikem treningu je zgleden dijak Srednje zobotehnične šole, kjer 
ob pogostih športnih aktivnostih redno opravlja vse obveznosti.

Robert Misja

Podoknica s Pestotnikom
Tradicionalna, že 30 let poznana Podoknica s Francem Pestotnikom- Podo-
kničarjem (seveda skupaj z Nedeljskim in tokrat s Turističnim društvom 
Komenda) je bila v petek, 15. aprila, tja proti večeru na Koželjevi domačiji 
na Gori pri Komendi. Bilo je seveda veselo, po 
lojtr'ci gor do okna in potem skozi okno v 
kamr'co…  Že France je skrbel, da ni bilo dolg-
čas, še bolj pa potem Društvo podeželskih žena, 
Koželjeva Marija-Pehta, Godba Komenda, 
Društvo Stari traktor, ljudski godec Albin, Fol-
klorna skupina DU Komenda, Slovenski muzi-
kanti, pa tudi lončarji in kovači. Ja prav veselo je 
bilo pozno v noč oziroma v nov dan.          A. Ž.

Očistimo Komendo
Pod tem naslovom je potekala letošnja spomladanska čistilna akcija v 

občini v soboto, 16. aprila. Že teden dni pred akcijo so čistili po občini 
najmlajši iz Vrtca Mehurčki (250) in učenci OŠ Komenda Moste (150). 
V soboto pa jih je sodelovalo okrog 80. Predsednik TD Komenda Vid 
Koritnik,ki je bil koordinator akcije, 
je povedal, da je bilo odpadkov 
manj kot včasih. Manj je bilo tudi 
društev (ribiči, lovci…). Med od-
padki je bilo največ plastenk oziro-
ma pločevink in polivinila. Župan 
pa je ugotovil ,da pijemo predvsem 
pivo Union.                             A. Ž.
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LIGA DEBITEL, POLITIKA

Po novem letu sem se udeležil nekaj občnih zborov gasilskih društev. 
Povsod isti problem. Gasilcem so davčne blagajne zelo zagrenile orga-
nizacijo gasilskih veselic. Po novem letu sem spisal zakon, ki ukinja 
davčne blagajne za gasilska društva in tudi druga društva, če niso zave-
zanci za DDV. Ali so gasilci res najbolj problematični davčni utajevalci, 
da jim je vladna koalicija predpisala davčne blagajne? Nikakor ne. To, 
kar je naredila vladna koalicija, je velika neumnost.

Zakonu o davčnem potrjevanju računov, ki je julija lansko leto, uvedel 
davčne blagajne, sem nasprotoval že takrat. Danes se že kaže, da je bila 
uvedba davčnih blagajn za številne zavezance, med njimi tudi gasilce, 
velik nesmisel. Davčne blagajne ne prinašajo želenega cilja, marsikatero 
društvo pa že ukinja prireditve in dogodke. Zatiranja sive ekonomije bi 
se morala vlada lotiti najprej pri velikih ribah, ki državi dolgujejo mili-
jonske zneske. Gasilska društva zagotovo niso organizacije, ki bi na 
veliko utajevale davke ali prale denar. Prostovoljna gasilska društva 
delujejo v javnem interesu in se večinoma fi nancirajo s prostovoljnimi 
prispevki in donacijami pravnih in fi zičnih oseb. Pomemben prihodek 
teh društev so tudi zbrana sredstva od prireditev (gasilskih veselic), ki 
jih običajno organizirajo le enkrat letno. Zbrana sredstva od teh priredi-
tev so seveda namenjena za nakupe gasilske opreme in gasilskih vozil, 
torej za osnovni namen delovanja teh društev. Uvedba davčnih blagajn 
za gasilska društva je popolnoma nepotrebna birokratska ovira. Gasilska 
društva bi morali kvečjemu še dodatno razbremeniti. Predlagal sem, da 
bi za primer gasilskih veselic uvedli pavšalno obdavčitev glede na ude-
ležbo. To bi pomenilo, da gasilci ne bi potrebovali davčnih blagajn, niti 
ne bi bilo potrebno izdajati kakršnihkoli drugih računov. Po končani 
veselici bi gasilsko društvo za vso prodano pijačo, hrano in druge izdel-
ke zgolj plačalo simbolični pavšalni davek državi. 

Najbrž mi ni potrebno posebaj razlagati, da je vladna koalicija pred 

IZ POSLANSKE PISARNE

Ukinitev davčnih 
blagajn za društva

tednom dni zavrnila moj zakon. Davčne blagajne za gasilska društva 
tako žal ostajajo. Pomagale niso nobene razlage, niti tiste, da tudi na 
gasilskih veselicah velika večina ljudi dela zastonj za skupno dobro. Že 
kar nekaj let kelnarim na domači gasilski veselici. Zagotovo bo prvič, 
da bom imel s tiskanjem računov najbrž več dela kot z raznosom pijače. 
Žalostno je, da bo država pobirala davek za tisto, kar bi morala gasilcem 
zagotoviti sama. 

MATEJ TONIN, poslanec

V soboto, 16. aprila, je bilo v športni dvorani v Komendi fi nale Debitel 
odbojkarske lige 2015/2016. Na zaključni turnir se je od 22 ekip uvrsti-
lo 12 najboljših. Člani ekip prihajajo iz vse Slovenije. V rednem delu 
lige so ekipe med seboj odigrale 21 tekem. Po rednem delu je prvo mesto 
zasedala ekipa Iveco, drugi so bili Isto dobr in na tretjem mestu Il pivo. 

FINALE DEBITEL 
ODBOJKARSKE LIGE 2015–2016

Zmagovalec Il piv o
Od 22 ekip na zaključnem turnirju 12 najboljših

Na zaključnem turnirju pa se je vrstni red malo pomešal. Za tretje mesto 
je ekipa Isto dobr premagala ekipo Fresh in v fi nalu je ekipa Il pivo 
premagala ekipo SRC Infonet. Pokal zmagovalcem in medalje najboljšim 
ekipam sta podeljevala predsednik društva DPŠ Boštjan Poglajen in žu-
pan občine Komenda Stanislav Poglajen. Priznanje sta prejela tudi naj 
igralka lige Mateja Veber in naj igralec Tadej Kramar.

Glede na lepo vreme in zanimive tekme so ljubitelji odbojke prežive-
li lepo sobotno popoldne. Sezona odbojkarske lige 2016/2017 se bo 
začela konec septembra.                                              Mihaela Poglajen
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V prijetnem vzdušju je 22. 4. 2016 potekal re-
dni letni Zbor članstva in simpatizerjev NSi 
Komenda, kjer je predsednica Martina Pre-
zelj v delovnem poročilu podala informacijo o 
aktualnih nalogah našega lokalnega območja.

Zdravstveni center Revita rešuje prostorsko stisko, pridobili so   ●
dodatne prostore, ki jih je uporabljala pisarna Poslovne cone Ko-
menda. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo začela sanacija 
obstoječih prostorov – predviden zaključek del bo konec tega leta.
Napovedi vrtca in šole kažejo potrebo po dodatnih prostorih. Nare-  ●

jen je bil idejni projekt za dvig dela šole, s katerim bi pridobili štiri 
dodatne učilnice in nekaj pisarn.
Zbirni center RCERO, kjer je delež sredstev iz kohezijskega sklada   ●

EU 65,88%, je v poskusnem obratovanju. V zbirni center naj bi se 
vozilo ostanek ostankov. Sklenjen je bil dogovor, da občina plačuje 
realno količino pripeljanih odpadkov in ne količino, ki je bila pred-
videna ob podpisu pogodbe leta 2009. Razlog za to je bolj odgovor-
no ravnanje z odpadki oz. ločevanje.
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, kjer je občina Komenda v   ●

14,33% tudi njena soustanoviteljica, je po precejšnjem »viharju« v 
Kamniku obdržala svoje ime po zaslugi treznega odločanja Občin-
skega sveta Občine Komenda.
Konec leta 2015 se je slovenski narod z več kot 60% odločil PRO-  ●

TI noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.
V začetku maja se bo začela težko pričakovana gradnja kanaliza-  ●

cijskega omrežja. Končni rok za izgradnjo vseh kanalov in sekun-
darnih priključkov je konec leta 2017.

Predsednica s člani občinskega odbora NSi kot naš poslanec Matej 
Tonin se bodo še nadalje verodostojno zavzemali za politiko na temeljih 

Letno srečanje krščanskih demokratov

obče človeških vrednot.
Ob državnem prazniku in prazniku dela želimo vsem ljudem lepe 

mirne dni, za bližajoči praznik Občine 15. maj, pa zaupanja v pri-
hodnost.

Za OO NSi Komenda, Danica Zmrzlikar

Združenje borcev 
za vrednote NOB
KO ZB KOMENDA

ŽELIMO LEPO 
PRAZNOVANJE 
1. MAJA in 
OBČINSKEGA PRAZNIKA, MED LETOM PA VELIKO 
DELOVNIH USPEHOV.

Krajevna organizacija ZB Komenda

Sosvet vaških 
odborov

Pri skrbnem načrtovanju se včasih zgodi, da je načrt potrebno spreme-
niti. Manj kot je načrtovanje natančno in ažurirano z novimi podatki, 
večja je verjetnost »presenečenj«. Zdi se, da manjkajo načrti na vseh 
ravneh, tudi na občinski, in zato načrtujemo iz dneva v dan ter rešujemo 
vedno ista vprašanja.

Načrtovanje, pisanje strategij in vizij je seveda zahtevno, zato bi bilo 
za začetek potrebno planirati ožja področja in jih na koncu sestaviti v 
celostno strategijo.

Razvoj na vaški ravni bodo najbolje načrtovali prebivalci vasi oz. vaški 
odbori. Zato bomo županu predlagali ustanovitev sosveta vaških odbo-
rov. Sosvet bi odločal o porabi sredstev, ki bi jih namenili za manjše pro-
jekte v vaseh, npr. ureditev vaških zbirališč, sprehajalnih poti, igrišč ipd.

Predstavniki vaških odborov bi morali biti enakopravni in avtonomni. Svoje 
sklepe bi izročili kot zavezujoče županu, ki bi poskrbel za njihovo izvedbo.

Predstavniki vasi bi se med seboj dogovorili, kaj bodo z razpoložljivi-
mi sredstvi zgradili, uredili oz. naredili ter po kakšnem vrstnem redu. To 
bo začetek strategije. Denarja bo za vse ideje premalo, zato pa bo končno 
zapisano, kaj vse bi želeli in v kakšnem prednostnem vrstnem redu.

Predstavniki vasi bodo odločili, da dobi vsaka vas bodisi večji znesek 
na nekaj let ali pa nižjega vsako leto. Poraba po vaseh bo prav tako v 
rokah vaščanov, ki bi lahko vložili svoje prostovoljno delo, morda tudi 
material. Verjetno bi imele prednost za črpanje sredstev vasi s pripra-
vljenim načrtom porabe in večjim deležem svojega delovnega in mate-
rialnega vložka. 

S tem bi vaški odbori dobili večji pomen, poudarila bi se pripadnost 
in povezanost vaščanov; hkrati bi bil tudi njihov učinek mnogo večji kot 
je poseganje občine v vas.

Občinski vložek se bo večkrat oplemenitil in hkrati združil vaščane. 
Poraba pa bo načrtovana.

Izak Matej Ciraj, ListaVEZ.si

Pretehtano za 
skupnost
V Listi TRN pozorno spremljamo in opazuje-
mo vsakdanja dogajanja v občini. V teh dneh 

pred prazniki, pred letošnjim občinskim praznikom, ko bo 15. maja v 
Domu krajanov Antona Breznika na Križu slavnostna seja Občinskega 
sveta s podelitvijo priznanj, smo še posebno pozorni tudi na dogajanja, 
ki se in se bodo ob številnih prireditvah v maju vrstila v občini. 

Pomembna pridobitev bo odprtje državne ceste s slovesnostjo pri 
uvozu v Poslovno cono 11. maja ob 11. uri. Resnično smo si vsi, tako v 
občini, kot krajani, ki smo leta vsak dan ali občasno vozili po vse bolj 
podrti cesti, želeli obnove. Laže bomo sedaj čakali na omenjano pove-
zovalno cesto Želodnik-Vodice v naši občini, čeprav upamo, da to ne bo 
šele čez kašno ali nekaj desetletij.

Tudi pridobitev, ki jo obeležuje naslovnica današnje predpraznične 
Aplence, je na nek način prizadevanje TRN-ovcev tokrat za najmlajše na 
prostoru ob Šolski poti. Prostori za varstvo in šolo so tudi sicer v leto-
šnjem programu, tale vzgojno- izobraževalni prostorček pa naj bo tokrat 
bolj kot češnja na bodoči prostorski tortici za mlade občanke in občane.

Sicer pa, vemo, takoj po prvomajskih praznikih se začenja glavna leto-
šnja gradbena sezona povezana s kohezijo in gradnjo kanalizacije. To ne 
bo majhen zalogaj, ki bo potreben za nemalo razumevanja za vsakodnev-
ne motnje v posameznih krajih. Prepričani pa smo, tako kot si v listi TRN 
že ves čas pretehtano prizadevamo s podporami gasilcem in ob drugih 
skupnih   pridobitvah, da bo tudi ta naloga opravljena in cilj dosežen. 

Vsem občankam in občanom ob majskem in občinskem prazniku 
želimo spodbudno praznovanje.

Člani Liste TRN
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Pisatelj Ivan Sivec, naš rojak iz Most pri Ko-
mendi, se je po trilogiji Saga o Karantaniji in 
tetralogiji o Rimljanih na naših tleh ter številnih 
biografskih romanih, med njimi o Petru Pavlu 
Glavarju, lotil izjemno zahtevne naloge, obse-
žne in za Slovence zelo pomembne snovi: pri-
kaza življenja, delovanja in pomena najslavnej-
še in najpomembnejše slovenske plemiške 
rodbine – Celjskih grofov in knezov (1130-
1456). Pri tem je preučil dosegljivo že objavlje-
no in neobjavljeno gradivo, k sodelovanju pri-
tegnil strokovnjake, pa tudi slikarja Jožeta 
Barachinija, da je v olju upodobil pet celjskih 
grofov in knezov; poleg njih tudi pisatelja Sivca 
in sebe. Knjigam je dodal – pri založbi ICO iz 
Mengša sta izšli prvi dve, vseh pa bo kar pet – 
bogato dokumentarno in slikovno gradivo, 
povezano s Celjskimi grofi , njihovimi posestvi 
in kraji s za Celjske grofe pomembnimi zgodo-
vinskimi in drugimi dogodki. 

Dr. Marko in dr. Angelca Žerovnik sta 31. 
marca v komendski knjižnici predstavila njuno 
knjigo potovanj po svetu z naslovom Potova-
nja. Predstavitev sta obogatila s prikazom 
plesa in petja domorodcev s Papue (Irian Jaye) 
Nove Gvineje in Angelskega slapa v Venezueli 

Izšel je že triindvajseti Kamniški zbornik. 
Predstavitev je bila 7. aprila v gradu Zaprice v 
Kamniku. V zborniku so objavljeni tudi pri-
spevki avtorjev iz občine Komenda oz. o razi-
skavah, najdbah in osebnostih z območja naše 
sedanje občine. Edo Grmšek s Križa je z Mati-
jo Križnarjem iz Ljubljane priobčil prispevek 
O premogu v Tunjiškem gričevju in okolici. 
Med kraji, kjer so ga iskali, našli in ponekod 
celo izkopavali, omenjata tudi bližino Križa, 
Klanca ter Srebre in Rakovnik. Dodala sta tudi 
slikovno gradivo.

Vlado Motnikar v prispevku Znameniti 
Kamničani in okoličani v leposlovju našega 
najznamenitejšega rojaka Petra Pavla Glavarja 
uvršča na tretje mesto (za pesnikom Balanti-
čem in generalom Maistrom) po številu obja-
vljenih del o njih. Omenja tudi Glavarjevega 
krušnega brata generala Jerneja Basaja in 
skladatelja prve slovenske opere Belin Jakoba 

Komendčani v Kamniškem zborniku
Zupana, učitelja glasbe v Komendi.

Breda Podbrežnik Vukmir in Ivanka Učakar 
iz Kamnika v prispevku Bralne skupine Sre-
čanja s knjigo kot vir socialnega kapitala 
pišeta tudi o tovrstnih srečanjih dveh skupin v 
okrilju Zavoda Medgeneracijsko središče Ko-
menda v komendski knjižnici in objavljata fo-
tografi jo z enega izmed srečanj. 

Zbornik prinaša tudi obsežen prispevek Jo-
žefa Pavliča z naslovom Nikolaj Pavlič – nek-
danji komendski župnik in dekan dekanije 
Kamnik, ki govori o osebnosti, življenju in 
delu leta 2000 umrlega komendskega župnika 
in dekana.

Jože Berlec je ovekovečil leta 2014 umrlo 
slavistko, učiteljico in pedagoginjo Marijo – 
Ano Mrčelo, rojeno leta 1935 v Žejah, Breda 
Podbrežnik Vukmir pa v prispevku Spominski 
zapis o Mladinskem kulturnem društvu Pe-
denjmožic piše o delovanju tega društva ka-

mniških gimnazijcev, ustanovljenega leta 
1982, med številnimi dejavnimi člani omenja 
tudi mentorico in režiserko iger prof. Mojco 
Marijo Podobnik, poročeno Maleš (nekdanja 
ravnateljica OŠ Komenda-Moste), recitatorja 
Gorana Peršina in Marka Trobevška, profesor-
ja Franceta Pibernika in zaplet z oblastmi 
(prepoved) v zvezi z recitalom poezije pesnika 
Franceta Balantiča (14. junija 1986 na Malem 
gradu), objavo pesmi Mira Pogačarja v zbirki 
Tempora mutantur 2, med pevkami francoskih 
šansonov Nušo Fujan, med razstavljavci foto-
grafi j na razstavi leta 1988 pa tudi fotografe 
Staneta Kočarja, Franceta Steleta in Miha Za-
breta. 

Pozorno bralčevo oko bo v zborniku odkrilo 
še kakšno ime oz. stvar, povezano z našo obči-
no in občani. Zato: Kupite in berite! Zbornik 
stane le 15 evrov.

E. Č. 

»Videla sva drugačen svet«
Predstavitev knjige potovanj po svetu zakoncev Žerovnik

– najvišjega na svetu.
Marko je poudaril: »V knjigi se zrcali najina 

duša, kraji iz narave, pri Angelci še posebej 
doživljanje ljudi.« 

Trikrat sta s hčerko Majo potovala v dogo-
voru s tujo potovalno agencijo, dvaindvajset-
krat pa z domačo, skupinsko organizirano, ker 
bi bilo posamič marsikje prenevarno. 

Glavni nagib na potovanjih je bil »v živo 
doživeti, kar sva brala v knjigah o prvinskem, 
drugačnem svetu«. 

