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strukturo, s sode-
lavci, in Stanislav 
Poglajen, župan 
občine Komenda s 
sodelavci, uradno 
odprla obnovljeno 
cesto Moste–Vodice. 
Minister je pritrdil 
napovedovalcu na 
slovesnosti Darku 
Mavsarju, da je bil 
ta odsek državne ce-
ste v Sloveniji po-
znan po nadimku, da 
je to cesta s številni-
mi odtenki sive. Še 

bolj hudomušna pa je bila tista, da je bila na tem odseku zadnje čase 
cesta takšna, da se na njej lahko še gams ubije. 

Sedaj je ta 2700 metrov dolg odsek, katerega urejanje in obnavljanje 
se je začelo lani jeseni v Mostah do bencinskega servisa pri Poslovni 
coni, in se potem letos spomladi nadaljevalo proti Vodicam, v celoti 
obnovljen. Po tolikšnih upanjih v zadnjih letih, da se bo na tem odseku 
vendarle začelo kaj dogajati, napovedi, da mora biti odsek urejen do 
začetka Spomladanskega sejma v Komendi, res skoraj nihče ni verjel. 

A je vendarle bil. Verjamem, da je bilo potrebnih kar precej in različ-
nih srečanj in dogovarjanj, usklajevanj do končne odločitve. Potem pa 
se je začelo lani jeseni v Mostah. Najprej z razširitvijo uvoza na državno 
cesto, postavitvijo protihrupne ograje, izgradnjo komunalne infrastruk-
ture skozi Žeje in po prijaznem postopku s hladno reciklažo obnovljene-
ga odseka do bencinskega servisa pri Poslovni coni v izvedbi Gorenjske 
gradbene družbe. Nadaljevalo pa se je potem od bencinskega servisa 
proti Vodicam letos spomladi. 

Gre za res težko pričakovano in želeno ureditev ceste, ki sicer ne 
rešuje prometnih zadev na tem delu območja občine Komenda, saj 
naj bi bila rešitev obvozna cesta Želodnik–Vodice. Je pa tokrat občina 
Komenda svoj del celotne sedanje obnove rešila s svojimi izbranimi 
izvajalci v slabih dveh mesecih, je poudaril župan Slavko Poglajen 
ob odprtju.  

»Za sofi nanciranje protihrupne ograje na začetku Most, za razširitev 
uvoza na državno cesto v Mostah, na območju Žej pa še za izgradnjo 
skoraj 700 metrov vodovodnega omrežja, 400 metrov kanalizacijskega 
omrežja in izgradnjo več kot 200 metrov robnikov je občina namenila 
prek 285 tisoč evrov iz občinskega proračuna.«

Celoten, 2700 metrov dolg odsek, pa je terjal milijon sto tisoč evrov 
za ureditev in obnovo. 

Na slovesnosti v 
sredo dopoldne, ki 
jo je začel Mešani 
pevski zbor društva 
upokojencev Ko-
menda, polepšal pa 
še atraktivni nastop 
mažoretk Twirling 
in mažoretnega klu-
ba Komenda, sta dr. 
Peter Gašperšič, 
minister za infra-

ANDREJ ŽALAR

Slovesno odprtje državne ceste Moste–Vodice pri uvozu v Poslovno 
cono Komenda je bil v sredo, 11. maja 2016, najlepši in najpomembnej-
ši dogodek pred letošnjim 17. občinskim praznikom, ki ga številne pri-
reditve v občini Komenda obeležujejo že od začetka maja.

DRŽAVNA CESTA MOSTE–VODICE Lepa čestitka za občinski praznik
Država in občina Komenda sta za novo cestno obleko, in kar je pod njo v Žejah in v Mostah, name-
nili okrogel milijon in sto tisoč evrov. - Čeprav primer ene najslabših državnih cest nima več (končno) 
»številih odtenkov sive«, smo ob odprtju slišali županovo željo, da bi se na tem delu v doglednem 
času spet dobili z razlogom na slovesnem srečanju. Minister pa nič. - Saj vemo, upanje…
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Ob prazniku pa so na slavnostni seji 
podelili tudi priznanja. Zlato priznanje - 
Marjanu Konciliji za izredno prostovoljno 
delo v gasilstvu, s čemer je pripomogel k 
obstoju in razvoju gasilstva na vseh podro-
čjih. Srebrno priznanje - Ustanovi Petra 
Pavla Glavarja, ki je v petnajstih letih delo-
vanja s prostovoljci, sodelavci, štipendisti in 
organi delovala za boljše pogoje za bivanje 
vseh v občini Komenda in s tem kvalitetno 
obeležila Občino Komenda. Bronasto pri-
znanje - Edu Grmšku za zasluge na podro-
čju odkritij posebnih nahajališč fosilov v 
okolici Komende in za dvajsetletno mentorstvo šolskemu Geološkemu 
krožku Kamenkost.

Med športniki pa so dobili priznanja - Jan Šubelj kot najperspek-
tivnejši športnik do 15. leta v šahu; Zala Zavrl kot najperspektivnejša 
športnica v orientaciji do 15. leta; Agata Zupin kot najboljša športnica 
v mladinski konkurenci za uspehe v atletiki; Žan Ravnikar kot najbolj-
ši športnik v mladinski konkurenci za uspehe v orientaciji in Ekipa 
članic Šahovskega kluba Komenda (Laura Unuk, Caterina Leonardi 
in Teja Vidic), ki je lani osvojila 1. mesto v državni ženski ligi.

Ob letošnjem 17. prazniku občine Ko-
menda je bila v nedeljo, 15. maja, po-
poldne v dvorani Doma krajanov Antona 
Breznika v Križu pri Komendi slavno-
stna seja Občinskega sveta, na kateri so 
podelili tudi tokrat občinska in športna 
priznanja. Slovesnost je s himno in kul-
turnimi vložki začela Godba Komenda. 
Med gosti so bili poslanec državnega 
zbora mag. Matej Tonin, župan občine 
Kamnik Marjan Šarec, občine Trzin Pe-
ter Ložar, ki so čestitali ob prazniku, 
podžupan Občine Mengeš Bogo Ropo-
tar, občinski svetniki, predstavniki društev, klubov in občani. 

V nagovoru je župan Stanislav Poglajen 
orisal dogajanja med lanskim in letošnjim 
občinskim praznikom. Postavili so igrala za 
ulično vadbo ob Šolski poti, nadaljevala se 
je gradnja kanalizacije in vodovoda v delu 
naselja Klanec, urejen je bi del pokopališča 
za žarne in klasične pokope ter raztros. 
Sklenjeni so bili dogovori o obnovi državne 
ceste Moste -Vodice z urejanjem komunal-
ne infrastrukture v Žejah. Lani novembra je 
bil urejen del vodotoka potoka Reka med 
Komendo in Potokom. Kljub dogovarjanju 
o letošnjem nadaljevanju del, urejanju in 
čiščenju vodotokov pa se je sedaj zataknilo, 
ker v državnem proračunu za to ni denarja. 

Največja problema, je poudaril župan Slavko Poglajen, pa sta otroško 
varstvo in izgradnja kanalizacije. Pri slednji se zatika v vseh občinah, ki 
so povezne s kohezijskim projektom.

ANDREJ ŽALAR 

17. slavnostna seja, občinska in športna priznanja

Zala Smolnikar

Župan Stanislav Poglajen

Poslanec DZ 
Matej Tonin
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Zlato priznanje Občine Komenda
Marjan Koncilija

Gasilec je že 53 let. Večino proste-
ga časa je v teh desetletjih namenjal 
domačemu gasilskemu društvu v 
Mostah, pa tudi delovanju in organi-
ziranju v Gasilski zvezi Komenda in 
v Regiji Ljubljana III. V vseh letih je 
opravil veliko izobraževanj, usposa-
bljanj ter specialnosti in velja za 
enega izmed najbolj izobraženih in 
izkušenih gasilcev na širšem podro-
čju. Njegove izkušnje so sestavni del 
izobraževalnega programa mladih 
gasilcev v društvu, v občini in širše. 
To potrjujeta tudi napredovanji v ča-
stnika II. stopnje in 23-letno poveljevanje v gasilski enoti 2. kategorije.

Bil je soustanovitelj in oblikovalec organiziranosti Gasilke zveze 
Komenda. 

Danes njegovo neprecenljivo delo pri vzgoji, usposabljanju, opremljanju 
in v operativnih akcijah ob požarih, poplavah, pri reševanju,.. potrjuje tra-
dicijo, številne vrednote prostovoljnega gasilstva, njegovo pomembnost 
v Sloveniji in še posebno tudi na območju sedanje občine Komenda.

Marjan Koncilija iz Most se je vedno zavzemal za prostovoljno 
opravljanje dela. Desetletja je bil in je še vedno zgled vsem generacijam 
gasilcev. Kljub častitljivo dolgemu delovanju v gasilstvu pa še vedno 
dela v domačem društvu v Mostah, kjer vodi ekipi starejših gasilcev - 
veteranov. Pomaga tudi mladim pri vodenju društva. Je tudi častni po-
veljnik Gasilske zveze Komenda in skrbi za delo starejših gasilcev. Še 
vedno je nepogrešljiv pri večjih intervencijah, kjer pomaga s svojimi 
izkušnjami in skrbi za logistiko.

Zato Marijan Koncilija ob 17. Občinskem prazniku Občine Komenda, 
na predlog Upravnega odbora Prostovoljnega gasilskega društva Moste, 
prejme zlato priznanje Občine Komenda. 

Srebrno priznanje Občine Komenda
Ustanova Petra Pavla Glavarja

Mesec december pred dobrimi 
petnajstimi leti je začetek delovanja 
Ustanove Petra Pavla Glavarja Ko-
menda. Ustanovljena je bila za kre-
pitev solidarnosti med ljudmi, za 
pospeševanje izobraževanja in ra-
zvoja talentiranih mladih ter za 
spodbujanje kulturne in duhovne 
blaginje. Vsa leta od ustanovitve 
sodeluje s številnimi posamezniki, 
družinami, podjetji, društvi in orga-
nizacijami v občini. Občina Komen-
da je njena stalna mecenka, zadnja 

Dobitniki priznanj v občini Komenda 
leta pa ustanova sodeluje tudi s podjetjem Lidl.

Ustanova je do sedaj štipendirala 26 mladih nadarjenih dijakov in 
študentov. V sodelovanju z nekaterimi podjetji in občani zadnja štiri 
leta pomaga pomoči potrebnim s hrano in drugimi nujnimi artikli za 
življenje. Za pomoč v stiski ima organiziran nujni telefonski klic. Vrsto 
let že razpisuje denarno pomoč za plačilo položnic in nabavo kurjave za 
socialno šibke občane. V okviru kulturnega programa in spodbujanja 
duhovne blaginje organizira novoletne koncerte, koncerte za žene, ma-
tere in dekleta, predstavitve na sejmu, koncerte z domačimi talenti… 
Organizira tudi Šolo za vrednote in življenje. 

V dobrih petnajstih letih je Ustanova Petra Pavla Glavarja s prosto-
voljci, sodelavci, štipendisti in člani njenih organov delovala v občini za 
ustvarjanje boljših pogojev za bivanje vseh - še posebno tistih na social-
nem robu, v podporo tistim, ki imajo moč ustvarjanja in nadarjenim. 

Zato se Ustanovi Petra Pavla Glavarja Komenda podeli srebrno ob-
činsko priznanje. 

Za priznanje so Ustanovo Petra Pavla Glavarja predlagali Štefan 
Petkovšek, Danica Zmrzlikar in Marko Jurkovič.