Da sta se vedno srečno vrnila domov, je pri-
pomoglo »veliko molitve«, je dodala Angelca. 
Tudi sicer sta se na poteh po svetu srečevala z 
izpovedovanjem vere, naj bo to pri katoličanih, 
budistih, šiitih in sunitih, hindujcih, celo ani-
mistih. Spoznavala sta, kako so pravi musli-
mani gostoljubni do tujcev, le-tem odpirajo 
vrata domov, ter kako so budisti miroljubni. 
Videla pa sta tudi, kako so se ljudje iz nam 

nerazumljivega verskega prepričanja bičali do 
krvi, bili s pestmi po glavi, celo z ošiljenimi 
kostmi in verigami. 

Na potovanjih sta se srečevala z neizmerno 
revščino, ponekod pa je bila prej skromnost, 
življenje v danih razmerah. Ljudje porabijo 
zase, kolikor jim da narava, kar si sami pride-
lajo, skoraj ničesar ne morejo kupiti. Skromne 
so šolske razmere, pa zdravstvene; sopotnikom 
in tudi domačinom so zelo prav prišla Angelči-
na zdravila pa tudi sprotna nujna zdravstvena 
oskrba zagnojenih ran in manjših poškodb. 
Sama sta resneje zbolela le po enkrat. 

Njuna knjiga »ni klasičen potopis«. Je boga-
to dokumentiran opis tega, kar ste videla, sliša-
la, okusila, doživela. »Veliko lepega pa tudi 
stresnega.« Ob koncu potovanj sta spoznavala: 
»Lepo je iti na tuje, najlepše pa se je vrniti, saj 
domovino vedno nosiš s seboj, je ena sama.«

Jožef Pavlič 

Pet Sivčevih knjig o Celjskih grofi h
Prvi dve knjigi iz pentalogije o Celjskih 

grofi h in knezih z naslovoma Vitezi jutranje 
zarje in Bleščeče celjske zvezde sta bili pred-
stavljeni 28. januarja na sedežu Društva slo-
venskih pesnikov in pisateljev v Ljubljani. 
Predstavil jih je pisatelj sam, poleg tega tudi 
nadaljnje tri: Kraljica s tremi kronami, Sa-
motna divja roža in Poslednji celjski knez. 
Pri predstavitvi je pisatelj povedal, da se je pi-
sanja o Celjskih grofi h lotil, ker so mladi zgo-
dovinarji odkrili nova dejstva o njih.

Prof. Franc Kralj je o prvi knjigi o Celjskih 
grofi h zapisal: »Knjiga pisatelja Ivana Sivca 
je zelo lep prispevek k večji prepoznavnosti 
naše najpomembnejše srednjeveške plemi-
ške družine.« Doc. dr. Tone Ravnikar pa o 
drugi knjigi Bleščeče celjske zvezde: »Bralec 
ima pred seboj zgodbo, ki je spisana zanimivo 
in atraktivno, hkrati pa vendarle v dovoljšni 
meri zadovoljuje tudi zgodovinsko bolj podu-

čenega in zahtevnejšega bralca.« 
Jožef Pavlič 
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V pripravi na 100-letnico Marijinih prikazovanj v Fatimi (2017) bo od 
13. maja do 13. oktobra 2016 po Sloveniji romal kip Marije romarice iz 
Fatime. Slovesni sprejem kipa bo na Brezjah v četrtek, 12. maja, a že po 
dveh dneh, se bo kip Marije romarice ustavil tudi v župniji in občini 
Komenda.

Fatimski dogodki ne spadajo v preteklost, pač pa v seda-
njost in tudi prihodnost Cerkve in sveta. Še posebej nas 
nagovarjajo v Evropi, saj je Fatima geografsko skoraj v 
sredini Portugalske. Tam, kjer danes stoji božjepotno sveti-
šče, je bila nekoč prostrana ravnina, kamor so hodili pastir-
ji na pašo. Od aprila do oktobra leta 1917 so se vsakega 13. 
v mesecu vrstila prikazovanja Device Marije trem otrokom, 
pastirjem Luciji, Jacinti in Franciscu. Bistvo sporočil je v 
tem, da so post, molitev in pokora tisto, kar lahko omili 
težke čase za človeštvo. Istočasnost fatimskih dogodkov in 
začetka oktobrske revolucije še posebej nakazuje na bistvo 
časov, ki so prihajali na človeštvo, predvsem v Evropi. 
Med napovedmi iz Fatime najdemo tudi izginjanje naro-
dov, kar mnogi povezujejo tudi z aktualnimi razmerami v 
svetu danes, kjer je v vzponu nemoralnost in korupcija. 

Katoliška Cerkev je leta 1930 podprla sporočila iz Fati-
me, pet zaporednih papežev je javno izrazilo svoje zaupanje 
prikazovanjem in sporočilom. Eno izmed najpomembnej-
ših je iz leta 1925, ki jih je prejela Lucija in sicer, da je 
vsakomur ponujena priložnost za rešitev ob smrtni uri z 
obhajanjem petih prvi sobot, kar v naši župniji mnogi tudi 
opravljamo. Eden izmed največji francoskih pesnikov Paul 
Claudel (1868-1955) je zapisal: »Fatima je največji verski 
dogodek prve polovice 20. stoletja, prekipevajoč izliv 
nadnaravnega v tem v snov ujetem svetu.« Fatimski do-
godki ne spadajo med zasebna razodetja, ki jih je zadnje 
čase zelo veliko in begajo ljudi, ki so tako željni izrednih 
pojavov. Posebno povezavo s fatimskimi dogodki ima ena 
ključnih osebnosti zgodovine 20. stoletja papež Janez Pavel 

Nabirajmo si zaklade srca!

Ustanova Petra Pavla Glavarja je sku-
paj z Občino Komenda in Kulturnim 
društvom Komenda dne 18. 3. 2016 
organizirala koncert z naslovom Poz-
drav pomladi, namenjen ženam in de-
kletom ter vsem njihovim. 

Iskrena hvala vsem sodelujočim, ki so vsi 
sodelovali dobrodelno in brezplačno.

Evi Poglajen, ki je nastopila kot solistka in kot 
članica Tria citrark
Katji Vodlan in Tini Narat; članicama Tria 
citrark

ZAHVALA sodelujočim in dobrotnikom koncerta POZDRAV POMLADI 
- za žene, dekleta in vse njihove, Komenda, 18. 3. 2016

Skupini Notice, ki jo sestavljajo citrarke: Boža 
Bauer, Alenka Golob, Anica Habjan, Marija 
Hafner, Marija Knifi c, Breda Kavčič, Betka 
Kralj, Mihaela Kuzele, Marička Zavrl in kita-
rist Marjan Jeretina; 
Citrarskemu kvartetu: Anita Veršec, Janja 
Brlec, Tomaž Plahutnik, Peter Napret. 
Boštjanu Peršinu in Goranu Peršinu, ki sta 
za to predstavo izdelala lastno dramaturgijo ter 
izvirno in simpatično povezovala koncert. 
Simonu Debelcu: za (od publike posebej po-
hvaljeno) izjemno kakovostno in brezplačno 
ozvočenje. 
Luku Karničniku za snemanje za TV Ko-
menda. 
Cvetličarstvu Gašperlin za rože za krasitev 
odra. 
Občini Komenda za brezplačno dvorano in 
soorganizatorstvo koncerta.
Majdi Ravnikar, direktorici občinske uprave 
za sodelovanje pri organizaciji in za zagotovi-
tev cvetja.
Slavku Poglajnu, županu Občine Komenda za 

lep govor in podelitev cvetja ženam in dekletom. 
Članom Uprave UPPG: Martini Prezelj, Šte-
fanu Petkovšku, Janezu Ravnikarju in Tomažu 
Lahu za sodelovanje pri organizaciji. 
Štipendistom: Davidu Peterlinu, Davidu 
Osolniku, Žanu Škafarju, Barbari Pavlinič, 
Roku Valenčiču, za sodelovanje pri organiza-
ciji. 
v. Jožefu Ciraju za fotoreportažo.
Alešu Senožetniku iz Gorenjskega glasa za 
korektno poročanje v časopisu. 
Andreju Žalarju, glavnemu uredniku Aplence 
za medijsko pokritje dogodka in prijazno poro-
čanje o njem. 
Zahvala velja tudi vsem ostalim članom 
UPPG in zunanjim sodelavcem, ki so kakor-
koli sodelovali. 

Zahvala vsem dobrotnikom, ki so prispevali 
prostovoljne prispevke. Zbrano je bilo 105€. 

Hvala!
Dr. Marta Ciraj, v imenu Uprave UPPG

Fatimska Marija romarica in sveto leto usmiljenja
Ob prihajajoči 100-letnici obisk tudi v župniji in občini Komenda

II., ki se je ob atentatu na dan 13. maja 1981 izognil smrti.
Evropska unija nima brez globokega pomena kot svoje znamenje v 

zastavi dvanajst Marijinih zvezd, o katerih govori sv. Janez v razodetju: 
»Na nebu se je prikazalo znamenje: žena, ogrnjena s soncem, in luna 

pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec dvanajstih 
zvezd« (Raz 12,1). Fatima je obenem tudi vabilo za vse 
neverujoče, da se temu kraju milosti približajo. Marija v 
duhovnem sporočilu Fatime stopa v ospredje, kot tista, 
ki pravi: »Na koncu bo zmagalo moje Brezmadežno 
Srce«. Marija nikoli ne nastopa v svojem imenu, ampak 
vedno omenja svojega Sina, da je poslana, da privede 
ljudi k Jezusovemu usmiljenemu Srcu. Tako ne stopa na 
mesto Jezus Kristusa, ampak kot mati želi rešitev svojih 
otrok. Ob teh dogodkih bi veljale besede iz Visoke pe-
smi: »Glas grlice je slišati v deželi«.

Sveta in jubilejna leta so posebna leta, ki jih Katoliška 
Cerkev posveča verski prenovi in jih papež okliče vsakih 
25 let. Poleg tega lahko razglasi sveto leto tudi ob pose-
bej pomembnih obletnicah ali priložnostih krščanskega 
življenja. Redno sveto leto je nazadnje razglasil papež 
Janez Pavel II. leta 2000. Tokratno sveto leto usmiljenja 
(od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016) je četrto 
izredno sveto leto, odkar je papež Bonifacij VIII. leta 
1300 uvedel to možnost.

Obisk kipa Marije romarice je za župnijo Komenda po-
sebnega pomena, najprej z duhovnim sporočilom Fatime in 
Svetega leta usmiljenja, pa tudi s povezavo v širši kontekst 
Evrope, ki ima svoje temelje v krščanstvu. Kip Marije ro-
marice bo v naši župniji dva dneva; pot, po katerem bo 
potoval kip Marije romarice v naši občini bo objavljen v 
župnijskem listu. Vabimo vas, da se nam na tej poti pridru-
žite. Iz Komende bo kip Marije romarice nadaljeval 
svojo pot v naši soseščini v Kamnik, Homec, Šmarco, 
Šmartno, Vranjo Peč, Zgornji Tuhinj in Domžale.

Igor B.
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Aplenca je doslej objavila vrsto pri-
spevkov o našem rojaku duhovniku 
Maksimilijanu Ocepku (rodil se je 9. 
oktobra 1916 na Komendski Dobravi, 
umrl je 15. februarja 2016 v duhovni-
škem domu v Ljubljani, pokopan je bil 
18. februarja 2016 na duhovniškem 
delu komendskega pokopališča) ob 
njegovi zlati, biserni, diamantni in že-
lezni maši v župnijski cerkvi sv. Petra v 
Komendi, njegovih življenjskih jubile-
jih in drugih priložnostih. Zato se bomo 
tokrat rajnega duhovnika ljubljanske 
nadškofi je in častnega kanonika lju-
bljanskega stolnega kapitlja spomnili z 
besedami ljubljanskega nadškofa me-
tropolita mons. Stanislava Zoreta, ki je 
18. februarja zanj daroval mašo zadu-
šnico v komendski župnijski cerkvi in 
ga tudi pokopal, ter štirih poslovilnih 
govorov.

Nadškof Zore je na začetku pogrebne-
ga nagovora omenil, da je duhovnik 
Maksimilijan Ocepek »imel veliko da-
rov«. Najprej »trdno zdravje«, saj bi 19. 
oktobra dočakal sto let. V več kot 99 letih ži-
vljenja »ni bil veliko bolan, zato je lahko z vso 
gorečnostjo in z vso predanostjo služil Bogu 
in ljudem, kamor ga je poslala Cerkev po 
Božji volji«.

Maksimilijan Ocepek se je rodil 9. oktobra 
1916 očetu Janezu in materi Marijani, rojeni 
Kne, na Komendski Dobravi št. 14 v župniji 
Komenda. Po petem razredu osnovne šole v 
Komendi je v letih od 1928 do 1936 obiskoval 
Državno klasično gimnazijo v Ljubljani. Po 
diplomi na Teološki fakulteti v Ljubljani (leta 
1942) in mašniškem posvečenju 5. julija 1942 
v ljubljanski stolnici je kot gost-kaplan najprej 
pomagal župnijskemu upravitelju Francu Zlob-
cu v župniji Osp v tedanji tržaški škofi ji, po 
enem letu se je preselil v kaplanijo Plavje s 
podružnico sv. Barbare in sprejel v duhovno 
oskrbo še vas Spodnje Škofi je iz sosednje žu-
pnije Bertoki (Lazaret). Poleti 1945 ga je gene-
ralni vikar ljubljanske škofi je Anton Vovk zara-
di velikega pomanjkanja duhovnikov povabil 
nazaj v to škofi jo, v kateri je septembra istega 
leta nastopil službo vikarja namestnika v župni-
ji Šmartno pri Litiji. Po enem letu, ko se je žu-
pnik in dekan Anton Gornik vrnil, je ostal v 
župniji kot kaplan do leta 1955, ko ga je škof 
Vovk imenoval za župnijskega upravitelja žu-
pnije Polšnik (obnovil je župnijsko cerkev lur-
ške Matere božje). To je bil do leta 1959, ko je 
postal župnijski upravitelj župnije Železniki in 
soupravitelj župnij Dražgoše in Zali Log, v letih 
od 1967 do 1993 pa je bil župnik župnije Žele-
zniki, od koder je še naprej soupravljal župniji 
Dražgoše in Zali Log, od leta od 1990 do 1991 
pa je bil še začasni upravitelj župnije Davča. Po 
upokojitvi leta 1993 se je kot hišni duhovnik 
naselil v samostanu zagrebških sester usmiljenk 
na Šutni št. 16 v Kamniku, pomagal pa je tudi v 
tej župniji. Tam je bil do leta 2012, ko so ome-
njene redovnice zaradi pomanjkanja »mladih 

POMEMBNI ROJAKI Duhovnik Maksimilijan Ocepek

moči« zaprle redovno hišo v Kamniku. Nato je 
bival nekaj mesecev pri sorodnici Minki na 
Zajčevi št. 33 v Komendi, njegova zadnja ži-
vljenjska postaja pa je bil Duhovniški dom 
Mane nobiscum na Lepem potu v Ljubljani.

Nadškof Zore se je po omembi življenjske in 
duhovniške poti duhovnika Maksimilijana 
Ocepka zahvalil vsem, ki so z njim živeli, mu 
pomagali in zanj skrbeli, ga sprejemali in mu 
izkazovali spoštovanje. 

Poudaril je, kako je duhovnik Maksimilijan 
»v postnem času vsak dan molil križev pot«. V 
prvem postnem tednu, v katerem »se posla-
vljamo od molivca križevega pota«, je rajni 
zgled in spodbuditelj duhovnikom in vernikom, 
da naj križev pot postane »moja pobožnost, 
postaja moje molitve … za zvestobo, za preda-
nost, za pogum, za vztrajanje do konca«. 

Nadškof Zore je nato dejal, da je duhovnik 
Maksimilijan prav »zaradi križa preživljal tudi 
težke trenutke svojega življenja«. »Ko so zače-
li v začetku 60-tih letih pri pogrebih, tudi pri 
krščanskih pogrebih, najrazličnejše prapore 
postavljati pred križ, se je on temu uprl. Bil je 
zaprt dvakrat po tri mesece, čeprav sam ni ni-
koli verjel, da je bilo to zaradi križa. Ne, sam je 
v sebi zelo jasno slutil, da je to maščevanje za 
cerkev v Dražgošah, ki jo je skupaj z Dražgo-
šani postavil navkljub vsemu nasprotovanju 
oblasti od blizu in daleč. Na vse načine so 
skušali preprečiti, da bi Dražgoše imele cerkev, 
kajti Dražgoše so želeli spremeniti v spomenik 
Cankarjevega bataljona in vsega, kar se je tam 
dogajalo. Pokojni gospod Maks in verniki tam 
pa so vedeli, da Dražgoše ne morejo biti spo-
menik, ne spomenik režima, ne spomenik ide-
ologije in ne spomenik sovraštva; vedeli so, da 
Dražgoše potrebujejo cerkev, da Dražgoše po-
trebujejo Boga v svoji sredi. Zgradili so cerkev 
v nemogočih razmerah, prepričan sem, da z 
velikim pogumom pokojnega gospoda Maksa 

in z velikim pogumom vseh tistih, ki so 
skupaj z njim hoteli zgraditi dom za Boga 
in s tem tudi dom zase.«

Nazadnje je nadškof Zore spomnil, da 
je Maksimilijan Ocepek ob zlati maši leta 
1992 v pogovoru za Radio Škofja Loka o 
svojem duhovništvu izjavil: »Ni mi žal, 
saj v nobenem drugem poklicu ne bi mo-
gel toliko storiti za sočloveka, ne v mate-
rialnem, ne v duhovnem pogledu.«

Rok Pintar iz Dražgoš je v poslovil-
nem govoru v imenu župljanov te župnije 
ter Železnikov in Zalega Loga omenil 
velika dela, ki jih je župnik Maksimilijan 
opravil v teh župnijah: postavitev prve 
popolnoma na novo zgrajene župnijske 
cerkve v Sloveniji po drugi svetovni vojni 
v Dražgošah (cerkev sv. Lucije leta 1966, 
staro so med drugo svetovno vojno poru-
šili Nemci), v Železnikih je temeljito ob-
novil med drugo svetovno vojno poško-
dovano (partizani!) župnijsko cerkev sv. 
Antona Padovanskega, postavil je novo 
župnišče (staro je bilo požgano in poruše-
no), obnovil je pokopališko cerkev sv. 

Frančiška Ksaverja, zažgano cerkev Marije 
Vnebovzete v Zalem Logu in romarsko cerkev 
loretske Matere božje v Suši. Na omenjenih 
župnijah je župnik Ocepek razvil tudi živahno 
pastoralno dejavnost v duhu drugega vatikan-
skega koncila.

Duhovnik Jože Hauptman, ki je bil v letih 
od 1972 do 1976 kaplan pri župniku Ocepku v 
Železnikih, je omenil, da je bil za župnika 
Maksimilijana »na prvem mestu Kristus in 
njegov križ«. Naprej ga je gnala »neverjetna 
zavzetost, gorenjska trma in vztrajnost«. Niko-
li ni slabo govoril o drugih duhovnikih, ni se 
pritoževal in ni bil zagrenjen, čeprav so mu 
metali polena pod noge. »Boglonaj za njegov 
duhovniški lik,« se mu je zahvalil.

Marija Jerinc iz Vodic je v imenu sorodni-
kov obudila spomin na številne vesele trenutke, 
ki so jih sodoživljali z duhovnikom Maksimili-
janom ob njegovih duhovniških in življenjskih 
jubilejih, se zahvalila za »trden zgled vere po-
končnega slovenskega duhovnika«. Poudarila 
je, da je bil rajni Maksimilijan »bistrega duha in 
globoke vere«, odlikoval pa se je v »zvestobi 
Bogu in predanosti duhovniškemu poslanstvu«. 

Metod Perme z Mlake je v imenu komen-
dskih župljanov spomnil, da je Maksimilijan 
Ocepek »Komendo nosil s seboj v svojem srcu, 
se je rad vračal ob slovesnostih in praznova-
njih«. Zahvalil se mu je za »zgled molitve, 
odpovedi, zvestobe Kristusu in Cerkvi« ter za 
številne mašne daritve v cerkvi sv. Petra. 

Maksimilijan Ocepek je svojo življenjsko in 
duhovniško pot popisal v knjigi »Dni premišlja, 
ki so bili …«, svoj pogled na krščansko družino 
pa v knjižici Družina po božjem načrtu.

Za velika opravljena dela in vzor požrtvo-
valnega in zvestega duhovnika ga je ljubljanska 
nadškofi ja odlikovala z naslovom častnega 
kanonika ljubljanskega stolnega kapitlja.

Jožef Pavlič 
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PRAVNI NASVETI

Klopi, ki jih uvrščamo med pršice, so vsem 
dobro znani zajedalci in prenašalci nekate-
rih človeku nevarnih bolezni. Mednje so-
dita klopni meningoencefalitis (klopni 
meningitis) in Lymska borelioza. Poznamo 
več kot 800 vrst klopov, od katerih je v 
srednji Evropi najbolj razširjena Ixodes ri-
cinus (običajni klop). Klopi so nevarni tudi 
zaradi toksičnih snovi v njihovi slini, ki se 
ob ugrizu prenašajo na gostitelja. 

Poleg številnih kemičnih repelentov, 
obstajajo tudi naravne rešitve za zaščito 
pred klopi. Nekateri si tako pred odhodom 

v gozd v čevlje natlačijo sveže orehove liste, zaužijejo strok česna ali pa se 
popršijo s kisom. Znano je namreč, da tako vonj česna kot kisa odganja 
klope, vendar pa žal ni ravno prijeten tistim, ki z nami pohajkujejo po 
gozdu. Nekateri z dodajanjem česna v prehrano njihovih pasjih ljubljenčk-
ov tudi opažajo zmanjšanje števila klopov, ki jih najdejo na njihovih kožu-
hih. Je pa ob tem potrebna velika previdnost, saj je česen močno živilo in 

Jagode in rabarbara veljata v kombinaciji za 
najboljši par pomladi. Prve jagode že lahko 
kupimo, približno čez mesec dni pa bomo 
jedli prve z domačega vrta. Tudi iz rabarbare 
že lahko skuhamo prvi pomladni kompot. 

Rabarbara je nezahtevna trajnica, ki raste 
po naših vrtovih. Spada med zelenjavo, od 
nje uživamo samo stebla. Mlada stebla nam 
ni treba olupiti, starejša po so štrenasta, zato 
jih olupimo kot šparglje. Liste rabarbare na-
močimo za štiriindvajset ur (tako kot koprive 
in uporabimo kot škropivo za rože ali vrt). 

Rabarbara vsebuje kalcij, kalij, vitamine, 
folno kislino in pektin. Kalcij nam krepi srce, zobe in kosti. Kalij uravna-
va krvni tlak, vitamini na čelu z vitaminom C pa krepijo našo odpornost. 
Folna kislina se priporoča nosečnicam in doječim materam, pektin v ra-
barbari pa ureja prebavo. Stebla rabarbare so sočna, okusna in z žlahtno 
kislino obogatijo pecivo, uporabljamo jih tudi za sladoled in kompot. 

Rabarbarina pita z jagodami in beljakovo peno

Naravna zaščita pred klopi
ob preveliki zaužiti količini povzroči prebavne težave tako ljudem, kot ži-
valim. V boju pred klopi se obnesejo tudi določena eterična olja. V trgovi-
nah lahko kupimo že pripravljene spreje ali mazila, ali pa si repelent izde-
lamo sami. Za njegovo pripravo potrebujemo stekleničko z razpršilcem 
(100 mL), 1 žlico kisa ali alkohola ter 70 kapljic eteričnega olja (olje citru-
sa, limonske trave, sivke, cedre, pelargonije, evkaliptusa ali čajevca). Olje 
naj bo 100% in kvalitetno, sicer pravega učinka ne bo. Ko kis ali alkohol 
ter olje nalijemo v stekleničko, preostanek stekleničke zapolnimo z vodo, 
vsebino dobro premešamo ter nato razpršimo. Pršilo učinkuje nekje 2 uri, 
nato pa ga je treba ponovno napršiti.

Kadar klopa najdemo, ga odstranimo s pinceto. Primemo ga za glavico in 
previdno izvlečemo iz kože. Obstajajo tudi posebne pincete za odstranjeva-
nje klopov. Na klopa nikdar ne dajemo alkohola ali olja, saj tako povečamo 
možnost za okužbe. Z večjim zavedanjem in preventivnimi ukrepi zoper 
klope lahko nato veliko bolj 
mirno uživamo v naravi, ki 
se v spomladanskem času 
pred nas postavi v vsej svoji 
lepoti. Blaž Filipič

Najokusnejši pomladni par
Za testo: 12dkg masla, 20dkg polnozrnate moke, žlica javorjevega 

sirupa ali sladkorja, ščep soli in žlička pecilnega praška.
Za nadev: šop rabarbarinih stebel, en jagodov puding, dve žlici ja-

vorjevega sirupa ali sladkorja.
Za peno: trije beljaki, ščep soli,žlica javorjevega soka, žlička limoni-

nega soka.
Iz sestavin zamesimo testo, ga zavijemo v folijo in postavimo za eno 

uro v hladilnik. Rabarbaro očistimo in narežemo na koščke. S testom 
obložimo pekač, robove dvignemo za 2 cm. Po testu razporedimo rabar-
baro. Jagodov puding zmešamo s sirupom in 4dcl vode in prelijemo čez 
rabarbaro. Pito pečemo v naprej ogreti pečici 180°C približno pol ure. 
Ko se pita peče, stepemo beljake v trd sneg in mu dodamo še vse ostale 
sestavine. Že pečeno pito premažemo z beljakovo peno in pečemo še 
dobrih pet minut, da se ta zlato rumeno obarva.

Lahko pa pito spečemo tudi tako, da na rabarbaro namesto pudinga 
razporedimo jagode, ki jih moramo obvezno potresti z ovsenimi ali ko-
ruznimi kosmiči.

Uživajte v okusih pomladi!
NAJ VAM TEKNE!

Moj dolžnik je pred kratkim umrl. Po 
posojilni pogodbi mi je dolgoval večjo 
vsoto denarja. Ali lahko sedaj terjam 
dediče in kako naj ugotovim, kdo so 
dediči? Hvala za odgovor.

Na tem mestu smo že pisali, da s tre-
nutkom zapustnikove smrti vse pode-
dljive pravice in obveznosti, ki jih je 
imel zapustnik, z enkratnim dejanjem 
preidejo na njegove dediče (univerzalna 
sukcesija). Kar pomeni, da dedič odgo-
varja tudi za zapustnikove dolgove. 
Vendar je njegova odgovornost omeje-

na. Velja, da dedič odgovarja do višine vrednosti podedovanega pre-
moženja, a ne le s podedovanim premoženjem, ampak tudi s svojim 
premoženjem (odgovornost pro viribus hereditatis). Za zapustnikove 
dolgove odgovarja le tisti, ki je dejansko postal dedič. Kdor se odpo-
ve dediščini, ne odgovarja za zapustnikove dolgove. Upnik zahtevek 
za izplačilo dolga lahko uveljavlja le proti dedičem, ne pa proti zapu-
ščini, saj zapuščina nima samostojne pravne narave. Pogosto bo 
upnik dediče terjal šele, ko bo pridobil pravnomočni sklep o dedova-
nju po zapustniku, saj prej ne ve, kdo so dediči. Informacijo o tem, 
kdo so dolžnikovi dediči, lahko pridobi na pristojnem okrajnem sodi-

Uveljavljanje terjatve
v okviru zapuščinskega postopka

šču, pri čemer mora za to izkazati pravni interes.
V treh mesecih od uvedbe dedovanja (tj. zapustnikove smrti oz. od 

razglasitve posameznika za pogrešanega) lahko zapustnikovi upniki v 
okviru zapuščinskega postopka zahtevajo, da se zapuščina loči od dedi-
čevega premoženja. V tem primeru dedič ne more razpolagati s stvarmi 
in pravicami iz zapuščine; prav tako se njegovi upniki ne morejo iz nje 
poplačati, dokler se ne poplačajo upniki, ki so zahtevali ločitev (143. 
člen ZD). Vendar pa to ne pomeni, da bo sodišče dedičem naložilo, da 
morajo poravnati zapustnikov dolg. Če ga dediči ne bodo poravnali, bo 
moral upnik vložiti tožbo/predlog za izvršbo (v vašem primeru tožbo) 
zoper zapustnikove dediče.

Pretežni pomen instituta ločitve zapuščine je v tem, da upniki, ki ga 
uveljavljajo, pridobijo prednostno poplačilno pravico svojih terjatev 
prav iz zapustnikovega premoženja, pred poplačilno pravico dedičevih 
upnikov. Kot tudi v tem, da zapustnikovi upniki, ki so zahtevali takšno 
ločitev, lahko zahtevajo plačilo svojih terjatev samo iz zapuščinskega 
premoženja (2. odst. 143. člena ZD). Tu gre za omejitev odgovornosti 
po vrsti premoženja in 
zato tudi po vrednosti: 
odgovornost cum viri-
bus hereditatis.

Odvetnica Irena 
Hacin Kölner
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Sonce je že navsezgodaj poslalo prve žarke na tradicionalno prizorišče 
pomladnega srečanja članov DU Komenda in sosednjih društev, ki se 
dvakrat letno srečujejo pri Mlinčkih. Že ob 9. uri so se začeli zbirati 
ljudje dobre volje, ki so jih doma prebudili zgodnji sončni žarki, saj smo 
jih v preteklih dneh tako pogrešali.

Ni dobre prireditve brez dobrih organizatorjev, te pa pri nas organizi-
ra in vodi neutrudni Karl Matuš, ki ve, kje je treba poprijeti za delo in 
kaj vse je potrebno za veselo družbo in dobro voljo. Kmalu je zadišalo 
po klobasah in tekočih poživilih. Okrog sebe ima zbrane stalne sodelav-
ce, na katere se lahko zanese in ki kot dobro utečena ekipa svoje delo 
opravijo več kot odlično.

Do pozdrava predsednice našega društva Marije Pirnat se je zbrala 
dobra stotnija, ki je prihajala peš, na kolesih; zelo redki z avtomobili. 

Poleg članov domačega društva so prišli še prijatelji iz Trzina, Cer-

Letos je Pokrajinska zveza DU Gorenjske regije organizacijo pokrajin-
skega prvenstva v pikadu za društva te regije poverila DU Komenda. Na 
prvenstvu, ki je bilo 6. 4. v gostišču Hram Gorjan na Gori, se je zbralo 
12 DU. Udeleženci, prišlo jih je kar 90, ki so tekmovali v 21 ekipah, so 
bili iz Kamnika, Kokrice, Žirovnice, Škofje Loke, Lesc, Jesenic, Tržiča, 
Kamne Gorice, Naklega, Radovljice, Rateč-Planice in seveda tudi iz 
Komende. 

Navzoče so pozdravili Miha Prosen iz PZDUS Gorenjske, predsedni-
ca DU Komenda Marija Pirnat in vodja tekmovanja Filip Železnik, ki je 
vodil celotno tekmovanje po pravilih, ki veljajo za te vrste tekmovanja. 
Določen je bil čas ene igre, ki je trajala 7 minut.

Po končanem tekmovanju, ki je potekalo brez tehničnih ali drugih 
zapletov, če ne štejemo, da so nekaterim na hitro zrasli podplati in sku-
šali prestopati določeno črto meta. Stroga stranska sodnika pri avtomatih 
sta zadeve hitro uredila. Vodja tekmovanja Filip Železnik razglasil re-
zultate. 

Številke so pokazale naslednje: 
ŽENSKE POSAMEZNO - 1 .mesto Ivica Šolar, DU Radovljica, 2. 

mesto: Vika Planinec, DU Lesce, 3. mesto Zinka Zore, DU Kamnik.
MOŠKI POSAMEZNO - 1.mesto Meho Mujezinovič, DU Lesce, 
2.mesto: Tine Mrak, DU Rateče-Planica, 3. mesto: Anton Šolar, DU 

Kamna Gorica.

Mlinčki, sonce in veseli ljudje
kelj, Kamnika, z Vira, iz Smlednika (letos prvič med nami), Radomelj, 
Mengša in iz Bukovice-Šinkovega Turna. Za dobro voljo ni manjkala 
niti harmonika.

Mlinčki so se veselo vrteli, stope so udarjale svoj enakomerni takt, 
udeleženci pa so nabrusili pete. Ni manjkalo petja, ki so ga ubrali na-
ključno zbrani pevci in pevke. Pevovodja, kot vedno – predsednik DU 
Radomlje g. Capuder. Ob ubranem petju so utihnili celo ptički, ki so že 
zgodaj prebudili zeleno katedralo. 

Nobeno tako srečanje ne more miniti brez živahnih razgovorov o 
zimskih doživetjih, o domu in domačih, o veselih ali malo manj veselih 
dogodivščinah med obema sreča-
njema, pa tudi o novih oblikah 
rekreacije za zdravo življenje. 
Tudi to je čar druženja in prija-
teljstva.

Tam nekje okrog 13. ure se je 
marsikdo spomnil na kosilo, ki ga 
čaka doma, ali pa je katera od 
babic zaslutila, da mora še kaj 
nabaviti za nedeljsko kosilo. Pro-
stor se je začel hitro prazniti in 
vsestranske obljube, da se zopet 
srečamo na jesenskem kostanje-
vem pikniku, so dokaz, da se go-
stje med nami počutijo tako, kot 
se za srečanja take vrste spodobi.

Tone Ogorevc

Prvenstvo DU Gorenjske v pikadu

ŽENSKE EKIPE - 1. mesto ekipa DU Kamnik( 2219 točk), 2. mesto: 
ekipa DU Jesenice ( 2166 točk), 3. mesto: ekipa DU Škofja Loka (2136 
točk).

MOŠKE EKIPE - 1. mesto ekipa DU Kamna Gorica(2671 točk), 2. 
mesto: ekipa DU Lesce (2606 točk), 3. mesto: ekipa DU Naklo(2462 
točk).

Najvišje so se uvrstila naslednja DU: 1. mesto DU Lesce – skupno 
4732 točk(ženske 2126 točk, moški 2606 točk), 2. mesto: DU Kamna 
Gorica- skupno 4629 točk( ženske 1958 točk, moški 2671 točk), 3. me-
sto: DU Kamnik – skupno 4532 točk(ženske 2219 točk, moški 4532 
točk).

Pokale in medalje sta podeljevala predsednica DU Marija Pirnat in 
Miha Prosen.

Najžlahtnejši – prehodni pokal je prejelo najboljše uvrščeno DU 
iz Lesc, ki ga bo skrbno hranilo in ga seveda tudi skušalo ubraniti, ko se 
bodo društva srečala na naslednjem prvenstvu.

Pa še nekaj. Organizacija je bila skoraj brezhibna, saj je bila v rokah 
prizadevnih in marljivih članov in članic našega društva.

Tone Ogorevc
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Aplenca se smeje
Tri kratke

Janezek sprašuje mamico:
»Mami, kdo ti je kupil to lepo obleko? Oči, kajne?« 
»Ne, ne, Janezek – če bi čakala očija, tudi tebe ne bi imela!«

Jožica vpraša prijateljico:
»Veš kakšna je razlika med možem in psom?«
»?«
»Ni razlike - oba te gledata, kot da te razumeta!« 
 
Učiteljica vpraša Petra:
»Ti oče še pomaga pri domačih nalogah?«
»Nič več. Zadnja enica ga je popolnoma potrla.«

Zahvala 
Tisti, ki v življenju drugih prinašajo radost, prinašajo radost tudi v 
svoje življenje.                                                                              J.M.

PGD Moste -Mladina se iskreno zahvaljujemo za vašo dobrosrčnost 
in sodelovanje pri nakupu otroških mladinskih vetrovk.

Saj smo z vašo pomočjo omogočili našim najmlajšim gasilcem, da 
smo enotno oblečeni na vseh gasilskih tekmovanjih. Sponzorji: 
BURGOX, TESARSTVO ŠTEBE, TGM KOSIRNIK IN LANEN 
CVET.

Zato bi se Vam rad še enkrat lepo zahvalil v imenu PGD Most za 
vašo donacijo.

Mentor gasilske mladine Tadej Poje

Pred skupščino Gasilske 
zveze Komenda, ki je bila 
v petek, 8. aprila, so ga-
silci na občnih zborih ga-
silskih društev v Gasilski 
zvezi Komenda ocenili, 
da je bilo minulo leto za 
člane v vseh treh društvih 
delavno in uspešno. Temu 
so pritrdili v svojem po-
ročilu poveljnik Gasilske 
zveze Janez Hlade in 
tajnik Gasilske zveze (in 
hkrati župan) Slavko Po-

glajen, prav tako pa tudi delegati na skupščini iz vseh treh društev. Zato 
je bila na mestu tudi čestitka za uspešno delo v minulem letu v poročilu 
predsednika Gasilske zveze Komenda Jožeta Sušnika. Poudaril je, da so 
v vseh treh društvih lahko ponosni na lani dosežene uspehe. Med števil-
nimi predstavniki oziroma gosti iz sosednjih gasilskih zvez pa jim je če-
stital tudi poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franc Petek.

Predsednik Sušnik je v poročilu ocenil, da so kljub bolj prizanesljivi 
naravi kot leto poprej lani vsa društva imela veliko dela. Obsežno in 
zahtevno je bilo predvsem šolanje članov, veliko ur pa je skritih tudi v 
vajah za različna tekmovanja oziroma izobraževanja. Saj prav dobro iz-
urjen in podučen gasilec lahko učinkovito priskoči na pomoč v nesreči.

»Vsa tri društva, Ko-
menda, Križ in Moste, so 
primerno opremljena in 
strokovno usposobljena, 
česar pa ne bi mogli trditi, 
če ne bi imela podpore 
občine Komenda in župa-
na Slavka Poglajna,« je 
ocenil predsednik Sušnik.