Bronasto priznanje Občine Komenda 
Edo Grmšek

Rodil se je v Kranju, sedaj pa živi 
na Križu. Orodjar je po poklicu, po 
srcu pa geolog, ki je mladim šolar-
jem v Komendi, in potem skupaj z 
njimi slovenski javnosti, razkril in 
povedal, da je bilo pred 15 do 20 
milijoni let na komendskem morje. 
Pravzaprav je za odkritje zaslužen 
njegov sin Jure, ki je očeta na dru-
žinskih izletih spraševal, kako je 
nastala določena kamenina. Odgo-
vore sinu je oče začel iskati v žepni 
knjižici Kamnine in kasneje v knjigi 
Minerali in fosili. To ga je tako prite-
gnilo, da je začel z ljubiteljskim zbiranjem in raziskovanjem kamenin in 
fosilov. Kmalu je skupaj s šolarji, ki jim je sin Jure v šoli razlagal, kar 
mu je oče povedal, začel iskati morebitne primere preteklosti v okolici 
Komende. In našli so kamenje z odtisi polža, rakovice, ribje kosti, 
školjke in celo storža z drevesa iglavca. 

Zanimanje šolarjev je še posebej podprla takratna učiteljica Ana Štebe 
in pred dobrimi dvajsetimi leti so na Osnovni šoli Komenda Moste 
ustanovili Naravoslovni krožek, ki se je po prvih zanimivih najdbah čez 
pet let preimenoval v Geološki krožek Kamenkost. Z mladimi geologi 
je Edo Grmšek, mentor Geološkega šolskega krožka, vse bolj odkrival 
davne nepoznanosti v okolici Komende, na Gori, v Tunjiških dobravah 
in v strugi potoka Tunjščica. Odkrili so veliko fosilov, katerih nastanek 
sega v čas spodnjega (22 mio let) ali srednjega miocena (15 mio let) in 
dokazali, da je bilo v tem času na območju današnje občine tukaj morje 
z imenom Centralna Paratetida. 

Za zasluge na področju odkritij posebnih nahajališč fosilov v okolici 
Komende in za dvajsetletno mentorstvo šolskemu Geološkemu krožku 
Kamenkost, s katerim je pripravil že več odmevnih razstav o geološki 
dediščini, se Edu Grmšku podeli bronasto občinsko priznanje. 

Za priznanje ga je predlagala Lista VEZ.

ŠPORTNIKI

NAJPERSPEKTIVNEJŠA ŠPORTNICA 
DO 15. LETA STAROSTI
ZALA ZAVRL
Zadružna ulica 19a, Komenda

Zala Zavrl je članica Orientacijskega kluba Komenda od leta 2010. 
V preteklem letu je dosegla več uspehov doma in v tujini. Na svetovnem 
šolskem prvenstvu v orientacijskem teku v Turčiji, je med dekleti, roje-
nimi 2000-2001 osvojila 7. mesto. Na prvenstvu Jugovzhodne Evrope v 
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NAJBOLJŠI ŠPORTNIK V MLADINSKI KONKURENCI
ŽAN RAVNIKAR,
Moste 65, Komenda

Žan Ravnikar v Orientacijskem 
klubu Komenda že 7. leto trenira ori-
entacijski tek. Lani je na tekmovanjih 
doma in v tujini dosegel vrsto po-
membnih uspehov: 6. mesto na sve-
tovnem prvenstvu v Turčiji, 3. na dr-
žavnem šolskem tekmovanju v 
Cerknem in 3. mesto državnem tek-
movanju na dolgi razdalji na Rogli. 
Na državnem prvenstvu Hrvaške je v 
kategoriji do 16 let dosegel 1. mesto, 
na avstrijskem državnem prvenstvu 
3. in na prvenstvu jugovzhodne Evro-
pe v Bolgariji, v disciplini šprint, prav 
tako 3. mesto. Njegove izredne uspe-
he potrjuje tudi 3. mesto v skupnem seštevku lige.

Žana Ravnikarja je za priznanje predlagal Orientacijski klub Komenda.

NAJBOLJŠA ŽENSKA EKIPA V ČLANSKI KONKURENCI
EKIPA ČLANIC ŠAHOVSKEGA KLUBA KOMENDA

Ekipa članic je na 
državnem tekmova-
nju, ki je potekalo od 
12. marca do 12. 
aprila 2015 v Lju-
bljani in v Murski 
Soboti, v Državni 
ženski ligi osvojila 
1. mesto. V ekipi so 
tekmovale Laura 
Unuk, Caterina Leo-
nardi in Teja Vidic. 

Za priznanje je ekipo članic Šahovskega kluba Komenda predlagal 
Šahovski klub Komenda.

Bolgariji je v štafetnem teku med 
dekleti do18 let pomembno prispeva-
la k 2. mestu Slovenske ekipe. Na 
tekmi v Italiji je bila 3., na državnem 
šolskem tekmovanju 2., na državnem 
prvenstvu v šprintu pa je zmagala. 
Tudi na ostalih tekmah Slovenske 
orientacijske lige se vedno uvršča na 
najvišja mesta, kar potrjuje tudi 2. 
mesto v skupnem seštevku lige.

Za priznanje je Zalo Zavrl predla-
gal Orientacijski klub Komenda.

NAJPERSPEKTIVNEJŠI ŠPORTNIK 
DO 15. LETA STAROSTI 
JAN ŠUBELJ
Križ 26, Komenda

Jan Šubelj je član Šahovskega 
kluba Komenda. Na Evropskem pr-
venstvu mladih v šahu, ki je potekalo 
v Poreču, je dosegel 3. mesto v skupi-
ni dečkov do 12 let. Na svetovnem 
prvenstvu v Poreču, je v skupini deč-
kov do 12 let dosegel 45. mesto. V 
isti kategoriji je na posamičnem dr-
žavnem prvenstvu na Bledu dosegel 
odlično 1. mesto.

Za priznanje je Jana Šublja predla-
gal Šahovski klub Komenda.

NAJBOLJŠA ŠPORTNICA V MLADINSKI KONKURENCI
AGATA ZUPIN
Breg 20, Komenda

Agata Zupin je kot članica Atlet-
skega društva Kamnik stala na sto-
pničkah na različnih atletskih tek-
movanjih. Na Mitingu mladi upi 
atletike in Domžale 2015 je bila kar 
5-krat na vrhu stopničk in sicer v 
teku na 100 metrov, na 400 metrov, 
še enkrat na 100 metrov za starejše 
kategorije ter na 300 in 100 metrov 
ovire. Na seznam uspešnih nastopov 
na tekmovanjih sodijo tudi visoke 
uvrstitve na Mitingu otvarnja sezo-
ne, Atletskem pokalu Slovenije, po-
samičnem prvenstvu za srednje šole, 
evropskem ekipnem prvenstvu v 
Bolgariji in drugih. 

Za priznanje je Agato Zupin predlagalo Atletsko društvo Kamnik.
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ŽUPANOVA BESEDA

ANDREJ ŽALAR

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

Od maja do maja
Zelo zahtevno in odgovorno 

funkcijo župana sem prevzel 
pred letom in pol. Vendar mi-
slim, da smo z ekipo občinske 
uprave in s svetniki dobro delali. 
Sredstva, ki občini morda osta-
nejo za lastno dejavnost po iz-
polnitvi vseh zakonskih obve-

znosti (šolstvo in vrtci, socialni transferji,…) so zelo majhna. Država nam 
namenja vse manj denarja iz naslova primerne porabe, hkrati pa nam nalaga 
vedno več obveznosti brez kakršnegakoli fi nančnega dodatka. Z denarjem, 
ki nam je ostal za sofi nanciranje naših občan k in občanov, društev in klubov 
in za investicije, se lahko pohvalimo, da smo jih porabili koristno. Pričeli 
smo tudi z nekaj investicijami. Nekatere so končane, nekatere pa še trajajo.
Negotovost glede čiščenja vodotokov

Lani smo predali v uporabo 
igrala za ulično vadbo ob Šolski 
poti. Nadaljevali smo gradnjo 
kanalizacijskega omrežja s so-
časno obnovo vodovodnega 
omrežja v delu naselja Klanec 
ter prenovo ceste Potok -Kla-
nec. Po dolgih in na trenutke 
težavnih pogovorih z lastniki 
sosednjih mejnih zemljišč ob 
lokalni cesti smo jeseni to cesto asfaltirali in tako končali to investicijo.

V drugi polovici lanskega leta smo na delih pokopališča uredili polja 
za žarne in klasične pokope in hkrati uredili polja za raztros pepela.
Obiski in dogovori

Konec julija smo se na sestanku pri ministru za infrastrukturo dr. Petru 
Gašperšiču dogovorili o prenovi državne ceste Moste - Vodice. Kot sem 
že rekel, smo imeli na sestanku prvič občutek, da bo po mnogih sestankih 
na različnih državnih ustanovah, ta cesta res dobila novo podobo. Vendar 
ostajal je kanček strahu. Vedel sem namreč, da mora občina pred prenovo 
ceste v cesto vgraditi med Žejami in Mostami komunalno infrastrukturo 
z lastnim denarjem. Čeprav časa ni bilo ravno veliko, nam je v mesecu in 
pol pozno jeseni to uspelo. Uspelo nam je tudi, da smo investicijo v ne 
ravno ugodnem fi nančnem rezultatu, tudi v zakonitem roku plačali.
Premalo denarja za vodotoke

Novembra je koncesionar za vzdrževanje vodotokov uredil del potoka 
Reka med Komendo in Potokom. Ta investicija, ki je le delna rešitev 
problematičnih vodotokov, ni bila breme našega proračuna. S koncesio-
narjem pa smo se dogovorili, da hkrati na naše stroške očisti naplavine 
v vodotoku Pšate od Suhadol na območju Suhadol in deloma ob šoli v 
Mostah. Dogovarjali smo se tudi o nadaljevanju urejanja in čiščenja 
vodotokov v letošnjem letu. Določili smo že prednostni vrstni red. 
Vendar pa nas je koncesionar pred nedavnim obvestil, da so v državnem 
proračunu majhna sredstva, približno 1,7 milijona za vso državo.
Poslovna cona

Naj v okviru dogajanj v zadnjem letu omenim obisk predsednika dr-
žave Boruta Pahorja ob letošnjem odprtju Spomladanskega sejma v 
Komendi, nadalje obisk ministrice za okolje in prostor Irene Majcen v 
naši Poslovni coni in obisk naše delegacije pri njej na temo reševanja 

Mislim, da smo dobro delali
Iz županovega nagovora na slavnostni seji ob občinskem prazniku: 

Sredstva, ki nam ostanejo po izpolnitvi obveznosti so zelo majhna. - Dobili smo igrala za ulično vadbo 
ob Šolski poti. - Urejali smo del pokopališča. - Pogovori  z ministri. - Izgradnja komunalne infrastruk-
ture pred obnovo državne ceste v Žejah. - Postori za šolo in varstvo otrok. - Kanalizacija in dogovar-
janje po principu Podpiši ali pusti. - Nadaljujemo z gradnjo kanalizacije v Mostah in v Suhadolah. - 
Imamo društva in klube, ki veliko delajo prostovoljno in so nam v ponos.

izločitve že zazidljivih površin območja Poslovne cone, obisk ministra 
za infrastrukturo ob nedavni predaji v uporabo obnovljene državne ce-
ste, večkratni obisk poslanca mag, Mateja Tonina pri nas na občini.