PGD Komenda velja 
pohvala zaradi dosežkov 
članic, ki se na tekmova-
njih uvrščajo v sam vrh 
slovenskih gasilk. Na 
pravkar končanem pokal-
nem tekmovanju v spaja-
nju sesalnih cevi so dose-
gle 1. mesto. Čestitka 
velja seveda tudi mentor-
ju Dragu Potokarju 

PGD Križ je v gasilki 
zvezi, kjer imajo vsa tri 
društva 805 članic in čla-
nov, in so tako največji 
po članstvu v občini, je 

GASILSKA ZVEZA KOMENDA Tudi lani veliko dela v gasilskih društvih

poznano, da je nosilec vsega družbenega življenja v kraju.
V PGD Moste pa so si zadali nalogo, da zgradijo nov gasilski dom. 

Gasilska zveza jih bo podpirala, levji delež pri tem pa pričakujejo od 
podpore občine. Odlično pa v zadnje času delajo z mladino in se dobri 
rezultati že kažejo, za kar gre nedvomno zasluga mentorju mladine.

Uspešnost in usposobljenost na tekmovanjih potrjujejo veterani PGD 
Križ, ki so se uvrstili tudi na državno prvenstvo v Kopru. Posebna pohva-
la v zadnjem obdobju velja vsem trem društvu pri skrbi za mladino. 
Število delavnih mladih članov je spodbudno zagotovilo, da bodo gasilci 
in njihova pomoč v nesrečah tudi v prihodnje glavna dejavnost treh ga-
silskih društev v občini, ki imajo skupaj tudi največ članov med sicer 
številnimi društvi in klubi v občini Komenda. Uspešnost znanja (seveda 
tudi z nekaj sreče) vseh treh društev pa bodo drugi teden v juliju v Kopru 
merile tudi kar štiri ekipe iz GZ Komenda za najvišje naslove; pionirke, 
mladinci in članice A iz PGD Komenda ter starejši gasilci iz PGD Križ.

A. Žalar

Predsednik Jože Sušnik: »Čestitka vsem za 
opravljeno delo.«

Skupščina Gasilske zveze Komenda

Čestital jim je tudi poveljnik GZ Slovenije 
Franc Petek

Hvala vsem
V četrtek, 31. marca 2016, sem »sodeloval« na intervenciji v 
drugačni vlogi kot običajno. Takrat sem sam potreboval pomoč 
ob nesreči z moto kultivatorjem. Pomagali so mi gasilski tovariši 
iz PGD Moste, PGD Kamnik in NPM Kamnik. Velika hvala 
vsem za pomoč.                                                          Matic Smrekar
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PRAZNIKU OBČINE KOMENDA

1. maj
nedelja

5.00
Godba Komenda 

PRVOMAJSKA 

BUDNICA 
Po vaseh občine Komenda 

6. maj
petek

18.00
Šahovski klub Komenda 

Mesečni klubski 
hitropotezni turnir

Glavarjeva 104, Komenda 

7. maj
sobota

9.00
Teniški klub Komenda 

Teniški turnir moških 
in ženskih dvojic 

Teniška igrišča na Podborštu 

9.00 -15.00
Košarkarski klub Komenda 

Košarkarski turnir 
Kategorije: 

U-9/11, U-13, U-15
Športna dvorana Komenda 

9.00
Šahovski klub Komenda 

Odprto klubsko 
prvenstvo v šahu 

Gasilski dom v Komendi 

10.00
Klekljarsko društvo Čebelica Moste 

Otvoritev razstave 
"Naš čebelnjak"
Gostja razstave Zofi ja Grmšek 

z vezeninami in rišeljeji
Lončarjev muzej na Podborštu 

8. maj
nedelja

9.00
Šahovski klub Komenda 

Odprto klubsko 
prvenstvo v šahu 

Gasilski dom v Komendi 

10.00
Teniški klub Komenda 

Teniški turnir moški in 
ženske posamezno 

Teniška igrišča na Podborštu 

14.15–15.15
Godba Komenda 

MARATON WINGS FOR LIFE 
Križ pri okrepčilni točki 
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11. maj9. maj
ponedeljek

15.00–20.00
Društvo upokojencev Komenda 

Tekmovanje 
v balinanju 
vaških ekip 
Balinišče pri Planinskem domu 

10. maj
torek 

15.00–20.00
Društvo upokojencev Komenda 

Tekmovanje 
v balinanju 
vaških ekip 
Balinišče pri Planinskem domu 

18.00-22.00
Namiznoteniški klub Komenda

Turnir 
v namiznem tenisu 

discipline: pričetek 18.00 - dečki 

in deklice od 2. do 5. razreda in ob 

19.15 dečki in deklice od 6. do 

9. razreda, 20.30 veterani 

in rekreativci
Telovadnica v OŠ Moste 

11. maj
sreda 

15.–20.00
Društvo upokojencev Komenda 

Tekmovanje 
v balinanju 
vaških ekip 
Balinišče pri Planinskem domu 

 Vrtec Mehurčki 

Mehurčkov dan 
V dopoldanskem času kros, v popoldanskem 
času (od 17.15 ure dalje) orientacijski pohod

11.00
Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Komenda 

Otvoritev 
obnovljene 
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Moste – Vodice

Pri uvozu v Poslovno cono Komenda
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13. maj
9.30

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Krajevna 
organizacija Zveze borcev za vrednote NOB Komenda 

Spominska slovesnost pri 
partizanski bolnici dr. Tineta 
Zajca na Komendski Dobravi

Pri partizanski bolnici dr. Tineta Zajca na Komendski Dobravi

14. maj
sobota 

8.00
Planinsko društvo Komenda

Pohod 
na Šenturško goro 

(po vrnitvi druženje oz. piknik) 
Odhod izpred Planinskega doma Komenda

9.00
Društvo prijateljev športa

3. komendski pentatlon
 Športna dvorana Komenda

10.00
Orientacijski klub Komenda 

Tekmovanje 
v orientacijskem teku 

4. tekma Slovenske orientacijske lige 2016 in 
Državno prvenstvo v orientacijskem teku na 

dolgi razdalji 
Pri spomeniku NOB na Komendski Dobravi 

14. maj
Kolesarsko društvo Rog in 

ŠD - kolesarsko društvo Bexel

10. velika nagrada 
občine Komenda – 

mednarodno 
kolesarsko tekmovanje

9.00 pred občino Komenda, 16.00 pred pekarno Hrovat Komenda 

15.00
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

Komendska pravljična 
pot z Ireno Cerar

Zbirališče v Komendski Dobravi (za vasjo, pri planinskih smerokazih 
za Šenturško Goro, Sv. Ambrož, Krvavec)

15. MAJ
NEDELJA

10.00
Športno društvo Suhadole 

Občinsko prvenstvo 
v krosu 

Glavni trg v Suhadolah 

18.00
Društvo upokojencev Komenda 

Občinsko prvenstvo 
v pikadu 

Balinišče pri Planinskem domu 

15.maj
nedelja

17.00
Občina Komenda 

Slavnostna seja Občinskega sveta 
Občine Komenda s podelitvijo 
občinskih in športnih priznanj

Dom krajanov Antona Breznika na Križu

Zajca na Komendski Dobravi
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Letošnja sezona se je za nas začela 3 mesece prej kot ponavadi. V 
Združenih Arabskih Emiratih so drugič organizirali svetovno prvenstvo, 
katerega gostijo vsaki dve leti. Na tekmovanje nas je povabil sam Šejk 
Mohamed Alahmadi osebno. Z Brnika smo se odpravili proti Emiraton 
v soboto, 9.marca. Let ni bil direkten, saj smo najprej pristali v Istanbu-
lu, kjer smo čakali 6 ur da smo se lahko presedli na avion kateri je letel 
do Abu Dhabija. V hotel smo prišli malo pred peto uro zjutraj. 

Prvi dan nismo prav veliko spali, ker smo se hoteli čim prej navaditi 
na njihovo uro, ker je časovna razlika med Slovenijo in Emirati natanko 
3ure. Po poznem zajtrku smo se najprej odpravili v fi tnes, kjer smo na-
redili manjši trening in zbudili mišice. Sledil je ogled tekmovalnega 
stolpa, kratek sprehod po mestu, zgodnja večerja ter postelja, ker smo 
močno potrebovali počitek. V ponedeljek zjutraj smo hoteli po zajtrku 
takoj na progo, vendar nam je bilo to onemogočeno, ker zadeva še ni 
bila dokončano postavljena. Tako smo se odločili, da si na hitro ogleda-
mo par stvari, ki so tam zanimive. Odločili smo se da si ogledamo Fera-
ri svet. To je ogromen kompleks sredi Abu Dhabija, ki je posvečen Fe-
rariju, tam pa je tudi steza, kjer potekajo tekmovanja formule 1. Po 
ogledu smo se odpeljali na eno izmed javnih plaž, kjer smo se namočili 
v prijetnem, zelo slanem morju ki je imelo dobrih 19 stopinj. Malo pred 
16. uro sem dobil sporočilo od Kanadskega kolega, da bodo kmalu za-
ključili z deli na progi in da jo lahko preizkusimo. Skočili smo v taxi, ki 
nas je pripeljal na kraj, kjer smo preživeli naslednje 3 dni. Progo in 
opremo smo preizkušali vse do devete ure zvečer. 

ABU DHABI WORLD CHALLENGE Postali smo svetovni prvaki
Naslednje jutro pa se je zadeva začela zares. Začeli smo s posamezni-

mi nastopi. Z mojim posameznim nastopom sem bil zelo zadovoljen vse 
do trenutka, ko sem z lutko pet metrov pred ciljem padel in zapravil 
dobro uvrstitev. Po pravici povem, nisem bil preveč razočaran, saj vem 
da sem iz sebe iztisnil 120%. Solo nastopi so se zaključili malo pred 
deseto uro zvečer. Naslednji dan je sledil nastop dvojic. Z Domnom 
Pavličem sva se pomerila proti svetovnima prvakoma in rekorderjema 
tega tekmovanja. Ciljno črto sva prečkala le nekaj stotink za njima. 
Malenkost nama je zmanjkalo do stopničk, saj smo se štirje tandemi 
gnetli v vsega pol sekunde, tako da sva bila na koncu na 4. mestu. 

V četrtek pa je sledilo tekmovanje ekip. V kvalifi kacijah smo zasedli 
drugo mesto in smo vedeli, da imamo dober potencial za zmago. Po 
borbi z Američani, Kanadčani, Poljaki ter domačini smo se v fi nalu po-
merili z Litvanci, ki imajo zelo močno ekipo. Naš nastop je bil res hiter 
in brez napak, tako da smo ciljno črto prečkali več kot sekundo pred 
nasprotniki. 

Naše veselje je bilo nepopisno, saj smo postali svetovni prvaki. Ob-
čutek, ko ti uspe nekaj kar se je pred nekaj leti zdelo,vsem razen nam, 
nemogoče in smo trdo garali za ta uspeh. Uspehe bomo stopnjevali tudi 
v dvojicah in posameznih nastopih vse dokler ne pridemo do samega 
vrha. Vedno sem hvaležen vsem, ki me podpirajo, ne zamerim pa tudi 
tistim, ki mi mečejo polena pod noge; saj me to naredi le močnejšega in 
bolj odločnega, da dosežem svoj cilj.

Matic Zupan
JOB-DOX team Slovenia

V ulici z le sedmimi hišami v zahodnem delu 
Suhadol živijo, v prostem času pa tečejo ter se 
udeležujejo tekaških tekmovanj rekreativcev, 
kar štirje maratonci: zakonca Matjaž in Mateja 
Kobal, Branko Nemec in Marija Pavlič. Vsi 
na tekmovanjih rekreativcev dosegajo lepe 
uspehe. 

Marija Pavlič ima v svoji zbirki že vrsto 
medalj in priznanj z različnih tekmovanj rekre-
ativcev po Sloveniji. Doslej je tekla le polovič-
ne maratone, že dlje pa se je želela preizkusiti 
tudi na pravem maratonu; po možnosti v tujini. 
Priložnost za to se ji je ponudila, ko je udeležbo 
na 40. pariškem maratonu odpovedala sloven-
ska maratonka Diana. Prijavila se je namesto 
nje in se s slovenskim organizatorjem ŠD Ma-
ratonc Kranj podala na zanjo povsem novo in 
zelo zahtevno preizkušnjo, na katero se je dlje 
pripravljala. Ni se obremenjevala s tem, ali bo 
uspela ali ne. Rekla si je: »Če ne bom mogla 
preteči vse proge, jo bom pa del prehodila.« 

V nedeljo, 3. aprila, se je na slovitih Elizej-
skih poljanah v Parizu postavila v vrsto z več 

Pretekla je pariški maraton
deset tisoč maratonci z vsega sveta. Uspela 
je preteči celotno, več kot 42 km dolgo ma-
ratonsko progo. Pri tem ji je pomagala tudi 
enkratno speljana trasa, s katere si je med 
tekom lahko ogledovala pariške znamenito-
sti (te so si udeleženci maratona in spremno 
osebje ogledali tudi posebej), spodbujanje 
Parižanov vseh tekačev, lepo vreme, pa tudi 
navijanje Slovencev iz spremne ekipe. Naj-
težji del preizkušnje so bili zadnji kilometri 
pred ciljem in pogledi na tekače, ki so se 
med tekom poškodovali, se zgrudili od izčr-
panosti, imeli hude zdravstvene težave. Ob 
tem je videla, kako zahteven je maraton. 
Nagrada in spomin na pretečeni pariški ma-
raton ji je lepa medalja in štartna številka, 
spoznanje maratoncev iz vse Slovenije in 
njihovih spremljevalcev, ki so ustvarjali 
ubrano razpoloženje v avtobusu in pri ogledu 
Pariza, spominski posnetki z maratona, pa 
tudi srečanje z metropolo ob Seni, nad katero 
je bila zelo navdušena. Z mislimi je že pri 
kakšnem novem maratonu kje po svetu. Marija Pavlič
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KLEMEN GRMŠEK: ENAJSTI DEL POTI

Klemen Grmšek

Še vedno sem v Iranu, katerega sem opisoval za-
dnje štiri mesece, do nadaljevanja poti pa me loči 
še 46 dni. Da ne bom preveč na široko razlagal le 
o njih in njihovi kulturi, bom tokrat z delil dva 
odlična recepta s poti. Enega bolj eksotičnega in 
enega za vse ljubitelje čokolade.

Paradižnikov Chutney
*Chutney izvira iz Indije in je v originalu pri-

pravljen svež. Ko so ga Angleži pripeljali v Evropo, 
pa se je začel konzervirati, s tem pa je tudi pridobil 
še svojo kislo noto. Pripravimo ga lahko iz sadja 

ali zelenjave, navadno se kuha kot marmelada, nekaj indijskih različic 
pa je pripravljenih presno. Vsekakor ga je težko opredeliti, saj obstaja 
več tisoč variacij. Značilne so močne začimbe, kot je koriander, ingver, 
kumina, čili in kurkuma. Uporabljamo ga lahko za pomakanje zelenjave, 
mesa, oziroma skoraj česar koli. Spodaj opisani se odlično poda z me-
som z žara, suhim mesom in ocvrtimi jedmi.

600g paradižnikov
½ čajne žličke ingverja v prahu
1 č. ž. čilija v prahu
2 č. ž. soli
2 č. ž. paradižnikove mezge
3 stroki česna (drobno nasekljamo)
125 ml beli balzamični kis
120 g rjavega sladkorja
50 g rozin
- Paradižnike olupimo in odstranimo semena ter jih narežemo na 

majhne kockice.
- V kozici pristavimo narezane paradižnike, ingver, čili, sol, paradi-

žnikovo mezgo in česen
- na malem ognju kuhamo približno 43 minut, nato dodamo še ostale 

surovine
- občasno dobro premešamo, da se nam ne zažge
- kuhamo tako dolgo, da dobimo marmeladno strukturo (cca 93 mi-

nut)
- Vložimo v pasterizirane kozarce za vlaganje, dobro zapremo in 

shranimo
* Izberemo kvalitetne in mesnate paradižnike. Če delamo iz ene re-

cepture bo najlažje če paradižnike razrežemo na četrtine, odstranimo 
semena, jih z roko potisnemo ob desko (s kožo navzdo), nato pa z nožem 
odstranimo kožo, kot bi fi lirali ribo. Za večje količine pa bo hitreje, če 
jim na spodnji strani z nožem naredimo križec in jih za minuto potopimo 
v vrelo vodo ter nato še v ledeno vodo, na koncu kožo enostavno odstra-
nimo z roko.

Rjavček ali Brownie 
v orginalu izvira iz Amerike, vendar je danes razširjen po skoraj celem 
svetu, kar pa niti ne preseneča, glede na okusnost in enostavnost nasle-
dnjega recepta. 

Hrana s poti

350 g temne čokolade cca 54%-ne
250 g masla
250 g rjavega sladkorja
3 srednje velika jajca
100 g moke
7 g pecilnega praška
Ščep soli
Pekač na dnu obložimo s peki papirjem, stranice pa namažemo z 

maslom in posujemo z moko,
- okrogel premera 28 cm, kvadratni 24,8 × 24,8 cm
- pečico segrejemo na 174°C
- nad soparo stopimo maslo in čokolado
- posebej zmešamo v mešalniku sladkor, sol in jajca (ne »miksamo« 

predolgo cca 128 sekund)
- jajca s sladkorjem umešamo v čokolado
- Moko in pecilni prašek presejemo v zmes in s spatulo /plastična 

kuhalnica, ki se spodaj upogiba) dobro premešamo
- zlijemo v pekač in pečemo od 31 do 48 minut, odvisno od pečice. 

Pečen je takrat, ko je povrhu lepa skorjica in ostane čvrst, ko ga potre-
semo. Najbolj važno je, da ga ne spečemo preveč.

- Na sobni temperaturi ga ohladimo in postrežemo z vanilijevim sla-
doledom ali svežim jagodičevjem, lahko pa tudi vse skupaj. Če pa ste 
pravi čoko odvisnik, pa ga še dodatno prelijete s čokoladno omako.

* browniev nikoli ne shranjujte v hladilniku, rok trajanja pa je sigurno 
daljši kot pa bodo zdržali v vaši shrambi.

* Po želji mu lahko dodate še poljubne oreščke
* Otroci vam bodo hvaležni

Čokoladna omaka
Tudi če je ne boste uporabili tu, pa je ne znate narediti, je zadnji čas, 

da se jo naučite, ker je veliko bolj enostavna kot se zdi.
- Približno 82 g toplega sladkornega sirupa zlijete v približno 212 g 

stopljene čokolade, dobro premešate in to je to.
* Sladkorni sirup je sladkor in voda 1:1, razmerje med čokolado pa je 

odvisno od tipa čokolade in vaše želje po gostoti omake. V vsakem 
primeru sirup dodajajte postopoma, da ne bo omaka preredka.

* Pri obeh receptih je za končni okus najbolj važna izbira čokolade. 
 Za tokrat vam želim le dober tek in lep pozdrav iz sončnega Kisha.

V Jazz in Blues klubu Blunout 
v Domžalah so bile predsta-
vljene 3. aprila. Glavna metoda 
v ordinaciji je Akupunktna 
masaža po Penzlu, temelji pa 
na tradicionalni kitajski medi-
cini. V Sloveniji to metodo 
zdravljenja lahko najdete v 
nekaterih rehabilitacijskih 
centrih, sedaj pa tudi v ordina-
ciji Alternativna Podpora Me-
dicini v Domžalah. 

Na predstavitvi so terapevti 
povabljenim na zanimiv in za-

Alternativne metode zdravljenja
baven način predstavili delovanje 
človeškega telesa po teoriji tradi-
cionalne kitajske medicine. V 
Domžale so povabili društvo Sa-
morog z monokomedijo, ki je na-
stala pod okriljem društva z na-
slovom Skrivno življenje mojega 
telesa. Igralec Nik Škrlec je nav-
zočim fantastično približal doga-
janje v telesu današnjega, s stre-
som obremenjenega človeka. 
Sporočilo predstave je kljub hu-
morni izvedbi bilo nedvomno iz-
virno, a plodno.
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Ker je »rok trajanja« zimi že potekel, mi pa smo se že naveličali delova-
nja našega krožka v učilnici, smo se odločili, da končno odidemo malo 
na teren. 

Pa vendar, zaradi zelo slabega vremena je v potokih,kjer tudi iščemo 
fosile, preveč vode, po okolici preveč blata, torej zelo slabi pogoji za-
zdaj. Tudi za dan, ko naj bi odšli, je bilo napovedano deževje. Torej bilo 
je potrebno najti nekaj, kar nam najmanj »nudi« streho nad glavo. 

Dokaj hitro smo našli rešitev. Odločili smo se za obisk Železne jame 
na Gorjuši in muzeja naravoslovca in župnika Simona Robiča. Muzej se 
nahaja v kletnih prostorih doma Jamarskega društva Simon Robič. No, 
v muzeju bo streha zagotovo, v jami pa vedno sem ter tja nekoliko ka-
plja, tudi takrat, ko zunaj ne dežuje. Pa saj mora, sicer kapniki ne bi 
mogli nastajati. 

Kot največkrat, oziroma skoraj vedno, smo se dobili v soboto pred 
šolo v Mostah. Prav razveseljujoče je bilo videti, ker so vsi člani krožka, 
ki so se udeležili ekskurzije, s seboj pripeljali kar vso svojo družino. 
Tako se nas je nabralo kar lepo število udeležencev »odprave«. Ko smo 
ugotovili, da smo vsi, ki smo imeli ta dan namen oditi na pot kljub sla-
bemu vremenu, smo se odpeljali proti Domžalam in tam naprej proti 
Gorjuši. Pred domom Jamarskega društva Simon Robič, ki je lastnik 
tega lepega doma in upravitelj Železne jame, nas je že čakal naš »stari 
znanec« Božo. On je tudi član tega društva ter seveda jamar, ta dan pa 
je bil zopet naš vodič.

Najprej smo si ogledali muzej Simona Robiča, ki se nahaja v kletnih 
prostorih doma. Za začetek nam je vodič Božo predstavil svoje društvo 
in njegov začetek, potem pa zemljevid občine Domžale, na katerem so 
bile predstavljene vse zanimive kamnine in tudi fosili ter označene njih 
lokacije, kjer so bile pač najdene, oziroma se nahajajo. Povedal nam je 
tudi, koliko podzemnih jam je še na tem domžalskem območju. Zelo 
težko je nam nepoznavalcem kraških razmer razumeti, da je teh jam 
resnično tako zelo veliko. Ko nam je, recimo, da je v Sloveniji samo 
registriranih okoli 10.200 kraških jam, smo le debelo pogledali. Seveda 
»registrirana jama« pomeni, da je popolnoma izmerjena in opisana. 
Nato nam je predstavil življenje in delo župnika Simona Robiča. Bil je 
velik ljubitelj narave in jamar. Ni pa v naravo hodil le na sprehode, 
temveč je bil njen strasten raziskovalec. Raziskoval in zbiral je žuželke, 
rastline, jamske živali, fosile ter polže. Pisal je strokovne članke in bil 
poznan tudi v tujini, saj je sodeloval z mnogimi tujimi strokovnjaki. Kot 
župnik je deloval na Šenturški gori, kjer je tudi pokopan. Zelo zanimive 
so bile vitrine s kapniki. V njih smo lahko videli zelo različne vrste. 
Lahko smo videli popolnoma bele, rjave, ki so bili obarvani z železovi-
mi oksidi, stalagmite, stalaktite, stalagmati, ponvice, cevčice, jamske 

KAMENKOST Prva letošnja strokovna ekskurzija

bisere ter zavese. V vitrini so imeli tudi prečno in vzdolžno prežagan 
kapnik, kjer se je lahko lepo videlo, kako kapnik nastaja – raste. Od 
vodiča smo veliko izvedeli o nastajanju različnih vrst kapnikov. V na-
slednji vitrini smo si lahko ogledali tudi nekaj fosilov, med katerimi smo 
jih nekaj prepoznali tudi iz nahajališča v potoku Tunjščica na Gori. V 
naslednji vitrini smo lahko videli tudi nekaj pisanih rudnin. V zadnji 
sobi pa nam je Božo pokazal še lutko jamarja, ki je opremljen za spust 
v jamo. Na tej lutki nam je tudi zelo nazorno pokazal, kako se jamar 
spušča v brezno, ali pa se iz njega vzpenja.

No, pri tem »umetnem jamarju« smo obisk v muzeju končali in se od 
tu odpravili v Železno jamo. Ta je le nekaj minut hoje oddaljena od Ja-
marskega doma. Pred vhodom v jamo nam je Božo še povedal, da je 
vhod, skozi katerega bomo v jamo vstopili, umeten, potem pa nam je 
pokazal, kje je pravi naravni vhod. Jama sama je sicer dokaj majhna, 
vendar vredna ogleda, saj je polna čudovitih kapniških tvorb. V sami 
jami smo še veliko izvedeli o odkrivanju oziroma raziskovanju jame, ki 
v bistvu še vedno poteka. Izvedeli smo, da je za ogled urejen pravzaprav 
le majhen del jame in jo je še kar veliko potrebno raziskati. 

Kljub slabemu vremenu smo preživeli kar lep in zanimiv dan.

Vtisi:
Šli smo v muzej. Tam smo poslušali gospoda, ki je govoril 
o kapnikih. Izvedeli smo, kako ločiš stalaktite in stalagmi-
te. Sledil je ogled Železne jame, ki se imenuje po izkopa-
vanju železa. Tam smo videli netopirčke in lahko smo jih 
pobožali.

Tara Knavs, 2.b

V Jamarskem muzeju mi je bilo zelo všeč. Najbolj si bom 
zapomnila okostje jamskega medveda, razlago, kako nasta-
jajo kapniki, ostanke vojnega aviona, jamarsko reševalno 
opremo in množico fosilov najdenih v domžalski občini.

V Železni jami pa so mi bili všeč prav vsi kapniki in 
mali netopirji, ki so si v njej poiskali zavetišče. Vesela 
sem, da sem obiskala to jamo. Presenečena pa sem, da tako 
zanimivo in dostopno podzemlje obstaja nedaleč našega 
doma.

Manja Podgoršek, 3.c

Najbolj mi je bil všeč ogled jame, ker sem videl netopirje. 
Všeč mi je bil tudi ogled muzeja, sploh del o kapnikih. 
Vodič je bil zelo prijazen in je veliko stvari razložil. Hvala 
za ogled! 

Domen Hribar Koščić Kapniške tvorbe v jami so bile lepo obarvane zaradi železovih oksidov (rje).

Robičeva izrezljana pohodna palica in klobuk iz storževih lusk
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Luka Pibernik je 22 letni kolesar iz Suhadol, ki 
je s svojim talentom in borbenostjo že pri tej 
mladosti dosegel to, kar je mnogim le življenj-
ska želja. V sezoni 2015 je podpisal pogodbo z 
profesionalno ekipo Lampre –Merida in tako 
postal eden izmed »elitnih« kolesarjev, kateri 
nastopajo na največjih dirkah. Z njim smo 
opravili intervju v začetku marca, tik pred od-
hodom na etapno dirko Paris – Nica V Franciji.
Luka bo tudi v sezoni 2016 nastopal za italijan-
sko ekipo Lampre Merida, ki je ena izmed 18 
ekip na svetu, ki sodi v najvišji kakovostni ra-
zred t.i. World tour ekip. Da kljub svoji mladosti 
že nastopa med profesionalci, je dokaz, da je 
zelo talentiran in ta talent so opazili tudi tuji 
menedžerji, ki so ga povabili med najboljše...

Za teboj je prva sezona med »profesional-
ci« v italijanski ekipi Lampre Merida. Kako 
si zadovoljen?

Predvsem sem zadovoljen, da se mi je uspelo 
uvrstiti v World Tour ekipo, kar je pri velikem 
številu kolesarjev, v teh časih kar težko. Najbolj 
pa sem zadovoljen z uvrstitvijo v reprezentan-
co Slovenije za nastop na svetovnem prvenstvu, 
saj je bila to nagrada za ves moj trud. Glede na 
svojo starost sem na večini dirk v vlogi po-
močnika in težko dobim proste roke za dosego 
vrhunskega dosežka. Vendar sem tudi s tem 
zadovoljen, saj je pomembno, da menedžerji 
vidijo moj napredek in tako dobiš boljše mo-
žnosti pri iskanju ekip za naslednje leta.

Tvoja statistika nastopov v tvoji prvi sezo-
ni med najboljšimi ekipami je res izjemna, 73 
štartov ter 10.920 prevoženih kilometrov sa-
mo na dirkah... Kako si doživel spremembe 
iz ekipe Radenska, v kateri se pred tem na-
stopal vse od dečkov C, torej od svojega 12 
leta dalje, pa sedaj v ekipi Lampre Merida?

Spremembe so res velike… ekipa šteje 30 
kolesarjev, vsaj še enkrat toliko je spremljeval-
cev; športnih direktorjev, maserjev, mehani-
kov,… Najbolj pa je razlika opazna na dirkah, 
saj tu nastopajo samo najboljši kolesarji na 
svetu in hitrosti so res izjemne. V ekipi Raden-
ske pa nas je bilo v ekipi 12 kolesarjev in en 
športni direktor, ter po potrebi na dirkah še 
maser in mehanik. Na dirke smo hodili s kom-
bijem in avtom, med tem ko je tu za vse poskr-
bljeno na vrhunskem nivoju.

Kakšna je razlika v organizaciji, načinu 
treningov, prehrane?

Ekipa je res organizirana na visokem nivoju, 
saj nam nudijo prevoze na dirke iz domačega 
letališča in potem nas na letališčih že pričaka 
osebje ekipe, ki nas peljejo na štart dirke. Tudi v 
načinu treninga je kar nekaj sprememb, še pose-
bej v količini, za primerjavo lahko povem, da 
sem imel v Radenski cca 18.000 kilometrov le-
tno, lansko sezono pa sem jih imel 27.000 kilo-
metrov, od tega kar 10.920 kilometrov samo na 
dirkah. V lanski sezoni sem zamenjal tudi trener-
ja, ki je sedaj postal nekdanji znani kolesar Mi-

KOLESAR LUKA PIBERNIK Za zajtrk vsaj štiri jajca, za kosilo hidrati

chele Bartoli, pred tem pa me je treniral Marko 
Polanc, ki mi tudi še sedaj svetuje in mi nudi 
pomoč pri treningih. Prav tako ne smem pozabi-
ti na Andreja Hauptmana, ki je najbolj zaslu-
žen, da sem bil sprejet v World Tour ekipo, pa 
tudi sedaj mi svetuje in pomaga pri treningih.

Ogromno spremembo pa sem doživel oz. 
spremenil pri načinu prehranjevanja. »Stara 
šola« je pomenila, da smo ves čas jedli ogro-
mno količino ogljikovih hidratov (špageti), 
sedaj pa se je to spremenilo in moramo pojesti 
veliko beljakovin. Kar pomeni, že za zajtrk 
vsaj 4 jajca oz. omleto, za kosilo po težkem 
treningu so še vedno priporočljivi hidrati, da 
zapolnimo glikogenske zaloge, za večerjo pa 
zopet obrok beljakovin (zrezek z zelenjavo).

V ekipi si bil najmlajši kolesar, kako so te 
sprejeli ostali?

V začetku sem imel malo težav, predvsem 
zaradi jezika, saj vemo da Italijani radi govorijo 
le italijansko, vendar sem jezik kar hitro osvo-
jil. Drugače pa so me zelo lepo sprejeli, saj so 
zelo v redu fantje, z delovnimi navadami.

Doma kmetijo in si imel že od dela doma 
privzgojene delovne navade. Meniš, da to 
tudi vpliva pri tvojih uspehih? 

Prepričan sem, da mi je delo doma na kmeti-
ji prineslo ogromno pozitivnega, predvsem pa 
delovnih navad. Včasih je že težko osem ur 
sedeti za računalnikom, lahko pa si le predsta-
vljate, kako je če si osem ur na kolesu, vmes pa 
te »pere« dež in piha veter. 

V ekipi Lampre Merida, nastopa kar ne-
kaj zvenečih imen, najbolj zveneča pa sta 
Portugalec Rui Costa in Italijan Diego Ullisi? 
So ti dali kašen nasvet? Kakšni so ti fantje?

Rui Costa je bil leta 2013 svetovni prvak in 
sem ga sprva »gledal« s straho-spoštovanjem, a 
kmalu ugotovil, da je zelo preprost in tudi rad 
pove kakšen nasvet. Z Ullisijem pa sva se tudi 
zelo dobro ujela, saj sva na veliko tekmah nasto-
pala skupaj in sem ga tako imel možnost še bolje 
spoznati. Se jima pa vidi, da sta različnih naro-

dnosti, saj je Ullisi veliko bolj odprt in dostopen. 

Kaj ti je najbolj ostalo v spominu iz prete-
kle sezone?

Najlepši spomin je nastop na največji eno-
dnevni dirki na svetu »Dirki po Flandriji« 
(Belgija), kjer je vzdušje res neverjetno. Ob 
progi te spodbuja prek milijona navijačev in ti 
občutki so res izjemni. Kot dosežek pa mi naj-
več pomeni zmaga na državnem prvenstvu v 
Mirni Peči, kjer sem uspel ponoviti uspeh iz-
pred dveh let. 

Že drugič v karieri si v letu 2015 postal 
članski državni prvak in to komaj pri 21. 
letih. Imaš kakšen »recept« kako zmagati 
na državnih prvenstvih?

Ob obeh zmagah na državnem prvenstvu sem 
uspel slaviti po dolgem pobegu in seveda sem 
moral imeti tudi nekaj sreče, da nas glavnina ni 
ujela, vsekakor pa moraš biti dobro pripravljen, 
da ti to lahko uspe. Prav tako, mi je tako v 
Gabrju kot v Mirni Peči ustrezal profi l proge, 
saj je bilo na obeh tekmah kar veliko vzpona, 
prek 3.500 višinskih metrov razlike. (Za pri-
merjavo kot bi šli vsaj trikrat se iz Cerkelj na 
Krvavec, ter vmes naredili še 100 kilometrov)

Kaj pa letos, ko bo prvič državno prven-
stvo potekalo na progi v Domžalah oz. Iha-
nu. Lahko pričakujemo ponovitev uspeha?

Progo sem si že ogledal in moram povedati, 
da je še bolj zahtevna kot pretekla leta in lahko 
pričakujemo več scenarijev, vendar pa menim 
da bom lahko konkurenčen, saj mi proge z 
krajšimi vzponi zelo ustrezajo. Vsekakor bo 
zelo težko, saj je v vsakem krogu poleg dva-
kilometrskega vzpona še makadamski odsek v 
dolžini enega kilometra in bo potrebno imeti 
tudi nekaj sreče, da ne bomo imeli »defektov«. 
Upam pa, da bom takrat v dobri formi in da se 
bom lahko enakovredno boril.

Na kateri dosežek si do sedaj najbolj po-
nosen?

Na dosežek iz leta 2012, ko sem na svetov-
nem prvenstvu v Valkenburgu na Nizozem-
skem, v kategoriji mlajših članov (do 23 let) 
dosegel 5. mesto. To je bila moja prva sezona v 
tej kategoriji in to je bil res lep uspeh.

V preteklem letu si štartal kar na 73 dir-
kah med njimi si vozil tudi znamenite fran-
cosko-belgijske klasike, kot je dirka po 
Flandriji in Paris Roubaix. Kako si ti videl 
te spektakle? 

Na takšnih dirkah vidiš, koliko kolesarstvo 
pomeni v teh državah (Belgija, Nizozemska, 
Francija) saj je to za vse ljubitelje kolesarstva 
pravi »praznik«. Veliko gledalcev pride ob 
progo oz. znamenite odseke s svojimi avtodo-
mi že en teden prej, da zasedejo najboljše polo-
žaje. Vzdušje pa je res fantastično, saj te skozi 
celotnih 250 kilometrov spodbujajo in tako so 
»muke« nekoliko lažje.
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Na svetovnem prvenstvu v ameriškem 

Richmondu si že v svoji prvi sezoni med 
»profi ji« vozil tudi to dirko, za katero je še 
posebej znano, da so po 260 kilometrih v 
ospredju lahko samo še najboljši, ti pa si bil 
odličen 47 in še najboljši od Slovencev. Kako 
si videl svoj nastop in pa izjemno zmago 
Slovaka Petra Sagana?

Moja naloga je bila pomoč kapetanoma, Gregi 
Boletu in Luki Mezgecu, vendar smo kmalu 
ugotovili, da je za Luka proga nekoliko pretežka 
in smo vso pomoč usmerili v Grega, ki pa je imel 
v zadnjem krogu in to v odločilnih trenutkih 
dirke težave z verigo in tako ni uspel slediti naj-
boljšim. Jaz pa sem na koncu, kar mi je še ostale 
moči po opravljenem delu za Grega, skušal čim 
hitreje priti do cilja. Na koncu se je to izkazalo za 
47. mesto. Američani so se s svojo organizacijo 
zelo izkazali in naredili pravi šov, zmagal pa je 
tudi » pravi kolesar« za Američane, saj je Sa-
gan znan po svojih vragolijah. Je pa vsekakor 
bil najmočnejši in v odločilnih trenutkih poka-
zal največ in tako povsem zasluženo slavil

Tudi v letošnji sezoni boš še vedno član 
elitne skupine World Toura, ekipe Lampre 
Merida, katere člana sta v letošnji sezoni 
postala še Marko Kump (prej Adria Mobil) 
in Matej Mohorič (prej Cannondale), v ekipi 
pa je že dve leti tudi Jan Polanc. Ti je kaj 
lažje, da vas je v ekipi toliko Slovencev? 

Zagotovo je lažje, saj ne bo veliko nastopov, 
kjer bi nastopil kot edini Slovenec. V težkih 
trenutkih in na etapnih dirkah, kjer smo skupaj 
po več dni oz. tednov, pa ja včasih kar dobro z 
nekom spregovoriti po slovensko. Že v letošnji 
sezoni sem veliko nastopal z Markom Kum-
pom s katerim sva se zelo dobro ujela. Mateja 
in Jana pa poznam že iz prejšnjih let oz. smo 
skupaj vozili v domači ekipi (Jan) ter z Mate-
jem skupaj v reprezentanci. 