Naj ob zaključku namenim nekaj besed perečima problemoma otro-
škega varstva in izgradnji kanalizacije. V nasprotju z demografsko anali-
zo, ki smo jo imeli, se nam je v letošnjem letu pojavil velik prostorski 
problem za sprejetje vseh naših najmlajših v organizirano varstvo pod 
okriljem Zavoda Vrtec Mehurčki. Vemo, da vrtec z nekaj oddelki gostuje 
v prostorih Osnovne šole v Mostah, vendar z novim šolskim letom šola 
za svoje nemoteno delovanje zaradi povečanega vpisa, potrebuje več 
prostora, več učilnic. Z vodstvom osnovne šole in vrtca smo se zbrali, 
preučili in analizirali vse možnosti pridobitve dodatnih prostorov za po-
trebe vrtca in se dokončno dogovorili za nadzidavo dela objekta šole v 
Komendi. V novo nastalih prostorih naj bi šola pridobila štiri nove učil-
nice, pridobili bomo upravne prostore za potrebe vrtca in s tem bo lahko 
vrtec še naprej uporabljal prostore v šoli v Mostah. Projekti za izvedbo 
so že naročeni, pričetek nadgradnje pričakujemo v poletnih mesecih, a 
do pričetka naslednjega šolskega leta prav gotovo ne bomo uspeli zago-
toviti dokončanje investicije. Zato je Zavod vrtec Mehurčki bil primoran 
zvrniti nekaj prosilcev za varstvo otrok do pridobitve vseh prostorov. 
Pričakujemo, da bodo prostori vseljivi v prvih mesecih naslednjega leta.
Kohezijska sredstva za izgradnjo kanalizacije in nadgra-
dnjo centralne čistilne naprave.

Po skoraj desetih letih 
prizadevanj zaradi pridobi-
tev nepovratnih sredstev za 
gradnjo kanalizacije, smo 
občine koncem lanskega 
leta prejele v podpis sofi -
nancerske pogodbe, s kate-
rimi vse občine, ki skupaj 
sodelujemo v tem projektu, 
nismo bile zadovoljne. V 
teh pogodbah sta bila dva, 
tako imenovana sporna člena. Kljub dosedanjim dolgotrajnim pogovorom 
smo se vse občine deležnice te pogodbe odločile, da takšne pogodbe ne 
podpišemo in zahtevamo v podpis korektne pogodbe. Nadaljnji razgovori 
so bili žal neuspešni, kajti država se je postavila na stališče: Podpiši ali 
pusti. Ni nam, preostalo drugo, kot da smo meseca marca župani podpisa-
li pogodbe o sofi nanciranju in se obenem podali v nadaljevanje boja za 
pridobitev in podpis konkretnega aneksa. Čeprav smo vso dokumentacijo 
za izvedbo na državne institucije oddali že leta 2013, izbrali izvajalce del, 
pričeli s samo gradnjo v skladu s fi nančnimi možnostmi našega proračuna, 
že posredovanemu prvemu zahtevku za vračilo že vloženih sredstev, do 
danes v naš proračun še ni prispel noben evro. Koliko ur dela pri pripravi 
dokumentacije, pri dopolnjevanjih vlog, usklajevanju, koliko listov papir-
ja, koliko telefonskih pogovorov, sestankov, je bilo potrebnih, ni nihče 
evidentiral. Verjemite, da je tega zelo veliko.

Kljub temu smo začeli z nadaljevanjem izgradnje kanalizacije v Mo-
stah in Suhadolah. Dokončanje pa pričakujemo v okviru terminskega 
plana in v skladu s pogodbenimi roki.

Veseli me, da z vsemi društvu v občini, ki jih je prek petdeset, uspešno 
sodelujemo. Vsa delajo tudi z veliko prostovoljnega dela. Letos smo za 
društva in klube uvedli novost pri pridobivanju občinskih sredstev za 
njihove prireditve in akcije.

Hvala vsem, ki ponesejo dobro ime svojega društva oziroma kluba in 
s tem tudi občine širom Slovenije in tudi izven nje.
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Žoga za županovo vitrino
V aprilski Aplenci smo predstavili Andraža 
Žiniča, člana Nogometnega kluba Komen-
da in državne reprezentance do 17 let. Ta-
krat smo zapisali, da je bil Andraž vzgojen 
v NK Komenda in da je prvi igralec v več 
kot petdesetih letih NK Komenda, ki mu je 
uspelo postati član državne reprezentance. 
Ta mesec, ko občani Komende praznujejo 
svoj praznik ob ustanovitvi občine s številnimi prireditvami, je Andraž 
s predsednikom Alešem Marinkom obiskal župana Slavka Poglajna. Ob 
čestitki za občinski praznik in v pogovoru je povedal, da mu je nogomet 
prvi v prostem času, da je vesel, da ima podporo doma in v klubu in da 
je tudi dijak zobotehnične šole. Tudi v šoli je dober učenec, na kar je 
ponosen tudi predsednik kluba Aleš Marinko. Če pa bi ta trenutek izbiral 
med zobotehnikom in nogometašem, bi Andraž izbral nogomet. Zobo-

tehnik bo poklic za kasneje, 
pove. V prijetnem klepetu pa 
je potem Andraž županu ob 
prazniku dal nogometno žo-
go s svojim podpisom, da bo 
krasila vitrino v županovi 
sobi na občini.             - A. Ž.

V nedeljo, 22. maja 2016, je bilo 
v Prvačini na Primorskem fi nale 
za disciplino mažorete za 16. 
Odprto državno prvenstvo Ma-
žoretne in twirling zveze Slove-
nije. Udeležile so se ga tudi čla-
nice Twirling in mažoretnega 
kluba Komenda in dosegle odlič-
ne rezultate. 

Državne prvakinje so postale 
članice mažoretne skupine kade-
tinj. Na najvišjo stopničko je 
stopila tudi Barbara Zadrgal, v 

AKTUALNO

ČESTITAMO

Kako po dobri četrtini mandata 
ocenjujete delo in dogajanja v ob-
čini in vlogo Liste VEZ pri tem?

V letu in pol smo uspeli nekatere 
skeptike prepričati, da je naš namen 
resnično pomagati občini in kon-
struktivno dajati predloge za nove 
rešitve. Nismo zadovoljni, da obči-
na še naprej ubira pot, ki ne prinese 
razvoja in napredka. Zato vedno 
postrežemo s predlogi, tudi alterna-
tivnimi. Veseli smo pa, da je župan 
nekatere ideje hitro posvojil, npr. 
ulično vadbo. Upam, da bo tudi 
idejo o BMX progi in celostni ure-
ditvi sprehajalne šolske poti kmalu 
sprejel.  

Precej bomo morali delati še na 
osveščanju glede pridobivanja nepovratnih sredstev, ker občina v tem ni 
(dovolj) aktivna. Izrabljeni izgovor je, da občina nima dovolj sredstev 
niti za svoj prispevek (25%), vendar se postavlja vprašanje, ali za celo-
tno naložbo (100%) pa bo imela, ko se bo zgodila določena situacija 
(npr. povečanje šole ali obnova kakšnega objekta). 

V OGLEDALU: OBČINSKI SVETNIK IZAK MATEJ CIRAJ (VEZ)

Postali bomo bolj konkretni
Kakšno usmeritev zagovarjate v Listi VEZ v občinskem svetu pri 

oblikovanju in uresničevanju programa v prihodnje do konca 
mandata?

Spoznali smo, da ne bo dovolj, da svoje predloge predstavimo županu, 
ker večine ne zagrabi, kljub njegovim predvolilnim obljubam. Idej se bomo 
lotili entuziastično in pripravili konkretne vsebine in podlage za sprejem 
parcialnih strategij. K sodelovanju smo in bomo povabili vse, ki želijo 
prostovoljno prispevati k razvoju kraja, ker so starši vrtčevskih otrok to že 
naslavljali, vendar nimam podatka, da bi župan kaj v zvezi s tem že storil.

Postali bomo bolj konkretni in operativni, ker čakati na druge traja 
predolgo. 

In če strnete, katere so najpomembnejše naloge?
Občina je resnično gasilska. Probleme se rešuje, ko nastanejo. Pozablja-

mo pa, da gasilci delujejo tudi preventivno. Manjkata nam vizija in strate-
gija. Orišem na primeru povečanja šole: povečanje števila otrok je demo-
grafsko predvidljivo, če bi se stalno opazovalo trende, pa se ni; uprava oz. 
župan se sklicuje na zastarelo študijo. Če bi se pravočasno zganili, bi v 
okviru energetske sanacije lahko pridobili nepovratna sredstva in hkrati 
dogradili nove prostore, kot so to storile nekatere občine v zadnjih letih. 
Torej je najpomembnejša strategija ter operativni in akcijski plani na njeni 
podlagi. K temu bomo spodbujali in dajali konkretne predloge.

A. Žalar

Na obisku v predsedniški palači pri predsedniku dr-
žave Borutu Pahorju - Spoštovane, zahvaljujem se vam za da-
našnji obisk v Predsedniški palači in lepo pripravljen kulturni program. 
Otroci iz vrtca Mehurčki, učenci Osnovne šole in spremljevalci ste 
prijetno popestrili živahno dogajanje v palači, zato smo veseli, da smo 
vas lahko gostili. Žal mi je, da zaradi vaše časovne stiske nismo uspeli 
pogledati tudi ostalih prostorov Urada predsednika Republike Sloveni-
je. Upam, da bo tudi za to še priložnost v prihodnje - vsekakor pa so 
vrata Predsedniške palače vedno odprta vsem ob državnih praznikih. 
Otroci iz Vrtca Mehurčki in učenci OŠ Komenda Moste z županom, 
predstavniki vrtca, šole in občine so bili na obisku v predsedniški 
palači 19. maja na povabilo predsednika Pahorja. Povabil je letos 
spomladi, ko je obiskal in odprl Spomladanski sejem v Komendi.

Komendčanke državne prvakinje
kategoriji solo junior, na 2. mestu ji je delala družbo Špela Jereb. Par 
senior v sestavi Saša Kočar in Eva Osredkar pa sta dosegli 3. mesto. 
Iskrene čestitke dekletom in trenerki Aniti Omerzu.

Twirling in mažoretni klub Komenda vas vabi na zaključno prireditev 
kluba 

S palico do sonca, ki jo tradicionalno organizirajo ob koncu šolskega 
leta. Prireditev bo v soboto, 18. junija, ob 17. uri v Športni dvorani 
v Komendi.

Članice mažoretne skupine kadetinj TMKK: Zala Bizjak, Eva 
Burger, Ines Dobravc, Daša Jan, Brina Kamin, Taja Kavčič, Lara Liva-
kovič Kočevar, Alja Majdič, Tia Osredkar, Leja Podgoršek, Zala Žurbi, 
Tjaša Plantarič in Mia-Marija Vravnik. 

- A. Ž.
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Povsod, kjer imajo godbe oziroma godbenike ali pihalne orkestre, se 
praznični 1. maj začne z Budnico. Tudi v občini Komenda je tako, odkar 
imamo godbo, ki bo letos praznovala že 5. obletnico. Je pa komendska 
godba tudi tista, ki 1. maja z budnico odpre številne prireditve, saj ima 
občina Komenda sredi maja občinski praznik. Letos so ga na slavnostni 
seji občinskega sveta na Križu v domu Antona Breznika slovesno pro-
slavili že sedemnajstič. Različne društvene prireditve pa se ob prazno-
vanju vrtijo cel mesec. 

Je pa letos komendskim godbenikom na 1. maja malo zagodlo vreme. 
Nameravali so buditi z igranjem po vseh vaseh v občini. Pa so se zgoraj, 
med oblaki premislili in zalivali že v zgodnjih jutranjih urah. A se god-
beniki niso dali odgnati. Res niso igrali čisto povsod, so pa, da nihče ni 
mogel ugovarjati, da  Budnice 1. maja letos v občini Komenda ni bilo. 
Bila je; samo ne ravno povsod.               A. Ž.