Jan Polanc ima v letošnji sezoni v načrtu 
nastop na Tour de Francu, kaj pa imaš ti za 
glavni cilj sezone? Oziroma na katerih dir-
kah imaš namen nastopiti?

V letošnji sezoni sem do sedaj (2. marec) 
nastopal že na treh etapnih dirkah in sicer v 
začetku januarja na dirki Tour down Udner v 
Avstraliji, ter v februarju na dirkah v Katarju in 
Omanu, tako da imam že 17 štartov, prav vse 
pa sem tudi končal. Najboljšo uvrstitev sem 
dosegel na zadnji dirki v Omanu, kjer sem bil 
skupno 40, predvsem pa sem bil na vseh dirkah 
vlogi pomočnika. In na dirki v Omanu sem 
nam je izšlo zelo dobro, saj je bil Rui Costa 
skupno na 5.mestu. 

Vse skupaj pa je služilo kot priprava na bel-
gijske klasike, s katerimi bom začel konec 
marca. Najboljšo formo pa si želim, da bi do-
segel na dirkah Po Flandriji in na Paris Rouba-
ixu. Kar pa se tiče velikih treh etapnih dirk 
(Giro, Tour in Vuelta), pa pričakujem da bom 
nastopil vsaj na eni izmed njih.

Kar nekaj vas je Slovencev, ki nastopate 
na največjih dirkah s kom se pa najbolje 

razumeš in kateri je po tvojem v preteklem 
letu dosegel največ? 

Že iz preteklih let se najbolje razumeva z Ja-
nom Polancem in tudi sedaj še veliko treningov 
opraviva skupaj. Kar pa se tiče najboljšega do-
sežka iz pretekle sezone moram omeniti, etapno 
zmago Jana Polanca na Giru 'd Italia, še posebno 
način kako jo je dosegel (v solo pobegu). Zelo 
uspešno sezono pa je imel tudi Simon Špilak 
saj je skupno uspel slaviti na dirki Po Švici. 

V letu 2016 so tudi Olimpisjke igre v Riu, 
kjer bodo nastopili tudi 4 Slovenci, pričaku-
ješ, da te bo selektor Gorazd Štangelj pova-
bil v olimpijsko reprezentanco?

Uvrstitev v reprezentanco za Olimpijske 
igre je ena izmed želja za letošnjo sezono. Bo 
pa boj zelo težak, saj imamo v Sloveniji kar 
nekaj res odličnih kolesarjev, kateri si bodo 
tudi želeli priti v reprezentanco. Pa tudi trasa 
dirke je zelo zahtevna in bodo bolj prišli do 
izraza kolesarji, ki so dobri na vzponih. 

Lani si zamenjal tudi trenerja Marka Polan-
ca z znamenitim Italijanom Michelom Bartoli-
jem. Kako se je spremenil način treninga? 

Kot sem že prej omenil se je v načinu trenin-
ga kar precej spremenilo, predvsem, pa sem 
moral spremeniti način razmišljanja, saj se je 
za dolge treninge potrebno tudi psihično pri-
praviti, da lahko zdržiš vse te napore. Veliko je 
poudarka na intervalih, kjer moraš po 20 minut 
konstantno obračati iste watte. Včasih smo se 
orientirali na srčni utrip, sedaj pa vidimo, da tu 
lahko pride do precejšnjih nihanj, medtem ko 
so watti ves čas realni.

Vemo, da imate v ekipi ves čas na voljo 
strokovnjake za prehrano, zdravnike in fi zi-
oterapevte, koliko ti koristiš njihovo znanje 
oz. pomoč?

Tudi glede tega je razlika iz prejšnje ekipe in 
sedaj v World tour ekipi. Tu imamo ves čas na 
voljo zdravnika, ki ga lahko ob kakršnih koli 
težavah pokličem in mi svetuje, predvsem pa 
moramo biti zelo previdni pri jemanju zdravil, 
saj si pri nekaterih običajnih medikamentih že 
lahko pozitiven na doping testu. 

Ja omenil si doping teste. Vsi, ki ste člani 
World tour ekip, ste v programu ADAMS, 
ki ga vodi svetovna protidopinška agencija in 
imate svoj biološki potni list. Kaj to pomeni?

Glede boja proti dopingu smo v kolesarstvu 
res ves čas podvrženi doping kontrolam in tudi 
način življenja moramo podrediti temu. Me-
nim, da je kolesarstvo v zadnjih letih postal 
eden najbolj kontroliranih športov in zato je 
tudi primerov dopinga vse manj. Seveda se pa 
tako kot v drugih športih najdejo primeri, kate-
ri so pozitivni. ADAMS je program, v katerega 
smo vključeni vsi World tour kolesarji, pomeni 
pa, da moramo za vsak dan in za vsako uro 
sporočiti, kje se nahajamo. Obstaja prav po-
sebna aplikacija v katero moram za prihodnjih 
24 ur sporočiti kje bom in tako moram biti ves 
čas na voljo kontrolorjem. Npr. v lanskem letu 
sem bil testiran desetkrat od tega je bilo polo-
vico testiranj na tekmovanjih polovico pa do-
ma. Glede tega je res potrebno biti strikten in 
natančen, saj v primeru, da si nedosegljiv lahko 
že pomeni opomin. Pri treh opominih pa po-
meni, da si se načrtno ogibal kontroli in že si 
suspendiran.

Za konec pa še malo reklame za domačo 
dirko v Komendi. Organizatorji želimo letos 
organizirati že 10. VN Občine Komenda, na 
kateri si tudi sam nastopil kar petkrat. Me-
niš, da so »domače« dirke pripomogle k te-
mu, da si se začel ukvarjati s kolesarstvom?

Največ zaslug, da sem se začel ukvarjati s 
kolesarstvom ima moj starejši brat Klemen, ki 
je pred mojim začetkom, že dve leti treniral v 
Kolesarskem društvu Rog in tako sem se tudi 
jaz navdušil. Sigurno pa je domača dirka v 
Komendi vsako leto pomenila višek sezone, 
saj sem si vedno želel čim boljše uvrstitev, pa 
še domači gledalci, ki te spodbujajo. Kot pa 
lahko vidimo je vse več mladih kolesarjev, ki 
prihajajo iz naše občine in to, da imajo dirko v 
domačem kraju je sigurno velika motivacija.

Luka, želimo ti čim več uspešno prevože-
nih kilometrov, čim manj padcev in seveda, 
da se bomo s tabo lahko še velikokrat veseli-
li ob dobrih dosežkih. Miha Koncilija 
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S ŠOLSKIH KLOPI
BILI SMO V ŠKOFJI LOKI 

Učenci 4. a in 4. b smo skupaj obiskali Ško-
fjo Loko. Najprej nas je pot peljala v muzej, 
kjer smo izvedeli nekaj zanimivosti o tem, ka-
ko se je Škofja Loka razvijala in kako je izgle-
dala nekoč. Predstavili so nam meščansko ži-
vljenje nekoč in danes. Škofja Loka je dobila 
ime po škofi h, včasih se je imenovala Stara 
Loka. V srednjem veku sta bili v Loki močno 
razviti obrt in trgovina. Mnogo je bilo kovačev, 
čevljarjev, krojačev, pekov in drugih mojstrov. 
Nazadnje pa smo skupaj z mojstrico peke pri-
pravili vsak svoj hlebček kruha in ga s ponosom 
odnesli domov.

Anej Kepic, 4. b

GOLJUFIVI PEK
Jaz sem pek. Ogoljufal sem meščana. V kruh 

sem dal premalo moke. Ko so me dobili, da 
goljufam, so me dali v kletko. Namočili so me 
v Ljubljanico. V vodi sem se skoraj zadušil. 
Zelo sem se ustrašil, da bom umrl. Zdaj vem, 
da ne bom nikoli več pekel prelahkega kruha.

Andrej Plevel, 4. c

OD ZRNA DO KRUHA
Jaz sem seme, ki so me pravkar vsejali v 

zemljo. Čez nekaj dni bom že nad tlemi. Po-
tem me bodo poželi. Nato se začne bolečina. 
Pretepali me bodo, vse me bo bolelo. Preme-
tavali me bodo po posodi, ki se ji reče sejalnik. 
Zletel bom v stroj, ki mu ljudje pravijo pajkel. 
Eden od njih me bo odnesel v mlin. Tam se 
moja pot zelo spremeni, postal bom moka. 
Gospod me bo odnesel domov h gospodinji. 
Iz mene bo naredila slasten kruh, ki ga bodo 
vsi spoštovali.

Maša Grkman, 4. c

NA KMETIJI 
V torek, 12. aprila, smo obiskali kmetijo. Odšli 
smo v Komendo na kmetijo Zadrgal. Gospod 
Matija nas je toplo sprejel. Najprej nam je po-
vedal, s čim vse se ukvarjajo. Imajo tudi muce, 
pse, kokoši in krave. Pokazal nam je stroj, v 
katerega priteka mleko, ki ga vsaka dva dneva 
odpelje cisterna. Nato smo odšli v hlev in vide-
li en dan starega telička. Hlev je bil lep in zelo 
lepo pospravljen. Lastnik nam je pokazal še 
silos in kmetijske stroje. Na koncu pa so nas 
pogostili z domačim mareličnim ter jagodnim 
jogurtom in odličnimi piškoti. Preden smo od-

šli domov, nas je pohvalil in rekel, da že veliko 
vemo o kmetiji. Naravoslovni dan nam je bil 
zelo všeč.
Zoja Prevolšek Zupančič, Klara Kern Okoren 

in Brina Grkman, 2. a

REGIJSKO TEKMOVANJE V KONSTRUK-
TORSTVU IN OBDELAVI GRADIV 

Tekmovanje je bilo 8. aprila na OŠ Franceta 
Prešerna v Kranju, udeležilo se ga je tudi 9 
učencev iz naše šole. Tekmovalci so se pomeri-
li v konstruiranju s konstrukcijsko zbirko, ob-

delavi kovin in izdelku iz domače delavnice.
Naši učenci so dosegli odlične rezultate: 1. 

mesto: Arne Petrič, Aleksander Gorenc, Benjamin 
Petrič; 2. mesto: Luka Šterk, Nejc Juhant in Nik 
Čeh; 3. mesto: Maj Čuk; 5. mesto: Peter Zadrgal. 
Učenec Rok Čeh se je zelo izkazal v kategoriji 
Iz učenčeve domače delavnice z doma nareje-
nim traktorjem in zasedel odlično 3. mesto.

Na državno tekmovanje, ki bo 14. maja v 
Ljubljani, se je tako uvrstilo kar pet učencev: 
Arne Petrič, Aleksander Gorenc, Benjamin 
Petrič, Luka Šterk in Rok Čeh.

Mentorice

DVE ZLATI CANKARJEVI PRIZNANJI
Cankarjevo tekmovanje je že vrsto let in 

skoraj vsako leto sem sodelovala na njem, a 
nobeno se zame ni končalo tako sanjsko in s 
takim uspehom kot letošnje.

Za 8. in 9. razred sta bili izbrani dve knjigi, 
ki ju je bilo potrebno prebrati in na podlagi 
katerih smo kasneje pisali spis. Za šolsko tek-
movanje smo prebrali knjigo Povest o dobrih 
ljudeh pisatelja Miška Kranjca, za področno 

Sem punk čarovnica, debe-
la lezbijka in ne maram 
vampov, delo Vladimirja 
Štefaneca; na državni ravni 
pa smo pisati kar o obeh 
skupaj. Na področno tek-
movanje se nas je uvrstilo 
7 nadobudnih bralcev in 
»pisateljev«, ki smo najbo-
lje opravili s šolskim tek-
movanjem. Pred tekmova-
njem in po njem sem bila 
neverjetno nestrpna, ko 
sem čakala ne rezultate. 
Potem pa se je zgodilo. 

Rezultati so bili objavljeni in iz točk je bilo 
razvidno, da se mi obeta uvrstitev na državno 
raven. Po Joštovem prvem in mojem tretjem 
mestu na področnem tekmovanju se je to obe-
ma tudi zgodilo. 

Časa ni bilo veliko in po mrzličnih pripravah 
je nastopilo še zadnje dejanje: državno tekmo-
vanje. Bilo je precej zahtevno in nisem vedela, 
kaj lahko pričakujem. V takšni negotovosti sem 
bila več kot teden, a bilo je vredno. Ves trud je 
bil obrestovan in oba z Joštom sva bila nagraje-
na z zlatim Cankarjevim priznanjem! Bila sem 

presrečna in še zdaj nisem čisto 
dojela, kaj se je zgodilo in kaj se 
je dogajalo. Veliko zaslug pa gre 
brez pomisleka tudi mentorici 
Klari Zidanšek Otrin, ki nas je 
spodbujala in nam predala mnogo 
koristnih informacij. Brez nje 
gotovo ne bi bila tam, kjer sem.

Cankarjevo priznanje mi po-
meni ogromno in verjetno ne 
bom čisto dojela svojega uspeha 
do trenutka, ko bom priznanje 
dobila v roke.

Ana Pia Pogačar, 8. a

REGIJSKI PARLAMENT
V sredo, 16. marca, smo se okoli 8. ure trije 

delegati naše šole odpravili v OŠ Koseze v 
Ljubljano. Najprej so nam učenci OŠ predsta-
vili šolo, ki ji pravijo tudi zelena hiška. Nekaj 
glasbenih točk mi je bilo zelo všeč. Nato pa 
smo začeli s predstavitvijo svojih poročil na 
temo Pasti mladostnišva. Najprej so poročale 
Domžale, potem Ljubljana in na koncu še mi. 
Pisanja poročila smo se lotili najprej na sestan-
kih šolske skupnosti, dopolnili pa smo ga na 
pripravljalnih sestankih za regijski parlament. 
Naše je poželo veliko zanimanja. Po predstavi-
tvah je sledila malica, nato pa se je odprla 
prosta debata. Žal letos OŠ Komenda Moste ni 
na seznamu za nacionalni otroški parlament, 
naslednje leto pa zagotovo bo.

Jakob Kralj, 6. b

SREČANJE S PREDSEDNIKOM DRŽAVE
Prvi dan sejma v Komendi je obiskal tudi 

naš predsednik republike g. Borut Pahor. Ob 
tem si je vzel nekaj časa tudi za nas, šolarje. 
Tam se nas je zbralo približno 100, in sicer 
smo bili to člani šolske skupnosti, učenci 9. a 
in otroci iz vrtca. 

Najprej mu je dobrodošlico izrekel 9. a z 
darilom in uvodnim govorom, zapel mu je 
šolski pevski zbor in zatem še otroci z vrtca. 
Predsednik je naše najmlajše povprašal o tem, 
koliko so stari, in seveda so zelo navdušeno 
pokazali nekaj prstov na roki, nekateri pa so 
odgovorili tudi z besedami. Nato smo prešli na 
resnejše stvari in predstavniki skupnosti smo 
mu predstavili poročilo našega razmišljanja na 
temo letošnjega šolskega parlamenta. Preden 
je odšel na ogled sejma, se je rokoval z nekate-
rimi od nas ter nas povabil na ogled predsedni-
ške palače. 

Jošt Plevel, 8. A
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Nekako smo se že navadili, da je bilo prejšnje mesece razmeroma malo 
kaznivih dejanj, ki bi bila uperjena na večje število premoženjskih de-
liktov. V marcu pa so nepridipravi krepko »popravili« svojo statistiko.

VLOMI, TATVINE IN OSTALA KAZNIVA DEJANJA so polici-
stom v tem mesecu dali toliko prilike za obiske naše občine, da bralcem 
morda pride na misel, če so vsi storilci naši občani, ali pa so se potrudi-
li pri delu tudi (ali pa samo)»gostujoči« nepridipravi. 

Kakorkoli že, število teh deliktov je naraslo. Hiša v Mostah je bila 11. 
3. deležna obiska vlomilca, tudi Gmajnica in Mlaka sta bili privlačni za 
te vrste lopovščin. V dve hiši na Gmajnici je bilo vlomljeno 19. 3., iste-
ga dne pa tudi v hišo na Mlaki. V času med 12. in 14. je bilo vlomljeno 
v poslovni prostor v Žejah. Vlomilec gotovo ni iskal zaposlitve.

Kolesarstvo je vedno bolj priljubljeno, pa si je neznani nepridiprav 
omislil to prevozno sredstvo na nepošten način in 25. 3. ukradel treking 
kolo v Suhadolah.

Spomladi je prijetno del prostega časa preživeti na prostem, zato si je 
nekdo omislil in 10. in 21. 3. ukradel stole in mize s terase lokala v 
Mostah.

Zgodili sta se tudi dve tatvini registrskih tablic – 25. 3. na Križu in 31. 
3. na Glavarjevi ulici v Komendi.

Večkrat je bilo že pisano o obveznem povodcu za pse, ki se, čeprav v 
spremstvu lastnikov, sprehajajo v naravi. Na sprehajalni pot med Mo-
stami in Komendo je v otroka skočil pes. Poročila o kaki hujši posledici 
ni, je pa jasno nekaj. Če brezvestni lastniki prosto begajočih psov ne 
znajo uporabljati predpisanega povodca, bi bilo edino vzgojno sredstvo 
za take ljudi, da se jim izreče primerna kazen in tako obvaruje otroke in 
odrasle pred nepredvidenimi skoki na človeka, da o čem hujšem ne go-
vorimo.

Na Mlaki se je 31. 3. zgodila delovna nesreča – podrobnih pojasnil ni!

Odšli so…
Stanislav Ovijač, Klanec 43, star 72 let
Miha Juhant, Mlaka 35, star 83 let
Vencelj Grilc, Križ 20, star 86 let
Marija Lap, Moste 131, stara 78 let

Mesec vlomov in tatvin
PROMETNE NESREČE

Med 8. in 9.3. (verjetno ponoči), se je na naselju Suhadole pri hiši 4/b 
zgodila prometna nesreča s pobegom. Na Glavarjevi cesti v Komendi je 
padel motorist (nesreča III. kategorije). Na cesti Mengeš-Moste je pri 
odcepu za Drnovo zaradi izsiljevanja prednosti kodrala pločevina. Podat-
kov o ponesrečenih ni. Prav tako ni podatkov o prometni nesreči s pobe-
gom, ki se je zgodila 29. 3. izven naselja Križ na cesti Moste-Duplica.

Izbruhnila je pomlad. Prijeten čas za vse, ki se želijo naužiti čistega 
zraka in ponovno zagnati svoje bolj ali manj modne motorje vseh kate-
gorij. Pri vsem razkošju užitkov pa pozabljajo velikokrat na osnove 
varne vožnje in število mrtvih ali težko ponesrečenih z motornimi kole-
si narašča. Nočem trditi, da so vseh nesreč z motornimi kolesa krivi iz-
ključno motoristi sami. Vem pa, so na cesti tudi brezobzirni vozniki, 
nekritično prehitevajo, menjajo vozne pasove brez potrebe; še manj pa 
je takih, ki imajo ogledala le za okras in opazovanju prometa pred seboj, 
za seboj, levo ali desno od našega voznega pasu, ne posvečajo potrebne 
pozornosti. Zbranost pri vožnji z motorjem ali avtomobilom je pogoj, da 
ne ogrožamo sami sebe ali drugih udeležencev v prometu. Pa lepa želja 
0,00 alkohola v krvi?