DOGAJANJA

1. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba;  ●
najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dejavnosti social-  ●

nega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno var-
stveno dejavnostjo;
strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;  ●
opravljen program za vodenje socialno varstvenih organizacij;  ●
aktivno znanje slovenskega jezika;  ●
osnovno obvladanje dela z računalnikom;  ●
organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti;  ●
izdelano vizijo razvoja Zavoda;  ●

2. Mandat direktorja je petletni.
3. Pisne prijave 

z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,  ●
s podatki o dosedanjem delu,  ●

ZAVOD MEDGENERCIJSKO SREDIŠČE KOMENDA (ZMSK), GLAVARJEVA CESTA 104, 1218 KOMENDA
SVET ZAVODA

Na podlagi 34., 35., 36., in 37. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 56. in 57. člena Za-
kona o socialnem varstvu (Ur. l. št. 3/7) in 42. in 43. člena Statuta Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda, Svet ZMSK razpisuje mesto

DIREKTORJA
kratkim življenjepisom,  ●
programom dela in razvoja Medgeneracijskega središča Komen-  ●

da v naslednjem petletnem obdobju,
kandidati pošljite v 8 dneh od dneva objave razpisa na naslov:

ZAVOD MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE KOMENDA, 
Glavarjeva cesta 104, 1218 Komenda

»razpis za direktorja«

Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog Svet zavoda ne bo obravna-
val.

Kandidati/ kandidatke bodo o izbiri obveščeni/e najkasneje v 30 
dneh od dneva objave razpisa.

SVET ZAVODA MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE KOMENDA

Začela je godba z budnico

Tudi letos, ko je godoval sv. Florijan, 
so gasilci iz Most povabili svoje soto-
variše iz okoliških društev na Florija-
novo mašo v Moste. Maševal je žu-
pnik g. Zdravko Žagar. Prejšnja leta  
so  imeli mošanski gasilci na ta dan, 
ali  kateri drugi, tudi veselico. Letos 
so se odločili, da veselice ne bo. Do-
meno nad veselico imajo pač že vsa 
leta gasilci na Križu. Tudi minulo 
soboto, 21. maja, je bilo tako. Gasilci iz Most pa so 7. maja  gostili po 
maši gasilske sotovariše iz okoliških gasilskih društev.           A. Ž.

Gasilci pri maši Tečem, da pomagam
Lions klub Domžale in Ka-
mnik sta tudi letos, 21. maja, 
dopoldne v Arboretumu 
pripravila tradicionalni do-
brodelni tek z naslovom 
Tečem, da pomagam. Odra-
sli udeleženci so za start 3 
ali 5 kilometrov prispevali 
10 evrov, otroci pa 2 evra. 
Tudi letos so se na teku pomeri župani (Komenda, Mengeš, Kamnik-
podžupan) z zavezanimi očmi. 

Na startu se je v soboto zbralo prek 150 tekačev. Druženje pred in po 
teku so s kulturnim programom popestrili tudi Folklorna skupina društva 
upokojencev Komenda, Veteranska godba Mengeš pod vodstvom Jane-
za Pera in Mažoretke iz Kamnika.

Operativni organizator teka je bil tudi letos Štefan Pojbič. Zbrana 
sredstva so tudi tokrat namenili socialno ogroženim, gibalno oviranim, 
slepim in slabovidnim otrokom in mladim.
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Komenda v Arboretumu
Letošnji dnevi tulipa-
nov v Arboretumu v 
Volčjem Potoku so 
bili namesto s tulipani 
bolj zimsko belo 
obarvani. 27. aprila, 
ko je bilo še dopoldne 
vse v cvetju, ko so se 
predstavili tudi turi-
stični delavci iz Ko-
mende, se je že zgodaj 

popoldne odprlo nebo. Shla-
dilo se je in do jutra je bila 
Slovenija pod snegom. So pa 
od sredine dopoldneva v Ar-
boretumu vseeno nastopili 
komendski godbeniki z ma-
žoretkami, plesalci Folklorne 
skupine DU Komenda in 
Otroška folklorna skupina 
Avrikelj.                      - A. Ž. 

DOGAJANJA

Povabilo na obisk Državnega zbora
V ponedeljek, 13. junija 2016, poslanec DZ mag. Matej Tonin organizira za 
občane občine Komenda obisk Državnega zbora. 

Okvirni program obiska je:
10.00 odhod iz Komende z avtobusom (zbirno mesto pred OŠ Komenda)
11.00 ogled DZ
12.00 spremljanje seje DZ
13.00 sprejem v poslanski skupini NSi
14.30 ogled sedeža stranke NSi
16.00 zaključek obiska
Prijavite se lahko najkasneje do 1. junija 2016.
Prijave sprejema predsednica OO NSi Komenda Martina Prezelj - telefon: 

041 911 142. Za obiska imejte s seboj osebni dokument. 
Program obiska je brezplačen

Letošnja revija pevskih zborov Gorenjci pojejo v organizaciji PZDU 
Gorenjske in Društva upokojencev Cerklje je bila v soboto, 14. maja, v 
Cerkljah. Prepevalo je 18 zborov iz vse gorenjske regije. 

Udeleženci so prišli iz Trzina, z Bleda, iz Kranjske Gore, iz Tržiča – 
moški in ženski PZ, Železnikov, Škofje Loke, Radovljice, Brezij, iz 

Revija gorenjskih pevskih zborov upokojencev
Lesc, iz Preddvora, Kamnika, Domžal, Kranja, Jesenic, Javornika, Ko-
mende in iz Šenčurja.

Vsak zbor je zapel po 2 pesmi, na koncu pa so vsi zbori skupaj zapeli 
še pesem Slovenska dežela Benjamina Ipavca pod vodstvom Nade 
Kranjčan.

Kvaliteta vseh zborov je bila precej izenačena, strokovna komisija pa 
se je odločila, da bo gorenjsko regijo na koncertu v Cankarjevem domu 
zastopal ŽePZ Lipa iz Radovljice pod vodstvom zborovodkinje Eliza-
bete Demšar Zupan. 

Bilo je lepo, uho in dušo božajoče popoldne, ko je ubrano petje napol-
nilo idilično vas pod Krvavcem in je bilo razpoloženje in veselje kljub 
dežju navdušujoče in ubrano.

Tone Ogorevc 

Vigred pomeni v koroškem 
narečju pomlad – čas, ko se 
pomlad stara in prihaja po-
letje. V krajih, od koder sem 
pristal na Gorenjskem, smo 
po sv. Juriju lahko hodili 
bosi. Naši starši so verjeli, 
da sv. Jurij blagoslovi ze-
mljo in jo pogreje. To vero-
vanje je v naših krajih še 
vedno živo.

Sv. Jurij, patron župne 
cerkve v Hodišah na Koro-
škem (Kreutschach) goduje 
24. aprila, ki ga tamkajšnji 
farani slovesno praznujejo.

Prijatelji našega MePZ DU Komenda so za ta dan povabili pevce, da 
priredijo samostojni koncert in tako podarijo koroški zemlji in cerkve-
nemu patronu slovensko ljudsko in umetno pesem tako, ko jo znajo samo 
oni. Vzneseno, glasovno ubrano in vsebinsko primerno.

Za uvod je s slovensko pesmijo poskrbel njihov domači mešani pevski 
zbor, ki je bil tudi organizator prireditve.

V soboto, 23. aprila, je naš pevski zbor pod vodstvom zborovodje 
Ignaca Gorjanca domačinom pripravil celovečerni koncert 16 sloven-
skih narodnih in umetnih pesmi. Že drugič je naš zbor dosegel izredni 
uspeh, saj je bil glavni pokrovitelj koncerta župan občine Hodiše g. Karl 

Vigredni koncert na Koroškem
Dovjak; slovenski jezik pa je zvenel tudi od voditeljice gospe Monike 
Novak-Sabotnik, ki je ves tekst prevedla in povedala tudi v nemščini. 
Menim, da je bil to poseben dogodek, saj sta enakopravno zvenela jezi-
ka večine in manjšine - pravijo, da je dvojezičnost prednost.

Po koncertu pa je bilo prijateljsko srečanje domačinov in naših pev-
cev. Pohvala in zahvala za lep večer župana in pevovodje domačega 
zbora Walterja Samoniga pa sta dala vedeti, da to ni naše zadnje gosto-
vanje pri njih. Slovenska pesem nas povezuje!            Tone Ogorevc

Srečanje veteranov
Tudi letos  so se člani Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo občin Kamnik in Komenda zbrali na teniškem igrišču na 
Podborštu. Pred tem pa so se k spomeniku pred Kulturnim domom 
v Komendi položili cvetje.
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da se je treba upreti zasebnim fi nančnim interesom omrežij, ki so trdo-
živa in segajo v vrh vlade. 

Računsko sodišče RS sem že v času ministrovanja pozvala, naj pre-
gleda posle v javnem kulturnem zavodu v Idriji. Upam, da se bodo 
zganili tudi organi pregona in preprečili katastrofo za življenja in pre-
moženje ljudi, ki bi se lahko zgodila v primeru, da bi se zaradi pohlepa 
akterjev rudarskega posla v kulturnem javnem zavodu nevarne rudarske 
posle preneslo na kulturo. 

Zaradi navedenega sem spet v poslanskih klopeh, kjer sem se že takoj 
srečala s kopico zakonov, ki imajo nekateri sicer dober namen, zaradi 
strokovnih pomanjkljivosti pa jih žal ni moč podpreti. Poplava slabih 
zakonov, ki se jih vlaga v državni zbor, je pogosto razlog sprejetja 
množice slabih ali 
celo škodljivih zako-
nov.

Občane in občanke 
vabim v poslanski pi-
sarni, ki sta na sedežu 
Občine Kamnik vsak 
ponedeljek od 9.00 
do 10.00 ure, in na 
sedežu Občine Ko-
menda vsak prvi po-
nedeljek v mesecu od 
10.30 do 11.30 ure. Z 
asistentko Marijo 
Palmo bova prisluh-
nili vašim težavam in 
vam skušali pomagati 
po svojih zmožno-
stih. 
Mag. Julijana Bizjak 

Mlakar, poslanka 
Državnega zbora RS

Iztekli so se zame na-
porni aprilski dnevi. 
Zaradi intenzivnih do-
godkov na ministrstvu 
za kuturo, kjer sem 
konec aprila predala 
ministrske posle nove-
mu začasnemu mini-
stru za kulturo, skoraj-
da nisem opazila 
čudežnih učinkov 
dežja in sončnih žar-
kov, ki so bogato oze-
leneli naravo. 

Ko sem nekaj dni 
po svojem odstopu z 
mesta ministrice peša-
čila od stavbe parla-
menta do ministrstva 
za kulturo na Maistro-

vi 10 v Ljubljani, in so se ljudje, ki sem jih srečevala, rokovali z menoj, 
mi čestitali za pokončno držo in me prijetno presenečali z objemi, sem 
spoznala, da v težkih trenutkih nisem bila sama. Prav tako so me te dni 
z veliko naklonjenostjo sprejeli v SNG Maribor, kjer sem si ogledala 
opero Samson in Dalila. Vesela sem bila tudi številnih pisem podpore, 
in bila posebej počaščena s pismom pisatelja Borisa Pahorja. Včasih me 
kdo vpraša, če bi danes ravnala enako kot tedaj, ko sem se odločila v 
državnem zboru javno pojasniti razloge za svoj odstop in izreči nezau-
pnico predsedniku vlade dr. Miru Cerarju. Zagotovo bi ravnala enako 
zaradi njegovih pritiskov po izvršitvi nerazumnih sklepov, ki bi pome-
nili ravnanje v nasprotju z zakonom, prevzem nevarnih rudarskih poslov, 
za izvajanje in za nadzor katerih ministrstvo za kulturo nima ne znanja, 
ne kadrov in tudi ne sredstev. Enako bi ravnala tudi zato, ker bi sicer 
ogrozila življenja in premoženje prebivalcev Idrije. Tudi sicer menim, 

Vsaka urejena družba se 
dogovori za pravila igre, 
po katerih bo delovala. 
Navadno se temeljna pra-
vila družbe zapišejo v 
ustavo, razčlenitev in 
specifi kacija pravil pa v 
zakone. Sodna veja obla-
sti oziroma sodstvo mora 
skrbeti, da se dogovorjena 
pravila, zapisana v ustavo 
in zakone, spoštujejo tudi 
v vsakodnevnem življe-
nju. Težave nastopijo, ko 
ljudstvo v sodstvu vidi 
zaščitnika goljufov, ne pa 
skrbnika pravičnosti.