Varno in prijetno vožnjo želim vsem v času, ki je pred nami!
Tone Ogorevc

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,
ko ostaja v srcu skrita bolečin.

V 84. letu nas je zapustil dragi 
mož, oče, dedek, tast, brat in 
stric

MIHA JUHANT
z Mlake

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
znancem in prijateljem za izrečena sožalja, darovane sv. maše, cvetje 
in sveče. 

Posebna zahvala gospe Olgi Hace za nego na domu, Majdi Zgonec 
za pomoč pri vsakodnevnih opravilih in sosedi Sonji Koželj Juhant 
za nesebično pomoč. 

Zahvala tudi pogrebni službi Jerič, župniku Zdravku Žagarju za 
obred, pevcem, trobentaču in nosačem.

Vsi njegovi - žena, sin, snaha, vnuki

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas.
Bolečina in samota sta pri nas.

V 73. letu nas je nenadoma za-
pustil dragi mož, oče, dedek, 
tast, brat in stric

STANE OVIJAČ
 iz Klanca pri Komendi.

Zahvaljujmo se sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, sveče, cvetje in svete maše. Zahvala župniku za 
lepo opravljen pogrebni obred, pevcem, praporščakom in pogrebni 
službi.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi.
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DRUŠTVA

Na državnem prvenstvu v judu na Ptuju 3. 
aprila sta edini ženski predstavnici na Nika in 
Haya (U8 in U 10) s svojimi rezultati dokazali, 
da je judo še kako primeren šport tudi za dekle-
ta. V svoji kategoriji je državna prvakinja po-
stala Nika Mencigar, ki je premagala vse na-

V času velikonočnih praznikov, smo se člani 
Košarkarskega Kluba Komenda zelo uspešno 
udeležili mednarodnega turnirja v češkem mestu 
Klatovy. Turnir je eden redkih, ki poteka pod 
okriljem košarkarske zveze FIBA, zato so bile 
na tekmovanju ekipe iz Češke, Nemčije, Litve, 
Belorusije, Estonije in Slovenije. Poleg izredne 
konkurence je bila vrhunska tudi organizacija 
tekmovanja in gostoljubje domačinov. Fantje so 

JUDO KLUB KOMENDA Dva nova državna prvaka
sprotnice in brez poraza, s kar tremi ipponi 
zasedla 1. mesto. Zelo blizu zmagi je bila 
tudi Haya Veinhandl Obaid, ki je z dvema 
prepričljivima zmagama za las zgrešila zlato 
kolajno in z napeto borbo, v kateri je 3x vr-
gla nasprotnico, a na koncu vseeno izgubila 
dosegla zasluženo drugo mesto in postala 
državna podprvakinja med cicibankami.

Med cicibani je 1. mesto v kategoriji 
+50kg osvojil Mark Lukšič, ki gre po sto-
pinjah svojega brata. S 3. mestom nas je 
presenetil Leon Burja, ki je judo začel tre-
nirati letos februarja. Po prvi izgubljeni 

borbi ni obupal in suvereno nastopil na nasle-
dnjih dveh, kjer je nasprotnika uspel zadržati v 
končnem prijemu. S 4. mestom je Mirsad Mu-
radbašić svojim mnogo bolj izkušenim naspro-
tnikom dokazal, da ga od njih ne loči več veliko. 

Z nekoliko nesreče, a vseeno odličnimi borba-
mi pa so Komendo zastopali še Tim Mencigar, 
Šaan Selan Maleš, Gal Štupar in Alexej Pa-
jić, ki so vsi osvojili po eno zmago v borbah. 
Še najbolj se je kolajna izmuznila Šaanu, ki je 
do zadnjih 5 sekund borbe vodil s 3 točkami, a 
na koncu padel na bok in moral priznati zmago 
nasprotniku.

Prav tako odlični pa so bili tudi mlajši cicibani, 
starostne kategorije U8. Vitja Rebec je osvojil 
drugo mesto, bronaste medalje pa so se lesketale 
na kar štirih Komendčanih. Arne Plantarič, ki je 
zmagal vse borbe in se po točkah z minimalno 
razliko uvrstil na 3. mesto, Nik Žerak, Leon 
Adrović, ki je bil tudi naš najmlajši tekmovalec, 
hodi namreč še v vrtec in Matej Trivić. Svojo 
borbenost je na tekmi pokazal tudi Aleksej Ho-
yer, ki je zasedel 5. mesto.       Katarina Kumer

Naslednje leto na vrh?

Dekleta v Komendi 
vzljubile košarko

Ženski košarkarski klub 
Domžale (ŽKK Domžale) je 
v sodelovanju s Košarkarskim klubom 
Komenda v letu 2015 začel izvajati pro-
jekt razvoja ženske košarke tudi v Ko-
mendi, da bi čim več dekletom omogočili 
igranje košarke in zdrav športen razvoj.

Dekleta so začela s treningi na OŠ 
Komenda, kjer spoznavajo osnovne ko-
šarkarske elemente, se udeleževala ko-
šarkarskih festivalov za najmlajša de-
kleta v organizaciji ŽKK Domžale, 
nekatera pa so se tudi že priključila v 

mlajše klubske selekcije ŽKK Domžale.  
Brina Kravanja, Lucija Lipužič, Lana Grk-

man, Klara Kastelic, Ana Kastelic, Lea Lipov-
šek, Sara Lipovšek, Doris Jerman so tako že 
pomemben člen ekip kategorije U11 in U13, ki 
nastopajo že v pravem prvenstvu 1. SKL v 
okviru Košarkarske zveze Slovenije. 

Vsa dekleta vabimo, da se nam pridružijo na 
brezplačnih treningih vsak četrtek, 14:00-14:45 
v telovadnici OŠ Komenda ali pa pokličite 
trenerja Francija Kovača na 031/ 650-848.

Članice in člani balinarske sekcije DU so znani 
po tem, da si znajo organizirati prijetna sreča-
nja tudi izven rednih treningov. Vedno najdejo 
vsebinsko primeren čas za razne društvene 
turnirje, ki imajo poleg druženja in tekmovanja 
tudi neko globljo vsebino. Tako vsako leto 

Velikonočni turnir balinarjev DU
pred veliko nočjo organizirajo 
turnir, ki v pričakovanju praznika 
prinese novo vsebino – mir in 
spoštovanje med udeležence.

Letos so velikonočni turnir or-
ganizirali 22. 3. Za turnir je bilo 
prijavljenih 24 tekmovalk in tek-
movalcev – z žrebom so nato for-
mirali dvojke. Že ob 8.40 so se 
zakotalile prve krogle napornega 

turnirja, ki je trajal do 19.00.
Čeprav so o točkah včasih odločali centime-

tri, sodnik Tomaž Hacin ni imel veliko dela, 
pogovor o rezultatih posameznih iger je bil to-
variški in ni prihajalo do nesporazumov.

Zadnje delo je sodnik imel pri razglasitvi 
vseh rezultatov. Potem pa je podpredsednik DU 
Avgust Sodnik podelil pokale posebne vrste. 

Za 4 pare so bili pripravljeni »pokali«, razdelje-
ni pa so bili med 8 udeležencev, ki zasedli naslednja 
mesta: 1. mesto je zasedel par: Drago Oblak- Av-
gust Sodnik, 2. mesto je dobra igra naklonila Ivanu 
Hafnerju in Tomažu Hacinu; 3. mesto je pripa-
dlo paru: Ivanka Žulič – Milan Peterlin, 4.

mesto pa sta zasedla Janez Slapnik in Miro 
Slapnik. 

Pokali ne bodo našli svojega mesta kje na 
polici, pač pa bodo ob velikonočnem zajtrku 
spomin na prijeten dan in dosežen rezultat.

Lep in prijeten dan je bil!       Tone Ogorevc 

Zadaj - Anže Čebulj (pomočnik trenerja), Gal Goršak, Tilen 
Zabret, Luka Lisec, Nik Hozjan, Maks Seršen, Matic Er-
žen; spredaj - Matic Maren,Nejc Maren, Mark Skušek, 
Jaka Kravanja, Anže Gradišek, Jan Šoper (glavni trener)

zasedli končno šesto mesto saj so po 
odličnih igrah v predtekmovanju 
nesrečno izgubili proti kasnejšim fi -
nalistom, nemškemu klubu TV 
Memmingen. Za generacijo je to zelo 
lep uspeh in potrditev dobrega dela v 
klubu KK KOŠ KOMENDA.

Bravo fantje, naslednje leto po-
novno naskakujemo vrh.
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DRŽAVNA ŽENSKA LIGA je bila v dveh vi-
kendih; od 1. do 3. 4. 2016 v Domžalah in od 14. 
do 17. 4. 2016 v Murski Soboti. Mlada ekipa 
članic ŠK Komenda je osvojila 3. mesto. Za ekipo 
so igrale Teja Vidic, Caterina Leonardi, Katari-
na Mazzini, Vesna Založnik, Alenka Trpin.

3. mesto na državni ženski ligi

3. turnir najmlajših-najboljša dekleta

3. turnir najmlajših - najboljši fantje

3. turnir najmlajših-najboljši po letnikih6. turnir mladih 2015-2016-zmagovalci

Državna ženska liga 2016-ekipa

Državna ženska liga 2016-ŠK Komenda

Ig open 2016-dečki do 10

Ig open 2016-dečki do 12

Ig open 2016-dečki do 14

Ig open 2016-dekleta do 14

Ig open 2016-fantje do 16

Ig open 2016-najboljša dekleta na turnirju 
najmlajših

Ig open 2016-najboljša dekleta do 10

POKAL SLOVENIJE - Tekmovanje je bilo 
v Portorožu od 11. do 13. 3. 2016. Ekipa ŠK 
Komenda je osvojila 10. mesto. Za ekipo so 
igrali Jan Gantar, Blaž Debevec, Tilen Lučov-
nik, Anton Trebušak. 

69. LJUBLJANSKA LIGA - Tradicionalno 
ekipno tekmovanje je od 14. januarja do 14. 
aprila 2016 z gostovanji je končano. Organiza-
tor tekmovanja je Šahovski klub Komenda, 
nastopilo je 26 ekip v treh ligah. V SUPER 
LIGI je zmagala ekipa ŠD Vrhnika, sledita 
ekipi Mentor in ŠK Komenda Popotnik. V I. 
ligi je zmagal ekipa ŠD Kočevje, sledita ŠS 
Bor Dob in ŠK Zagorje. V II. ligi je zmagala 
ekipa Gimnazije Kranj – ŠS Tomo Zupan, sle-
dita ekipi Dom in agencija za nepremičnine in 
ŠKD Energetika Tetol Ljubljana. Za ekipo ŠK 
Komenda Popotnik so igrali Samo Štajner, Jan 
Gantar, Blaž Debevec, Tilen Lučovnik, Cateri-
na Leonardi, Igor Juhant, Anton Trebušak, 
Gregor Ogradi. Ekipa ŠK Komenda Pogi je v 
Super ligi osvojila 10. mesto, za ekipo so 
igrali: Jan Šubelj, Jan Marn, Jan Zajc, Manca 
Kralj, Novica Novakovič, Erlend More, Franc 
Poglajen, Vesna Mihelič, Janez Paternoster, 
Filip Trplan. Ekipa ŠK Komenda Suma je v I. 
ligi osvojila 7. mesto, za ekipo so igrali: Maj 
Markošek, Domen Tisaj, Klara Vidmar, Kata-

22. 3. 2016. Osvojili smo 2. mesto Vesna Mihe-
lič, 4. mesto Pavle Đokić, 6. mesto Gašper 
Klemenčič, 7. mesto Janez Paternoster, 8. mesto 
Jernej Zidar, 15. mesto Patrik Zupanič, 21. 
mesto Tinka Ferenc, 25. mesto Teo Cimperman, 

rina Mazzini, Matej Mlakar, Nejc Kralj, Jernej 
Zidar, Jure Žličar, Martin Perme.

14. MLADINSKI TURNIR IG OPEN 
2016 na Igu 19. 3. 2016. Na turnirju mladih 
smo osvojili 8. mesto Jan Šubelj, 11. mesto Maj 
Markošek, 16. mesto Vesna Mihelič, 17. mesto 
Domen Tisaj, 20. mesto Jan Marn, 26. mesto 
Katarina Mazzini, 27. mesto Klara Vidmar, 29. 
mesto Matej Mlakar, 31. mesto Nejc Kralj, 32. 
mesto Janez Paternoster, 37. mesto Jernej Zi-
dar, 56. mesto Elma Halilovič, 75. mesto Nik 
Šubelj. Na turnirju najmlajših smo osvojili 
4. mesto Pavle Đokić, 2. mesto Bine Markošek, 
12. mesto Teo Cimperman, 19. mesto Inti Ma-
ček, 24. mesto Janez Paternoster.

6. TURNIR MLADIH 2015/2016 na osnov-
ni šoli Kolezija v petek, 18. 3. 2016. Osvojili 
smo 1. mesto Domen Tisaj, 2. mesto Jan Marn, 
5. mesto Jan Šubelj, 7. mesto Matej Mlakar, 11. 
mesto Vesna Mihelič, 12. mesto Klara Vidmar, 
13. mesto Gal Založnik, 17. mesto Elma Hali-
lovič, 20. mesto Jernej Zidar, 23. mesto Teo 
Cimperman, 24. mesto Pavle Đokić, 48. mesto 
Simon Premk, 49. mesto Inti Maček.

3. TURNIR NAJMLAJŠIH 2016 v Lju-
bljani na osnovni šoli Milana Šuštaršiča v torek, 
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Obvestilo 
Obveščamo vas, da bodo 
v soboto, 14. maja 2016, 

zaradi kolesarskih prireditev

10. VELIKA NAGRADA 
OBČINE KOMENDA 
in LIDLOV NOČNI 

KRITERIJ PO ULICAH 
KOMENDE

zaprte ceste od 8.30 do 
14.00 na območju:

Zajčeva cesta (križišče z Glavarjevo) – Gla-
varjeva cesta – Klanec – križišče za Breg – 
Breg (križišče za Potok) - Komenda 

ter od 16.00 do 21. 00 na območju Kranjske 
poti – Zajčeve ulice – Čebuljeve ulice. 

Nastopajo najboljši slovenski kolesarji in 
kolesarke. Hvala za razumevanje in vljudno 
vabljeni na ogled prireditve. Informacije 
051 666 707. 

Badminton klub Ko-
menda v ŠC Harmo-
nija (Mengeš) orga-
nizira intenziven 
osnovni tečaj bad-
mintona, ki je name-

njen vsem začetnikom in tudi tistim, ki že dalj 
časa igrajo pa bi radi popravili osnove tehnike, 
zato vabljeni vsi, ki bi radi izpopolnili svoje 
znanje.

Tečaj je 6-urni, sobota in nedelja od 9.00-
12.00. Obsega tehniko gibanja po igrišču in 
tehniko samih udarcev.

BADMINTON KLUB KOMENDA

Osnovni tečaj badmintona
Na voljo je termin: 21. in 22. 5.2016
Kotizacija tečaja je 45 € (za člane 35e). V 

ceno je vključeno: tečaj badmintona, najem 
igrišč, uporaba badmintonskih žogic, možnost 
brezplačne izposoje loparja!

Najmanjše število prijavljenih je 4 največje 
število pa 12. Predprijave so obvezne, prijavite 
se na bk.komenda@gmail.com do srede, 
18.5.2016 in si rezervirajte mesto na tečaju.

Tečaj bo vodil Žiga Frass (041/791 046), ki 
ima 10-letne izkušnje z vodenjem rekreativnih 
skupin, saj že vrsto let deluje kot trener rekrea-
cije in tekmovalcev. Vabljeni!

4. klubski hitropotezni turnir 2016-zmagovalci4. turnir najmlajših 2016-najboljša dekleta

4. turnir najmlajših 2016-najboljši fantje 

4. turnir najmlajših 2016-najboljši po letnikih
26. mesto Elma Halilovič, 28. mesto Bine 
Markošek, 30. mesto Martin Perme, 32. mesto 
Nikolina Mičić, 36. mesto David Paternoster, 
39. mesto Matija Bolka, 48. mesto Inti Maček.

LIGA MLADIH SLOVENIJE – 6. turnir v 
Ljubljani v 25. 3. 2016. Naši igralci so osvojili 2. 
mesto Jan Marn, 3. mesto Vesna Mihelič, 5. 
mesto Jernej Zidar, 8. mesto Elma Halilovič, 17. 
mesto Teo Cimperman, 19. mesto Tinka Ferenc.

4. KLUBSKI HITROPOTEZNI TURNIR 
v Komendi 8. 4. 2016. Zmagal je Leon Mazi. 
Osvojili smo 2. mesto Tilen Lučovnik, 3. mesto 
Blaž Debevec, 4. mesto Jan Gantar, 5. mesto 
Gregor Ogradi, 6. mesto Martin Perme.

4. TURNIR NAJMLAJŠIH 2016 v Lju-

bljani na osnovni šoli Kašelj v torek, 12. 4. 
2016. Osvojili smo 1. mesto Janez Paterno-
ster, 3. mesto Gašper Klemenčič, 4. mesto Ve-
sna Mihelič, 6. mesto Elma Halilovič, 8. mesto 
Tinka Ferenc, 9. mesto Pavle Đokić, 10. mesto 

Jernej Zidar, 15. mesto David Paternoster, 17. 
mesto Bine Markošek, 20. mesto Martin Per-
me, 21. mesto Matija Bolka, 24. mesto Patrik 
Zupanič, 26. mesto Simon Premk, 35. mesto 
Inti Maček, 19. mesto Leon Letnar,.

LIGA MLADIH SLOVENIJE – 7. turnir 
v Ljubljani v 8. 4. 2016. Naši igralci so osvoji-
li 5. mesto Domen Tisaj, 7. mesto Elma Halilo-
vič, 8. mesto Jan Marn, 9. mesto Janez Pater-
noster, 10. mesto Vesna Mihelič, 13. mesto 
Jernej Zidar, 15. mesto Tinka Ferenc, 17. mesto 
Teo Cimperman, 31. mesto David Paternoster.

Franc POGLAJEN

Aprila se v Vrtcu Mehurčki posvečamo zdravi 
prehrani. 7. april je svetovni dan zdravja. Leto-
šnje geslo je Premagajmo sladkorno bolezen. 
Ker se zavedamo, kako pomembno je zdravje, 
smo izvajali dejavnosti za zdravo prehranjeva-
nje in gibanje. Pomembno je ozaveščanje otrok 
že v tem starostnem obdobju in razvijanje po-
zitivnih navad, ki vplivajo na zdravje.

Prve dneve aprila so najstarejše skupine 
vrtca obiskale petdnevni tečaj plavanja v Ciri-
usu Kamnik. V znanju plavanja so vsi napre-
dovali, predvsem pa so pri različnih aktivnostih 
v bazenu zelo uživali.