V slovenskem sodstvu 
imamo vsaj še tri relikte 
socializma. Prvi je prepo-
ved snemanja in prikazo-
vanja sodnikov. Ne znam 
našteti držav, v katerih bi 

imeli prepoved slikanja in snemanja sodnikov. Za sodnike so največja 
nevarnost obdolženci v sodni dvorani, ne pa državljani pred televizijski-
mi zasloni. Obdolženci sodnike lahko vidijo, državljani pa ne. Razumi, 
kdor more. Drugi relikt socializma v sodstvu je zagotovo način izvolitve 

POLITIKA

IZ POSLANSKE KLOPI

IZ POSLANSKE PISARNE Za reformo sodstva
sodnikov. Sodstvo si je s sedanjo ureditvijo zagotovilo ekskluzivno 
pravico, da o izvolitvi sodnikov praktično odloča samo. Nujna je spre-
memba sedanjega sistema, saj imajo v Sodnem svetu, ki predlaga Dr-
žavnemu zboru sodnike v imenovanje, večino prav sodniki. Državni 
zbor sodnike praktično vedno imenuje povsem formalno, saj se v vsebi-
no imenovanj ne more vtikati, ne da bi tvegal očitke o političnosti takšnih 
odločitev. Sodniki preko svoje predlagateljske funkcije v Sodnem svetu 
dejansko imenujejo sami sebe. Ker je skrb za neodvisnost in samostoj-
nost sodišč in sodnikov ter za zagotavljanje kakovosti njihovega dela in 
javnega ugleda sodstva prav funkcija Sodnega sveta, bo potrebno s 
spremembo Ustave spremeniti njegovo sestavo tako, da v njem sodniki 
ne bodo imeli večine. Tretji relikt socializma so nenehni pozivi, da se 
razsodb sodišč ne komentira. Ne morem se strinjati, da bi bila ena veja 
oblasti nedotakljiva. V demokratični in svobodni državi se lahko ko-
mentira delo vseh treh vej oblasti. Zakaj bi bila dovoljena kritika in se-
ciranje dela zgolj zakonodajne in izvršne veje oblasti, medtem ko bi 
bila kritika sodne veje oblasti nezaželena? Ni logike, razen v državah s 
pomanjkljivo demokratično tradicijo. Razsodbe sodišč bi morali ko-
mentirati pravniki, saj se na pravo najbolj razumejo. Osredotočati bi se 
morali zlasti na utemeljitev razsodbe. Tudi sodniki niso nezmotljivi. 

Za izboljšanje sodstva je potrebno vzpostaviti učinkovitejše mehaniz-
me nadzora nad delom sodnikov. Ti mehanizmi ne smejo biti le v rokah 
pravosodja oziroma sodnikov samih. Nadzor mora vključevati spremlja-
nje časovnega poteka postopkov, ki se meri v številu zastaranih primerov, 
in kvaliteto izrečenih sodb, ki se meri v številu zavrnjenih sodb na višjih 
stopnjah. Zavzemam se za ostrejši institut odpoklica sodnika v primeru, 
da predpisanih standardov ne dosega.              MATEJ TONIN, poslanec 
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POLITIKA

Maj
Praznik naše občine, čas  prireditev in lepih 
dogodkov. Še večjo težo vsemu dogajanju je 

za Krščanske demokrate nedvomno dodal obisk, prihod Marije romarice 
iz Fatime. Velik dogodek za verujoče in novo upanje za celotno sku-
pnost. To potrjuje zgledno sodelovanje župnije in občine. Ob tako veli-
častnih dogodkih se zagotovo v posamezniku na novo prebudi, kar je 
dobrega zaspalo. 

Ob vsem navdihujočem pa ne gre pozabiti obljub. Vodilne je potrebno 
dobronamerno opominjati in slediti opravljenemu delu. Izvoljeni kot 
»poštenjakarji« na lokalni in državni ravni lahko z dejanji to venomer 
potrjujejo. Dana beseda je njih zaveza, kar je bila odlika Slovencev v 
preteklosti in želimo, da ponovno postane. Odraža pa naj se tudi v ob-
robnih vaseh in zaselkih.

Ob prazniku občine želimo županu ter sodelavcem veliko delovnih 
rezultatov, takih, ki bi nas povezovali.

Na državni ravni so poslanci NSi vložili novelo zakona, o njej bo 
razpravljal DZ. Pospešeno postavljajo argumentirana vprašanja premie-
ru o perečih temah kot je davčno potrjevanje računov, vse z namenom 
ukinitve davčnih blagajn za gasilska in druga društva ter manjše kmetije. 
»Naravne nesreče so vedno bolj pogoste, suše, poplave, žledolomi, 
plazovi, množičen napad podlubnikov ter seveda zadnji snegolom in 
pozeba. Vse to vpliva na ekonomski položaj kmeta za naslednjih nekaj 
desetletij. Ob vsem tem pa vaša vlada predlaga v sprejem zakone, ki 
bodo kmete še bolj udarili«, je poudarila poslanka Iva Dimic. Mi pa se 
lahko samo vprašamo, kakšna bo samooskrba Slovenije. Matej Tonin se 
je odzval vabilu in je na občinski slavnostni seji na Križu kratko pred-
stavil delo, tudi večletno prizadevanje za sedaj prenovljeno cesto, pa 
zavzemanje za rešitev problematike v PCK, aktivnost še traja. Aktualna 
naloga »kanalizacija«, kjer za kohezijska sredstva skupaj nastopa več 
občin, je velik zahteven zalogaj, a upa na najboljše ob dobrem sodelo-
vanju vseh še naprej.

OO NSi Komenda
Danica Zmrzlikar

Obisk vlade v osrednji 
slovenski regiji
Med 10. in 11. majem 2016  so potekali obiski predstavnikov Vlade v 
osrednjeslovenski statistični regiji, kjer živi preko 535.000 prebivalcev 
v 26 občinah. Število občin in obsežnost regije povesta, da so bile poda-
ne številne želje po obisku najvišjih predstavnikov, obiski pa skrbno 
izbrani zaradi kratkega časa izvedbe. 

V občini Komenda so se pred časom zaključila obnovitvena dela na 
državni cesti Moste – Vodice, ki so državo stala 870.000 EUR. Pomemb-
no vlogo pri realizaciji projekta je imel LO SMC Kamnik – Komenda, na 
pobudo katerega smo imeli skupaj s predstavniki občine Komenda julija 
2015 sestanek pri ministru za infrastrukturo dr. Petru Gašperšiču, ki nam 
je obljubil pomoč pri obnovi ceste. Ker gre za eno največjih naložb dr-
žave na področju občine in sovpadanje praznovanja občinskega praznika, 
smo izrazili željo, da bi v Komendo v okviru vladnega obiska prišel 
prav minister dr. Peter Gašperšič in cesto uradno predal v uporabo.  

Otvoritve, katere gostitelj je bil župan Komende Stanislav Poglajen, 
so se poleg ministra dr. Petra Gašperšiča in direktorja Direkcije RS za 
infrastrukturo Damirja Topolka (vsi trije so prerezali trak) udeležili še 
predstavniki izvajalcev, sosednjih občin in številni domačini. Moderator 
je ob vsej lepoti obnovljene ceste omenil majhno pomanjkljivost – ni 
prostora za kolesarje. Za to in številne druge teme smo imeli čas po za-
ključku otvoritve, ko smo se za dobro uro zadržali na neformalnem 
druženju.

Zaključek delovnega obiska Vlade iz kvote SMC je bil 11. 5. 2016 v 
Ljubljani. Poleg predsednika vlade dr. Mira Cerarja so bili prisotni še 
ministrice in ministri (med drugim minister dr. Gašperšič, kateremu sem 
se še enkrat zahvalil za podporo, ter ministrica za šolstvo dr. Maja Ma-
kovec Brenčič, s katero sem izmenjal nekaj besed glede šolske proble-
matike v Komendi, nadaljnji pogovori še sledijo).

Žal gredo prizadevanja in uspehi stranke SMC nekaterim v nos, saj so 
naenkrat za obnovljeno cesto in reševanje težav Poslovne cone zaslužni 
ljudje, ki niso bili nikoli na sestankih z nami in nikoli omenjeni s strani 
predstavnikov ministrstev, s katerimi smo se sestali.  

Roman Grošelj, LO SMC Kamnik-Komenda

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
RDEČEGA KRIŽA KAMNIK

in
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO 

REPUBLIKE SLOVENIJE

Vas vabita na

KRVODAJALSKO 
AKCIJO

v DOMU KULTURE KAMNIK

Fužine 10

6. in 7. junij 2016
med 7:00 in 13:00 uro

VABLJENI!

S seboj prinesite veljaven oseben dokument 
s fotografi jo!

Tudi vaša kri lahko rešuje ljudi

Občinska priznanja
Za nami je občinski praznik, v okviru katerega je pote-
kala tudi slavnostna seja. Na njej je bila priložnost, da je 
naš župan poročal o dosežkih in težavah, ki so se v ob-

čini zgodili v obdobju enega leta. Omenjenih je bilo nekaj dogodkov, 
katerih se bomo z veseljem spominjali, saj smo na njih dolgo čakali  
(npr. odprtje prenovljene ceste Moste-Vodice). Od težav je bilo najbolj 
izpostavljeno pomanjkanje denarja za dokončanje nekaterih projektov 
in za začetek novih. Slavnostna seja pa je bila tudi priložnost, da se je 
občina poklonila zaslužnim občanom s podelitvijo priznanj. Tokrat so 
bila podeljena tri priznanja in vsako ima svojo posebno vrednost.

V Listi VEZ smo za priznanje predlagali  g. Eda Grmška, ki je dobil 
bronasto priznanje za zasluge na področju odkritij posebnih nahajališč 
fosilov v okolici Komende in za dvajsetletno mentorstvo šolskemu geo-
loškemu krožku Kamenkost. Dr. Marta Ciraj je v imenu Ustanove Petra 
Pavla Glavarja prevzela priznanje za več kot 15-letno delovanje Usta-
nove in zaradi človekoljubnih načel, v okviru katerih deluje. Ustanova 
nudi pomoč socialno šibkim občanom, skrbi za štipendiranje nadarjenih 
ter je nam občanom lep zgled solidarnosti med ljudmi in kot taka je 
edinstvena v Sloveniji. G. Marjan Koncilja pa je kot dolgoletni prosto-
voljni gasilec prav gotovo zaslužen, da gasilce prepoznavamo kot ljudi, 
katerim je v primeru nesreče najbolje zaupati in da vemo, da lahko ve-
dno računamo na njihovo nesebično pomoč. 

Podeljena so bila tudi športna priznanja na področju atletike, šaha in 
orientacije. Veseli nas, da ima občina toliko mladih perspektivnih športni-
kov in toliko ljudi, kateri s svojim delovanjem veliko prispevajo za dobro 
vseh občanov. To, da so njihov prispevek občani prepoznali in jih nagradi-
li s priznanji, naj jim bo dobra popotnica za trud, delo in uspehe v naprej!