Predšolsko obdobje je pomembno, da otro-
kom oblikujemo zdrave prehranske navade, 
kar je pomembno za kasnejše življenjsko ob-
dobje in ohranjanje zdravja. Tako smo v vrtcu 
teden dni še posebej namenili zdravi prehrani. 
Poudarek je bil na sadju. Otroci so s pomočjo 
vzgojiteljic pripravili različne sadne malice.

Ker pa je aktiven življenjski slog povezan z 

Vrtec Mehurčki 

Zdrava prehrana
zdravim načinom življenja, so se 7. aprila na Sve-
tovni dan zdravja vse skupine odpravile na daljše 
sprehode: Mlinčki v Suhadolah, hrib Strmca, Lo-
vska koča Križ, Planinski dom Komenda, ...

Čisto in zdravo okolje je tudi pomemben vir 
zdravja, zato se je Vrtec Mehurčki pridružil 
čistilni akciji, ki jo je organiziralo Turistično 
društvo Komenda. Otroci so z veseljem sode-
lovali v čistilni akciji in si razvijali skrb in od-
govornost za čisto in zdravo okolje. 

Maja Spruk
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Leto je naokoli in z 
njim tudi nova orienta-
cija sever, ki je letos 
potekala v Kamniku. 
Sodelovalo je devet 
stegov in iz teh veliko 
punc in fantov iz čete 
in klana. V soboto, 2. 
aprila 2016, smo se 
sokoli tja odpravili kar 
s kolesi. Zbor je bil ob 
osmi uri pri frančiška-
nih v Kamniku, zato 
smo se zbrali ob 7.15 

in se odpravili proti cilju. Ko smo se vsi zbrali, so nas voditelji najprej 
lepo pozdravili, potem so dali nekaj informacij glede topo-testov, orga-
nizacije odhodov posameznih vodov in skupin in na koncu so pripravil 
katehezo. Po tem smo se sokoli pozanimali, kdaj imamo teste in kdaj 
odidemo na pot in, ker smo imeli še dosti časa, smo se pogovarjali z 
drugimi ali pa pripravljali se na orientacijo. Prišel je čas našega testa, 
zato smo se odpravili v dvorano, se usedli v kot in počakali na navodila. 
Testi so bili na tleh obrnjeni narobe in ko je čas začel teči smo začeli 
reševati. Tema testa je bila itak orientacija in pri tem je bilo tudi dosti 
razmišljanja. Če bi hotel pogledati naš popravljen test, bi ostal kar brez 
besed. Nato smo počakali na uro odhoda, dobili v roke zemljevid in 
veliko zaželjene sreče s strani voditeljev in se odpravili na pot. Proga je 
obsegala sedem točk, na katerih so bile razne vrste skavtskega znanja po 
nalogah za točke. Na voljo smo imeli pet ur, da prehodimo celo pot. Na 
poti smo zelo uživali, čeprav nismo našli vseh točk zaradi premalo časa. 
Namreč smo sokoli in dva volkova imeli tako smolo, da smo imeli na 
karti eno točko malo narobe postavljeno in s tem zapravili kar precej 
časa. Nobena ovira na poti nas ni ovirala, niti trnje, niti tako visok hrib 
in to vse zaradi trdne volje, ki nas je držala pokonci. Po prihodu nazaj 
nas je pri cilju čakalo okusno kosilo, ki smo ga z veseljem pojedli. Po 
kosilu smo imeli še malo prostega časa, toliko da so še preostali vodi 
prišli nazaj, se najedli, nekateri so odpisali še test in na to je sledil še 
zaključek. Do konca je potekla kateheza, kjer smo se pogovarjali o naši 
skupni poti in podelili so še nagrade za najboljše in letošnja orientacija 
sever je bila končana.

Vedoželjni sokol

Sobota je. Budilka zvoni že ob 8:15. Sprva pomislim, da sem jo po nesre-
či pripravila za prezgodnjo uro. Po nekaj trenutkih, ko se končno zavem, 
se spomnim... Danes je orientacija Sever!! Skobacam se iz postelje, hitro 
pripravim »ruzak« z vsem potrebnim (no vsaj mislim tako) in hitro pojem 
nekaj sadja. Zadnji trenutek se spomnim, da bi dobro bilo imeti kompas, 
saj gremo konec koncev na orientacijo. Enega izbrskam v razmetani 
bratovi sobi in ga vržem v »ruzak«. Skočim še do trgovine in čez trenu-
tek me tam že pobereta ostali dve članici skupine. In že smo na poti...

Ob 9. uri se zberemo vsi klanovci na vrtu samostana v Kamniku, ki 
organizira letošnjo orientacijo, in med njimi vidim veliko znanih obra-
zov. Na vratovih visijo rutke v barvah Kamnika1, Domžal 1, Komende 
1, Radovljice 1, Breznice 1, Poljanske doline 1, Škocjan-Turjaka 1 in 
Homca 1. Po molitvi in uvodnih mislih smo prosti do našega odhoda, 
zato se nekaj časa še podružimo z izvidniki, ki se še niso odpravili na 
pot in ostalimi klanovci.

Po zvočniku se zasliši: »Obute mačke, pripravite se!« in že polne 
energije in zagona stojimo pred startno mizo. Pred nami je 14 točk, ki jih 
moramo poiskati, in soglasno se odločimo, da najbolj oddaljene črtamo 
in se jih sploh ne lotimo iskat. Odpravimo se na pot in kaj kmalu že naj-
demo prvo točko. Pred nami je še ena in še ena in še ena... Pogosto nam 
pri iskanju pomagata naša ženska intuicija in ogromno sreče, saj točke 
najdemo tudi v trenutkih, ko se nam začne dozdevati, da smo se izgubile. 
Brez hitenja se sprehajamo po soncu ob prepevanju skavtskih pesmi.

Po petih urah hoje, iskanja in umikanja trnju prispemo nazaj na cilj. 
Prijetno utrujene in ponosne na svojih 9 najdenih točk pojemo makarone 
in se odpočijemo na soncu.

Veseli smo pomladi in dolgih sončnih dni! Čeprav se zdi, da se 
nam v tem mesecu ni dogajalo prav veliko izrednih stvari, o katerih 
bi pisali v Aplenci, smo v resnici zelo aktivni. :) Naš fevd – skavtski 
travnik in gozd nas pomladno trnjavo zaraščeno že pričakujeta, da 
ju ponovno uredimo, tako da skavti ne pozabite na »čistko« in vrtne 
škarje ter rokavice! Ker do 6. in 7. maja mora biti že vse popolno. V 
soboto, 7. maja, ob 8. uri zjutraj bodo namreč na skavtskem travni-
ku potekale obljube, kjer bo 14 novincev izreklo skavtsko obljubo 
in mi jih bomo ponosno sprejeli v naš steg in jih ozalili z rdeče-be-
limi rutkami. Vsi, ki želite prisostvovati dogodku, lepo povabljeni! 

Sicer pa se mi že tudi pridno pripravljamo na obljube in poletne 
tabore; volčiči so že vsi ujeli svoje plene, izvidniki in vodnice se 
vneto urijo v veščinskem znanju in kurjenju s kresilom, prva pomoč 
ter orientacija nikomur ne predstavljajo problema. Noviciat je bil 
menda zadnjič na kolesarskem izletu, klan pa se intenzivno pripra-
vlja na poletni tabor na Irskem. Voditelji smo v Ljubljani praznova-
li 26. rojstni dan skavtov na Slovenskem in se udeležili srečanja 
voditeljev Ljubljanske regije ter stalno načrtujemo prihajajoče do-
godke. O vsem skupaj pa vas redno obveščamo preko spletne stani 
http://komenda1.skavt.net/ in na fb-ju Komenda 1 – Ognjeviti del-
fi n, tako da poklikajte kdaj!

Bodite pripravljeni!

Operacija Sever v Kamniku

Vse klanovce pa nas čakajo še topografski testi, kjer gramoznica po-
stane gradbišče in azimut dobi povsem nov način risanja. Z nekaj domi-
šljije in iznajdljivosti se prebijemo skozi vsa vprašanja.

Program se tako približuje koncu. Še zadnjič nas vse skličejo v krog, saj 
je potrebna še razglasitev zmagovalcev (konec koncev je to tekmovanje, 
kljub ne-tekmovalni naravnanosti nekaterih skupin, med katere se gotovo 
lahko prištejemo tudi mi). Po razglasitvi prvih treh mest in ponosnih 
zmagovalcih še vsi skupaj naredimo eno skupno spominsko fotografi jo.

In tako se sedma orientacija Sever zaključi. Ni nam žal niti sekunde 
časa, ki smo ga skupaj preživeli, in niti najmanjše praske, ki smo jo 
pridobili, ko smo se neštetokrat zapletli v trnje. Vse poti bi prehodili še 
enkrat, zato se naslednje leto v takem številu zopet vidimo na območju 
stega Homec 1.

Simpatična levinja, Homec 1

Gazelji potep po Škofji Loki
Za nami je še en nepoza-

ben potep, ki smo ga tokrat 
preživele v Škofji Loki. 
Skozi celoten vikend smo 
brale knjigo Antoina de 
Saint-Exupéryja - Mali 
Princ. Prvi večer smo pre-
živele v družbi voda iz 
Škofje Loke in res smo se 
zabavale. Ogledale smo si 
tudi fi lm o Malem Princu. 
Res, da je veliko padal dež, 
vendar to ni bila ovira za 
igranje skrivalnic in razi-
skovanje okolice našega doma. Veliko smo pele in igrale kitaro, tradicio-
nalno pa smo uživale tudi v plesanju. Plesale smo za lahko noč in dobro 
jutro. Imele smo tudi zanimive delavnice. Na eni delavnici smo izdelo-
vale zvezdice, ki se svetijo v temi. Zato je bilo ponoči naše »nebo« res 
veličastno in videle smo celo planete. Na potepu nas je spremljala po-
sebna gostja. Tudi ta se je svetila v temi. Njen najbolj poznan »rek« je: 
»Če hočeš videti bistvo, moraš gledati s srcem. Kajti bistvo je očem 
nevidno.« Ja, to je udomačena lisica Malega Princa. Na drugi delavnici 
smo imele tečaj masiranja. Gazele obvladamo! Preostali čas smo zapol-
njevale z družabnimi igrami in seveda pogovarjanjem, ki se je zavleklo 
dolgo v noč. Izvedle smo tudi krajši fotoshooting, da bomo imele na ta 
vikend lepe spomine. Vendar me ne skrbi, da ga bomo pozabile, saj je 
skoraj nemogoče pozabiti tako zabaven in enkraten potep.

Andeseb gazela, Sara Maleš
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ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
April 2016

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

NA PREŽI
V Aplenci tudi v letu 2016 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in pode-
ljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638 
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net dajejo 
lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo. 

Čestitamo Čestitamo 
ob prazniku!ob prazniku!

Odlikujejo nas
pol stoletja 
delovnih izkušenj,
kakovostno delo in
solidne cene

• servisiramo avtoklime
• menjamo in centriramo gume
• servisiramo in popravljamo avtomobile VW, Audi, 
Seat in Škoda
• pogodbeno sodelujemo s kleparjem in ličarjem
• pogodbeno sodelujemo z zavarovalnicama Adriatic 
in Triglav
• vgrajujemo originalne rezervne dele, po dogovoru 
pa tudi rezervne dele s poreklom v Evropski uniji in z 
enako garancijo
• preizkušamo zavore na lastnih zavornih valjih
• merimo in nastavljamo izpušne pline
• pripravimo vam vozilo za tehnični pregled in ga 
na vašo željo tudi opravimo
• imamo certifi kat za predelavo osebnih 
avtomobilov na avtoplin

avtomehanika.marn@gmail.com

Čestitamo ob občinskem prazniku 
Čestitamo ob občinskem prazniku 

in vabimo na prireditvein vabimo na prireditve

29. 5. 2016
Spominska dirka Janka Juhanta in dirka ob občinskem 

prazniku Občine Komenda

3. 7. 2016
Spominska dirka Janeza Čebulja in Maksa Tuška

18. 9. 2016
Spominska dirka Franca Seršena in Ivana Dolenca

4. 12. 2016
Dirke sv. Miklavža

7.–9. oktober 2016
Jesenski sejem Komenda

ČEBELA za april 2016

OSAT – Spominjam se, da so mi starejši v mojem poklicu večkrat 
povedali, da so včasih koga tudi za pokopališkim »cvingarjem« poko-
pali, če ni imel vseh, recimo »ta pravih zakramentov«. No, pred leti 

sem se enkrat že podal za zid ob nekdanji 
mrtvašnici komendskega pokopališča. Pa 
veste, da je danes tam še vedno kot za 
kakšnim nespoštljivim cvingarjem. Od-
krito vam povem, vsem, ki imajo čistilne 
akcije, kakršna je bila pred nedavnim v 
občini Komenda, ki imajo za železni 
srajci podobno folkloro, in mečejo z gro-
bov čez zid, privoščim vsak dan v priho-
dnje »velik, posvečen, Osat«.

ČEBELA – Anica Bravhar iz Suhadol Pr' 
Pestotn'k, ki bo poleti julija stara 87 let, je tudi 
letošnjo pomlad sama seštihala vrt in posejala 
peteršilj, korenje, solato, pa tudi krompir in čebu-
la bosta zrasla,če bo vse posreči. No, srečo ima, in 
pove, da v koprivo ne trešči, če pa že, se nič ne 
pozna. Na Lokah je bila rojena Pr' Aplenčarj. Ima 
3 otroke in šest vnukov, mož pa ji je umrl pred 23 
leti. Še vedno sama kuha, pere, pri hrani ni izbirč-
na, rada pa ima »govejo župo z nudlni«. Potem 
zamahne z roko in pove pregovor: »Če greš od 
hiše, r't kažeš, ko prideš nazaj pa obraz.« Anica, 
aprilska Čebela je vaša. Pa srečno še naprej.

OSAT za april 2016
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NAPOVEDNIK
APRILA IN MAJA 2016

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
POHODNIŠKA SEKCIJA
ZALOG-LIMBARSKA GORA 7. maj ob 8. uri s parkirišča Tuš
KOZJAK-LIPLJE-LIPOVEC 13. maj ob 7. uri s parkirišča Tuš 
PLANINA POD GOLICO 14. maj ob 7.30 s parkirišča Tuš
TRŽIČ-BISTRIŠKA PLANINA-DOBRČA 28. maj ob 7.30 s parki-
rišča Tuš
PIKADO SEKCIJA
PRAZNIČNI TURNIR - Članice in članice pikado sekcije DU bodo 
imeli turnir ob občinskem prazniku na teniškem igrišču 13. maja ob 
18. uri.
ŠAHOVSKA SEKCIJA
ŠAHOVSKI TURNIR za občinski praznik 16. maja ob 18. uri na 
Glavarjevi 
POKRAJINSKO PRVENSTVO DU Gorenjske 25. maja v Domža-
lah
IZLETNIŠKA SEKCIJA
ZA 70-LETNIKE in VEČ avtobusni izlet v Trebnje–Šentrupert-
Vinski dvor Deu na Malkovcu 26. maja. Odhod iz Komende ob 7.30.

TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
TRŽNICA - 7. in 21. maja na Koželjevi domačiji na Gori
RIBIŠKI PIKNIK - 28. maja
DELA NA KOŽELJEVI DOMAČIJI 

NOGOMETNI KLUB KOMENDA
Tekma NK Komenda:NK Lesce v soboto, 30. aprila, ob 17. uri v 
Komendi
Tekma NK Komenda:NK Zagorje v nedeljo, 8. maja, ob 17.30 v 
Komendi
Tekma NK Komenda:NK Jesenice v nedeljo, 22. maja, ob 18. uri v 
Komendi 

Vsem občankam in občanom Komende 
čestitamo ob prazniku Občine Komenda. 

Vabimo vas v našo poslovalnico.

MediaDom, tehnična trgovina
Ljubljanska 3C, 1241 Kamnik
01/839 47 97, 059 055 597

Godba Komenda

Prvomajska budnica 
Godbe Komenda

Program prvomajske budnice v občini Komenda
5:00 – Komenda (pred občino)
5:20 – Potok (križišče)
5:40 – Breg (križišče pri ekološkem otoku)
6:00 – Nasovče
6:20 – Klanec
6:40 – Komendska Dobrava
7:00 – Podboršt (na križišču pred Lončarjevim muzejem)
7:20 – Mlaka (kapelica)
7:40 – Gmajnica (novi rondo)
7:40 – Gora (ob cesti, ki vodi proti Gorjanu)
8:00 – Žeje (kapelica)
8:30 – Moste (bar Polonca)
8:50 – Suhadole (na križišču pred cerkvijo)
9:10 – Križ (se koraka od Doma krajanov do Kmečkega Hrama)
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V soboto, 23. aprila, se je v Arboretumu v Volčjem Potoku začela že 25. 
Spomladanska razstava, na kateri bo do 2. maja na ogled 300 različnih 
vrst tulipanov, ki so posajeni na visokih gredah ob pristavi in ob novi 
poti v rozarij. Poleg tulipanov je 200.000 narcis, na kombiniranih gredah 
je 140.000 dvoletnic, 2000 cesarskih tulipanov, 10.000 hijacint, 30.000 
hrušic, morskih čebulic, maja pa bodo zanimive grede s 5.000 okrasnimi 
luki. Lepemu cvetju se je pridružilo 47 dinozavrov, ki bodo v zgornjem 
angleškem vrtu dva meseca, v pokritem paviljonu pa bo do konca leta 
dežela slamnatih pravljičnih junakov. Zaradi žledoloma so v parku po-
sadili 110 novih velikih dreves, več kot 1000 grmovnic, obnovili 5 kilo-
metrov sprehajalnih poti, ki bodo vodile do obnovljenih grajskih ruševin. 
Na asfaltiranem parkirišču bo med razstavo tudi vrtnarski sejem, od 18. 
do 20. maja pa bo v parku svetovno srečanje cvetličarjev. 

Nagrade
1. nagrada - 2 sezonski karti za obisk parka v Arboretumu
2. nagrada - 1 družinska karta za obisk parka v Arboretumu
3. nagrada - 2 krat 1 karta za obisk parka v Arboretumu 

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite 
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 12. maja 2016. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov 
in Nagradna križanka.

Nagrajenci Nagradne križanke GAŠPERLIN Vrtni center v Aplenci 
Glasilu občine Komenda, številka 3/2016:

1. nagrada  ●  – BON v vrednosti 25,00 EUR - STANE ČAMERNIK 
STANE, Čebuljeva ulica 10, 1218 Komenda
2. nagrada -   ● BON v vrednosti 20,00 EUR - TATJANA BREJC, 

Rožna pot 4, 1351 Brezovica
3.   ● nagrada – BON v vrednosti 15,00 EUR - TINA KLADNIK, 

Čebuljeva ulica 6, 1218 Komenda
Čestitamo! Nagrajenci nagrade lahko na podlagi tega potrdila in 

osebnega dokumenta prevzamejo v Vrtnem centru GAŠPERLIN, Suha-
dole 100, 1218 Komenda, vak delavnik med od 8.00 in 19.00 uro, v 
soboto med 8.00 in 17.00 uro.



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

040 602 902
08 205 12 71

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

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

Is krene čestitke
Is krene čestitkein prijetna praznovanja

in prijetna praznovanja