Lucija Miklič Cvek, ListaVEZ.si
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DOGAJANJA

Župnijo Komenda in komendske župljane je 
sredi maja obiskala Marija iz Fatime. Njen 
milostni kip so v našo župnijo pripeljali v so-
boto, 14. maja, ob 17.30 iz župnije Mengeš, 
odpeljali pa prav na binkošti, 15. maja, po ju-
tranji maši v župnijo Kamnik; obakrat izpred 
kapelice sv. Petra. Zaradi dežja je odpadel 
predvideni sprejem pred gasilskim domom v 
Komendi in procesija s kipom po delu župnije. 
Namesto tega je bilo vse – od sprejema, poz-
dravov, maše do celonočnega bedenja in če-
ščenja (vodili so ga člani ŽPS) in slovesa – 
osredinjeno na župnijsko cerkev sv. Petra. To 
je pripomoglo k še bolj ponotranjenemu doži-
vetju že drugega (prvič leta 1997) srečanja s 
fatimsko Gospo v podobi kipa Marije Romari-
ce na njeni petmesečni misijonski poti (od 13. 
maja do 13. oktobra) po vsej Sloveniji.

Tega dogodka, posebej, da se je fatimska 
Marija mudila v naši župniji prav na praznik 
občine Komenda, se je v pozdravnem nagovoru 
v cerkvi razveselil komendski župan Stanislav 
Poglajen, na koru pa je njen prihod poleg cer-
kvenih pevcev pozdravila tudi komendska god-
ba. Župan Poglajen je opozoril, da nas obisk 

Obiskala nas je fatimska Marija
Marije iz Fatime vabi, »da 
se ozremo vase, skušamo 
slediti dobremu in pred-
vsem s spreminjanjem sebe 
spremeniti svet na bolje«. 

Kako, je v govoru med 
mašo povedal župnik 
Zdravko Žagar: da se v 
iskreni priprošnji in moli-
tvi zaupno zatekamo po 
pomoč v svojih stiskah in 
težavah k Mariji. »Gospa 
iz Fatime je opomin, je 
rešitev,« je ob koncu svo-
jega govora spomnil žu-
pnik Žagar. V pozdravnem 
nagovoru pri sprejemu (pozdravili so jo tudi 
otroci), ki se ga je udeležil tudi dekan dekanije 
Kamnik Janez Gerčar, pa je župnik Zdravko 
zaželel, naj Marija iz Fatime »pokrije s plaščem 
svoje ljubezni in usmiljenja« naš narod, našo 
župnijo, mlade in druge župljane. 

Koliko jim njen obisk pomeni, so najgloblje 
začutili tisti komendski župljani, ki so se pet 
mesecev duhovno pripravljali na srečanje s 

fatimsko Marijo z obiskovanjem maš na prve 
sobote in s spovedmi, so kakorkoli sodelovali 
pri pripravi in izvedbi obiska, sprejemni slove-
snosti in slovesu, sobotni večerni in nedeljski 
jutranji maši ter celonočnem bedenju. Pri teh 
in pri drugih iskrenih, vdanih in ponižnih Ma-
rijinih častilcih je že in še bo obisk fatimske 
Marije Romarice gotovo obrodil sadove. 

Jožef Pavlič 

Po Janezu Logarju je Fran Levstik v 19. stol. 
spočel idejo, naj bi se tudi slovensko ljudstvo 
po zgledu češkega zbiral na velikih narodnih 
zborovanjih in manifestacijah na prostem — 
na taborih. Značaj tabora je bil v tem, da so 
bile besede kulturne. Tabori so bili spominske 
manifestacije, odprtja, izražali so politično 
voljo udeležencev. Prihod na prostor zborova-
nja je bil veličasten: z godbami, sprevodi So-
kolov, Orlov, z okrašenimi kolesi, vozovi, do-
stikrat so nastopili pevski zbori, vaje 
telovadcev. Po koncu govorov se ljudje niso 
razšli, saj so petje, godba, ples, jed in pijača, 
veselica trajale pozno v noč. 

Tako je bilo tudi na zadnjo nedeljo v juliju 
leta 1938. Po Ponedeljskem Slovencu se je pri 
blagoslovitvi Prosvetnega doma v Komendi 
zbralo 6000 ljudi. V Mostah se je formiral dolg 
sprevod, ki je krenil po cesti proti Komendi. V 
sprevodu sta igrali vojaška godba iz Škofje 
Loke in mengeška godba, za njima pa so v 
strnjenih vrstah korakali člani fantovskih odse-
kov in članice dekliških krožkov, Orlovci, 
dolga vrsta narodnih noš in ljudi. Od blizu in 
daleč so prišli: peš, z vozovi in na kolesih in se 
zvrstili v dolg sprevod.

Pred novim Prosvetnim domom je župan 
Ivan Štrcin pozdravil slavnostne goste in prve-
ga med njimi, ministra za socialno politiko in 
narodovo zdravje jugoslovanske kraljeve vlade 
Dragišo Cvetkoviča, bana dr. Marka Natlačna 
in druge visoke goste. Po pozdravu je ljudstvo 
odšlo na za manifestacijo primerno urejen 
prostor pred cerkvijo, kjer je bil ob spomeniku 
žrtev svetovne vojne postavljen oltar, na kate-
rem je opravil mašo stolni prošt Nadrah. Med 
mašo je ob spremljavi mengeške godbe prepe-

Prosvetni dom Komenda
val komendski cerkveni pevski zbor pod vod-
stvom organista Franceta Gerkmana. Po maši 
so zborovalci zasedli prostor pred okrašenim 
Prosvetnim domom, kjer bil slovesni obred 
blagoslovitve.

Zatem je na lepo okrašenem balkonu Doma 
komendski župan Ivan Štrcin odprl mogočno 
prosvetno zborovanje s pozdravom vsem zbo-
rovalcem, prebral je brzojavni pozdrav za nje-
govo veličanstvo kralja Petra II.: »Na velikem 
prosvetnem zborovanju ob priliki blagoslovi-
tve Prosvetnega doma zbrani, izrekamo Vaše-
mu Veličanstvu neomajno ljubezen in zvesto-
bo!«  Godba je zaigrala državno himno in 
udeleženci so navdušeno vzklikali mlademu 
vladarju. Slavnostni govornik je bil minister 
Cvetković, ki je med drugim dejal: »V posebno 
zadovoljstvo si štejem, da morem danes prvič 
v svojem življenju prisostvovati enemu izmed 
vaših številnih narodnih taborov, ki so že od 
nekdaj narodni izraz slovenskega ljudstva. 
Eden, ki bo prišel počastit danes popoldne tu 
vaš veliki tabor, je veliki Jugoslovan dr. Koro-
šec. On, ki je v zgodovini našega naroda v letu 
1918 igral najvažnejšo vlogo, ki je nosilec 
majske deklaracije, ki je v največji nevarnosti 
in v najtežjih prilikah v dunajskem parlamentu 
izrazil zahtevo našega naroda po osamosvoji-
tvi. Bratje in sestre, jaz vidim v majski dekla-
raciji in v dr. Korošcu poosebljeno veličino 
slovenskega naroda, ki je v tako težkih dneh 
visoko dvignil prapor narodne zavesti in ne 
strašeč se napora in žrtev pohitel v naročje 
zlate svobode.«

Z balkona, kjer je minister govoril, je bil 
nepopisno lep pogled na pisano množico in 
strnjene vrste fantov in deklet, ki so v polkrogu 

obdajali prostor pred domom. Na lepo ureje-
nem prostoru pred domom so imeli telovadni 
nastop mladi iz Zveze fantovskih odsekov in 
dekliških krožkov. V prelepem sončnem po-
poldnevu se je pred domom ustavil avtomobil 
notranjega ministra vlade Kraljevine Jugosla-
vije  dr. Antona Korošca. Prisrčno se je pozdra-
vil z vsemi, nato pa si je v spremstvu projek-
tanta in graditelja Boštjana Belcijana ogledal 
novi dom in se o njem pohvalno izrazil. Izredno 
dolgo se jej zadržal med mladimi, zatem pa je 
obiskal starega prijatelja Andreja Mejača. 

Dr. Korošec je nagovoril zbrane: »Vesel 
sem, da morem spregovoriti vsaj par besed na 
današnjem prosvetnem slavju v Komendi. Ka-
kor ne samo s simpatijami, ampak z ljubeznijo 
spremljamo razvoj naše slovenske univerze,  
tako nam je tudi pri srcu vsako najmanjše pro-
svetno društvo. Naše kulturno delo nosi zaslu-
go, da se naša slovenska zavednost poglablja 
in onemogoča vsako narodno odpadanje. Naše 
kulturno delo pa nosi tudi zaslugo, da zavest 
naše pripadnosti k naši narodni državi ni bila 
nikdar niti najmanj omajana, kamoli da bi se 
tudi le za trenutek nahajala v krizi. Imamo 407 
občin, imamo 555 prosvetnih društev, tako da 
smo mrežo prosvetnih organizacij izvedli z 
dovršenostjo.«

Sledila je živahna veselica s srečelovom, 
veselica je trajala pozno v noč. Dom pa je po-
stal žarišče kulture, center društvenega in 
upravnega udejstvovanja, kraj kamor že dese-
tletja iz različnih hotenj vstopamo občani Ko-
mende. 

(Gradnja Posvetnega doma se je začela s po-
ložitvijo temeljnega kamna 8. decembra 1936.)

dr. Stanislav Zarnik
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Dvorišče kanoniške hiše je dobilo novega 
stalnega prebivalca, doprsni kip Petra Pavla Gla-
varja, delo kamniškega kiparja Miha Kača. O 
njegovem delu v naši župniji je spregovoril mag. 
Ivan Sivec, tudi naše gore list, ki sodi med naj-
plodovitejše slovenske pisatelje. Kip je blagoslo-
vil gostitelj, stolni prošt Jožef Lap, in počastil 
velikega moža in prosvetitelja našega naroda.

Druženje je bilo prijetno, polno dobre volje, 
dobrih želja in veselega razpoloženja. Sredi 
popoldneva, na vožnji starodobnikov proti do-
mu, je nebo pokazalo svojo pomladansko čudo. 
Močan dež je stresel tudi točo, dobrega razpo-
loženja pa ni pokvaril.

Tone Ogorevc

Članica medgeneracijske skupine za kako-
vostno starost Sožitnice, gospa Marija Koželj 
je imela v okviru praznovanja 17. občinske-
ga praznika občine Komenda predstavitev 
svoje druge pesniške zbirke Jesenske zarje.

Ob branju njenih pesmi sem dobila ponovno 
potrditev, da za življenjske spremembe na bolje 
nikoli ni prepozno. Ob tedenskih srečanjih v 
treh medgeneracijskih skupinah namreč med 
drugim vseskozi iščemo poti in načine, da bi 
bili boljši ljudje. 

Mari, kot jo kličemo tisti, ki smo ji malo 
bližje, je namreč začela s pisanjem pesmi v res 
zrelih letih. Preden se je vključila v naše Med-

Nikoli ni prepozno

že naredil in vse to povezati v šaljivo in ganlji-
vo pesem. Skratka, življenje, polno težkih 
preizkušenj jo je naučilo, da vse kar šteje, je 
človek, za katerega se je vredno potruditi. In 
ona to zna več kot odlično.

Vesela, hvaležna in ponosna sem, da je del 
naše sredine, da nam s svojim pripovedova-
njem zna naslikati podobe življenja iz časov, 
ko je bila lakota vsakdanjik, da se ob njenih 
pesmih lahko smejimo, jokamo, se poglobimo 
v svoja doživetja.

Viki Drolec,
predsednica Medgeneracijskega društva za 

kakovostno starost

Prva nedelja v 
maju je za člane 
društva vedno 
praznična. Že 
osmo leto za-
pored so na ta 
dan gostje do-
mačina, stolne-
ga prošta Jožefa 
Lapa, ki pripra-
vi srečanje s 
svojimi rojaki. 
Pripeljali so se 

kar s svojimi častitljivimi, a izvrstno ohranje-
nimi starodobniki – letos jih je bilo 20. Udele-
žili so se ga tudi člani in članice Društva naro-
dnih noš Komenda. Gospod stolni prošt jih 
obdari z blagoslovom traktorjev pred sv. mašo 
in jih nato po končanem obredu popelje na 
dvorišče kanoniške hiše, kjer obujajo spomine 

Društvo Stari traktor v Ljubljani
na mlada leta, pa še kaka dobra domislica ob-
kroži omizje.

Ker je letošnje leto, sveto leto usmiljenja, so 
za vhod in odhod iz stolnice odprta svetoletna 
vrata, ki vabijo usmiljene ljudi in vse, ki so 
usmiljenja potrebni.

Ivan Sivec

Skoraj vsi KomendčaniBlagoslovitev traktorjev

Doprsni kip Petra Pavla 
Glavarja

generacijsko društvo, je namreč obiskovala kar 
precej let že skupino Jasminke, kjer jo je vodi-
teljica Silva prosila, da piše dnevnik za skupi-
no. In tako je Mari počasi začela odkrivati svoj 
talent, sposobnosti, za katere je preje mislila, 
da jih nima. Ni vedela, kako dobro zna opazo-
vati naravo, medsebojne odnose in seveda vsa 
ta občutja in zaznavanja spraviti na papir.

Kaj vse je pripravljena storiti za prijatelje in 
tudi samo za znance? Mari se namreč ni težko 
poglobiti v preteklost posameznika, raziskati 
kaj posebnega se mu je zgodilo, kaj dobrega je 
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ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA

Letošnjega državnega prvenstva na dolgi razdalji in v štafetah, ki ga je 
Orientacijski klub Komenda gostil prvič po tistem v letu 2004, ko se je 
štafetne preizkušnje na Križu udeležila tudi ekipa najslavnejšega orien-
tacijskega kluba na svetu, noverškega Halden SK, za katerega je tekel 
Emil Wingstedt, trikratni dobitnik zlate kolajne s svetovnih prvenstev, 
ni zaznamovala prisotnost orientacijskih tekačev svetovnega formata. 
Kljub temu pa se je tekmovanja v deževnem vremenu udeležilo skoraj 
200 športnikov iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške in Slovaške.

Ekipa organizatorjev, ki se je prekalila pri pripravi lanskoletnega 
večdnevnega tekmovanja Cerkno cup, je tudi tokrat delo vzela resno in 
kljub slabemu vremenu ustvarila pogoje za odlično tekmovanje. Prehod 
čez zanimivo in zahtevno progo je še dodatno otežil spolzek teren, tako 

Skoraj 200 športnikov
Na Komendski Dobravi tekli na tekmi za državno prvenstvo.

da nobenemu od tekmovalcev izziv ni bil premajhen. Po preizkušnji, za 
katero so v najzahtevnejših kategorijah najhitrejši tekmovalci porabili 
skoraj 2 uri, so se športniki poleg pijače okrepčali z odličnim pecivom, 
ki so ga pripravile skrbne mame.

Proti koncu tekmovanja na dolgi razdalji se je na nebu pojavilo sonce, 
ki je poskrbelo, da se nobenemu od utrujenih tekmovalcev ni mudilo 
domov in so v velikem številu spremljali podelitev priznanj najboljšim, 
med katerimi je bila kopica domačih mladih tekmovalcev. V enotni ka-
tegoriji fantov in deklet do 10 let je bil najhitrejši Luka Seljak, 4. Jaka 
Seljak, 6. Maks Tomažič, 7. Neža Trunk, 11. Nejc Trunk in 12. Zala 
Mia Švigelj. Med dekleti do 12 let je na tretje mesto pritekla Anka 
Grum, med fanti je bil 2. Denis Gregorc, 3. Rok Kern, 4. Nejc Turk, 
8. Tilen Zupan in 9. Miklavž Grum. V kategoriji deklet do 14 let je 2. 
mesto osvojila Nika Ravnikar, 4. Tina Kern, med enako starimi fanti 
je bil zlat Erik Gregorc, srebrn Domen Kavčič in bronast Domen 
Žurbi. Pri dekletih do 16 let je zmagala Zala Zavrl, 4. je bila Ana Pia 
Pogačar. Med najstarejšimi mladinkami do 18 let je na najvišjo sto-
pničko stopila Polona Jezeršek, na 2. mesto pa Monika Ravnikar. Pri 
fantih je zmagal Matic Blaž, tretje mesto je osvojil Žan Ravnikar.

Na tekmi štafet, ki je dan zatem potekala na Prenjah, sta v kategoriji 
do 12 let prvo mesto osvojila Rok Kern in Nejc Turk, drugo pa Tilen 
Zupan in Denis Gregorc. Med dekleti do 16 let sta zmagali Ana Pia 
Pogačar in Zala Zavrl, drugi sta bili Patricija Primožič in Nika 
Ravnikar. Odlično sta se odrezali Polona Jezeršek in Monika Ravnikar, 
ki sta pogumno nastopili v ženski članski kategoriji in si pritekli 2. me-
sto. Čeprav moška članska ekipa zaradi dela s pripravo tekmovanja pr-
votno ni bila predvidena, sta Matic Blaž in Žan Ravnikar, ki bosta na 
letošnjem Evropskem mladinskem prvenstvu na Poljskem tekla v kate-
goriji do 16 let, sprejela izziv in nastopila skupaj z Blažem Kölnerjem. 
Fantje so si v močni konkurenci pritekli odlično 4. mesto.

Celotno tekmovanje je odlično uspelo. Za pomoč pri organizaciji se 
zahvaljujemo vsem staršem, prijaznim domačinom na Komednski Do-
bravi, ki so nam odstopili zemljišča, predvsem Lapovim, Kosirnikovim 
in Stegnar Orlovim, turistični Kmetiji Prenje in sponzorjema Mclow 
d.o.o. in Nataša Ribič s.p..                Nejc ZormanAna Pia Pogačar na poti k štafetni zmagi

Spominska slovesnost pri partizanski bolnici
Vsako leto krajevna organizacija zveza združenj borcev za vrednote 
NOB Komenda v okviru prireditev ob občinske prazniku pripravi spo-
minsko slovesnost; enkrat pri spominskem obeležju na Komendski 
Dobravi, naslednje leto pa pri partizanski bolnici dr. Tineta Zajca. 

Letošnja spominska slovesnost je bila v petek, 13. maja, v spomin ta 
tragedijo 11. junija 1944, ko je bolnico po izdaji okupator požgal, ra-
njence in dr. Tineta Zajca pa zverinsko umoril. 

Dogodke spomladi 1944. leta na tem območju je v govoru orisal 
predsednik KO zveze združenj borcev za vrednote NOV Komenda Filip 
Železnik. Dvanajst praporščakov iz sosednjih borčevskih organizacij in 
organizacij iz vojne za samostojno Slovenijo se je udeležilo spominske 
slovesnosti. Ob recitacijah so zapeli pevci Mešanega pevskega zbora 
DU Komenda pod vodstvom Naceta Gorjanca. Spominu pa so se poklo-
nili tudi župan Slavko Poglajen z občinsko upravo in predstavniki ter 
učenci Osnovne šole Komenda Moste.         

A. Ž., slike Luka Karničnik
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Težko si je predstavljati raz-
stavno dejavnost Klekljarske-
ga društva Čebelica iz Most 
kje drugje, kot v Lončarjevem 
muzeju, ki daje društvu na 
razpolago primeren prostor in 
jim pri postavitvah razstav 
nudi tudi tehnično pomoč. 
Tako je za letošnjo razstavo 
klekljaric, ki je bila odprta 7. 
maja v  razstavnem prostoru, 
postavil čebelnjak, ki so ga s 

svojimi drobnimi 
umetninami dopolni-
le članice društva.

Čebelice in rože 
na panjskih končni-
cah; čebelice na satju, 
ki ga je prispeval 
predsednik čebelar-
skega društva Ko-
menda Milan Staro-

Čebelnjak, čebelice in drobne umetnine
vasnik; čebelice izdelane s fi ligransko natančnostjo in pridihom 
resničnih umetnin so sklekljale članice društva, ki so po umetniški vre-
dnosti priznane doma in po svetu. Njihova članica predstavlja klekljanje 
kot slovensko ljudsko umetniško obrt celo na Kitajskem. Posebno zah-
tevno nalogo, da dobi čipka dokončno umetniško podobo, ima šivilja, z 
aplikacijami čipk na oblekah in prtih; za postavitev razstave pa poskrbi 
oblikovalka. Veliko znanja in umetniško-obrtnega ustvarjanja čipke pa 
nosijo izurjene umetnice te drobne lepote.

Kot gostja je svoje obrtno-umetniške izdelke razstavljala Zofi ja Grm-
šek s Križa, ki je na priporočilo in po oceni kvalitete dr. Bogataja že leta 
2004 pridobila Certifi kat kakovosti rokodelcev Slovenije. Na ogled je 
postavila le majhen del svojih umetniških izdelkov – vezenin in rišeljejev, 
ki jih ustvarja že vrsto let in so znani širom po Sloveniji in tudi v tujini. 

Razstavo je odprla predsednica Čebelice Bernarda Hozjan. Predse-
dnik Čebelarskega društva Komenda in čebelar Milan Starovasnik pa je  
pozdravil idejo širjenja ljudske umetnosti in umetniško izdelane čebeli-
ce na stiliziranih panjskih končnicah čebelnjaka. 

Povabljeni tudi na razstavo od 24. do 26. junija ob svetovnem kongre-
su Oidifa v Sloveniji.                  Tone Ogorevc

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
Maj 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. 

ČEBELA za maj 2016

OSAT za maj 2016

Galerija čipk na čebelnjaku
Čebelarsko društvo Petra Pavla Glavarja v 
Komendi je pripravilo v torek, 24. maja, 
lepo, bogato kulturno prireditev. Skupaj s 
Klekljarskim društvom Čebelica iz Most 
sta Slavka Lončar in predsednik Čebelar-
skega društva Milan Starovasnik na pre-
novljenem čebelnjaku povezala zanimivo 
idejo. Na šestih AŽ panjih v čebelnjaku 
Petra Pavla Glavarja sta na 12 panjskih 
končnicah  predstavila galerijo čipk na 
prostem. Prenovljeni čebelnjak ob Gla-
varjevi knjižnici s čipkami na panjih je 
blagoslovil komendski župnik Zdravko 
Žagar,   odprla pa sta ga župan Slavko 

Poglajen in najstarejši čebelar v Čebelarskem društvu Jože Lah iz Suha-
dol. S pesmijo pa so 
slovesnost sklenili 
pevci iz vasi.

Prenovljeni čebel-
njak s čipkami na 
panjskih končnicah je 
med letošnjimi prire-
ditvami ob občinskem 
prazniku nadvse lep 
poklon imenu, kraju 
in prazniku.   A. Žalar

ČEBELA – Klekljarsko društvo Čebeli-
ca Moste je v začetku meseca v Lončar-
jevem muzeju na Podborštu pripravilo 
spet eno od poznanih razstav, ko si jo 
ogledamo, rečemo: To je pa za dušo. Po-
budnik ustanovitve društva Čebelica je 
bila takrat na začetku Stana Pibernik iz 
Suhadol. Tudi tokrat je bila na razstavi. 
Bili pa so tudi čebelarji s predsednikom 
Milanom Starovasnikom, saj je bil naslov razstave Naš čebelnjak, ki 
je bil »okrašen« z vezeninami in rišeljeji. In kot je povedala pobudni-
ca ustanovitve društva Stana, da ima sedanja predsednica na stilizi-
ranem čebelnjaku panjsko končnico čebele, predsednici Bernardi 
Hozjan za delo v društvu Čebelica tudi pripada majska ČEBELA.

OSAT – Letošnja čistilna akcija Očistimo Komendo je bila ocenjena 
sicer, da Komendčani radi pijemo pivo Union. Bilo da je tudi manj na-
vlake kot med prvimi akcijami pred leti. Nekaj pa se na začetku vendar-
le ni dogajalo, kar je sedaj med odpadki v gozdu. Ne boste verjeli. Ne 
le pivo, recimo, Union. Med smetmi, odpadki kaže kmalu ne bo več 

nobena posebnost takšna, ali drugačna 
fotografi ja. Pa verjamete, da takšnale 
fotografi ja ni kar tako. Ne zaradi tega, 
kar kaže, ampak zaradi njene »življenj-
ske« dobe. Zato ker slike ne sodijo v 
gozdu na smetišče, so tam le OSAT.

Pravljična pot
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je praznično prireditev z naslovom 
Komendska pravljična pot z Ireno Cerar v Komendi načrtovala s sprehodom 
po planinskih smerokazih 
za Šenturško goro, Sv. Am-
brož, Krvavec… Pa se je, bi 
rekli, hvala bogu, zgodilo, 
da so jo zaradi vremena 
prestavili v Lončarjevo do-
mačijo na Podboršt. Bilo je 
enkratno lepo, zanimivo in 
tudi zares pravljično z Ireno 
Cerar v soboto, 14 maja, 
popoldne.                   - A. Ž.
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V soboto, 14. maja 2016, je bila smo v Komendi v dopoldanskih 
urah najprej že 10. VN občine Komenda, popoldne oziroma zvečer 
pa Lildov nočni kriterij po ulicah Komende. V kategorijah mlajši 
mladinci, starejši mladinci, starejše mladinke in ženske elite sta se 
štela kot etapna dirka. 

Organizatorji iz Kolesarskega društva Rog in Kolesarskega društva 
Bexel smo že pred slabim letom pričeli razmišljati, kako bi 10. obletno 
dirko v Komendi naredili še bolj zanimivo. Najprej je bilo gotovo, da 
izvedemo etapno kolesarsko dirko, po vzoru Tour de Franca, Gira 'd 
Italia in največjih etapnih dirk, kjer se najboljši merijo po več dni in po 
etapah oblečejo rumeno oziroma roza majico. Poleg Tradicionalnega 
komendskega kroga smo morali najti še eno traso po cestah Komende, 
hkrati pa bi bila dovolj atraktivna tudi za kolesarje in gledalce. Hitro 
smo našli rešitev; kratek in atraktiven krog s štartom in ciljem na Kranj-
ski poti (pred pekarno Horvat) ter nato levo po Zajčevi ter levo po Če-
buljevi in nazaj na Kranjsko pot je bil odlična rešitev za izvedbo etapne 
dirke. Obe progi sta povsem blizu glavnega trga oziroma stavbe občine 
Komenda, kjer smo imeli pisarno dirke in na trgu prireditveni prostor s 
tradicionalno podelitvijo nagrad najboljšim. Ker smo imeli trase izbra-
ne, je bila tudi odločitev, da poleg »pravih« tekmovalcev z licencami 
naredimo dirko tudi za najmlajše, ki se vožnje s kolesom šele učijo in 
malo starejše šolarje. In prav ta prireditev se je na koncu izkazala za eno 
najlepših, saj se je odvila v lepem in suhem vremenu, v dveh suhih urah. 
Vse ostale dirke so bile v dežju in tudi nalivih. 

Sobotno jutro res ni bilo najbolj obetavno, saj je ves čas rahlo deževa-
lo. Na srečo vsaj temperature niso bile prenizke. Tako se je na prvi etapi 
na štartu 60 kilometrov dirke oziroma 18 krogov pojavilo skoraj 150 
kolesarjev kategorij mlajših in starejših mladincev ter starejših mladink 
in žensk elite. Žal je že v prvem krogu zaradi neprevidnosti kolesarja 
prišlo do množičnega padca, po katerem se je kar nekaj kolesarjev mo-
ralo posloviti od nadaljnjega tekmovanja, k sreči pa ni prišlo do hujših 
poškodb in so »nastradala« le kolesa. 

V vsakem krogu je bila skupina bolj razredčena, tempo pa so nareko-

10. Velika nagrada občine Komenda in Lidlov 
nočni kriterij 
Mednarodna etapna kolesarska dirka in občinsko prvenstvo v kolesarstvu

vali kolesarji domačega društva KD Rog pod taktirko domačega mata-
dorja Tadeja Pogačarja, ki je po zmagi za svetovni pokal na Češkem 
veljal za glavnega favorita dirke. Šest krogov pred ciljem sta se v pobeg 
podala lanski zmagovalec med mlajšimi mladinci, Nik Čemažar iz 
kranjske Save, ter član domače ekipe, Blaž Debevec. Nekaj krogov za 
njima pa sta se v lov za njima podala še Matej Merčun (Radenska As) in 
Žiga Horvat (KK Tropovci), ki pa sta se v cilju pomerila le za tretje 
mesto, saj sta si ubežnika do cilja privozila 37 sekund prednosti.

Lansko zmago je uspel ponoviti Nik Čemažar, Blaž Debevec je bil drugi, 
Matej Merčun tretji, Žiga Horvat pa četrti. Člana domače ekipe Radenske 
As, Žiga Jerman in Tadej Pogačar pa sta končala kot 5. in 6. V ozadju pa se 
je odvijal boj za zmago med mlajšimi mladinci, starejšimi mladinkami in 
ženskami elite. Pri mlajših mladincih so dvojno zmago slavili kolesarji 
Adrie Mobila, Jan Bevc in Aljaž Omrzel tretji pa je bil Anže Skok iz Idrije. 
Pri starejših mladinkah sta članici BTC Citya Ljubljane Hajdi Zajc in 
Karin Penko zasedli prvi dve mesti, tretja pa je bila Maja Perinovič iz 
Zadra. Pri članicah elite pa je zmagala Urša Pintar pred Lauro Šimenc, 
obe BTC City Ljubljana, tretja pa je bila Tina Perše iz Calcit bike. 

Ob 11. uri so ne na progo podali prva skupina amaterskih kolesarjev 
ter kolesarji, ki so morali prevoziti 10 krogov oziroma dobrih 33 kilo-
metrov, tekma pa je štela tudi za občinsko prvenstvo. Nekaj krogov pred 
ciljem sta si odločilno prednost privozila Iztok Melanšek ter Lucijan 
Premrn, ki sta si pred zasledovalci privozila skoraj pet minut prednosti. 
Iztok Melanšek je bil na koncu prepričljivo najhitrejši, med ženskami pa 
je bila najhitrejša Ajda Opeka. Pravi boj za naslov občinskega prvaka pa 
je bil že tretje leto zapored med starima znancema Juretom Kernom ter 
Francijem Groznikom (oba člana ŠD BamBi). Na koncu je moral znova 
priznati premoč Juretu Kernu, ki je bil skupno na odličnem 5. mestu. 
Občinska prvakinja pa je že šesto leto zapored postala članica ŠD Suha-
dole Tanja Koncilija. 

Na drugi tekmi amaterskih kolesarjev je bilo na štartu 44 kolesarjev, 
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z vsemi najboljšimi kolesarji iz Slovenije. Tudi tu je potekal pravi boj za 
zmago med aktualnim svetovnim prvakom v svoji kategoriji, Igorjem 
Kopšetom, Matejem Lovšetom in Gregorjem Sikoškem. Slednji trije so 
si v zadnjih 4 krogih privozili prednost 30 sekund, kar je na koncu zado-
stovalo, da so se pomerili za zmago. Največ moči je imel Gregor Sikošek 
in tako uspel slaviti že tretjo zmago na dirki v Komendi. Drugi je bil 
Igor Kopše, tretji pa Matej Lovše.

Po končanih tekmah s ciljem na vrhu vzpona pred cerkvijo svetega 
Petra smo prizorišče dogajanja preselili na Kranjsko pot, kjer so se naj-
prej ob 16. uri pomerili predšolski otroci, ki so morali prevoziti dobrih 
400 metrov dolgo progo, zmagovalci pa so postali prav vsi, ki jim je 
uspelo prevoziti progo. Podjetje Lidl je za vse pripravilo sladke nagrade. 
Za njimi so se na pot podali šolarji od 1. do 3. razreda, ki so morali 
prevoziti cel krog . Tudi tu smo nagrade in medalje podelili prav vsem, 
najhitrejši med vsemi pa je bil Gal Stare. V najstarejši kategoriji šolarjev 
sta bila samo dva predstavnika, ki sta morala prevoziti en krog v dolžini 
1000 metrov, najboljši med fanti je bil Matej Cajhen, med dekleti pa 
Neža Sodnik. 

Takoj po tekmi šolarjev je bil pravi naliv in vse do konca tekmovanj 
je močno deževalo, kar pa ni oviralo mladih kolesarjev, ki so se pogu-
mno merili tudi za mednarodni Pokal Alpe Adria. Med dečki C je bil 
najhitrejši Anže Ravbar iz Adrie Mobila. Kar nekaj štren pa jim je pre-
mešala Klara Čemažar, ki je bila skupno na odličnem tretjem mestu, v 
svoji kategoriji pa je slavila zmago. Dečki B so morali prevoziti 15 
krogov. Tudi tu je uspel sloviti kolesar Adrie Mobila Nino Polovič, med 
deklicami A pa je bila najhitrejša Ana Ahačič iz kranjske Save. V nasle-
dnji kategoriji Dečkov A pa je bil prepričljivo najboljši kolesar avstrijske 
ekipe SC Mirnock, ki je kar za cel krog ujel vse ostale tekmovalce. Za 
konec tekmovalnega dne pa sta sledili še drugi etapi najprej za mlajše 
mladince, starejše mladinke in ženske elite, nato pa še za starejše mla-

dinke. Pri mlajših mladincih so kolesarji 
Adrie Mobila povsem prevladovali. Med 
prvimi šestimi so imeli kar pet svojih 
predstavnikov, najhitrejši pa je bil Aljaž 
Omrzel, ki je tako z dopoldanskim 2. 
mestom uspel postati skupni zmagovalec 
etapne dirke. Med starejšimi mladinkami 
je bila najhitrejša Karin Penko, skupna 
zmaga pa je pripadla Hajdi Zajc, ki je bila 
najhitrejša na dopoldanski etapi. Zmago 
med članicami elite pa je po dveh drugih mestih v etapah uspela slaviti 
članica BTC Citya, Laura Šimenc. 

Za konec je sledila še kriterijska dirka za starejše mladince, kjer je 
prvo mesto iz dopoldanske etape branil Nik Čemažar. Pravi napad sta 
izvedla Žiga Jerman in domačin Tadej Pogačar, vendar se je Nik odlično 
boril in na koncu v kriteriju zasedel 4. mesto, kar je bilo na koncu dovolj 
za zmago na etapni dirki. Žiga Jerman je suvereno dobil kriterijsko dir-
ko, drugi pa je bil po navdušenju domačih navijačev, Tadej Pogačar. 
Žiga je na koncu zasedel drugo mesto, Tadej pa tretje.

Za konec smo s pomočjo pokroviteljev in donatorjev podelili še po-
kale in praktične nagrade. Podeljevalec je bil župan Slavko Poglajen, ki 
je poleg županske funkcije opravljal tudi vlogo vodje redarjev na vseh 
dirkah. 

Ob tej priložnosti se moramo še posebej zahvaliti Občini Komenda za 
vso pomoč in sponzorstvo pri izvedbi kolesarskega tekmovanja, gasil-
cem PGD Komenda za odlično izvedeno varovanje in vsem pomočni-
kom kolesarskega kluba Bexel in kolesarske ekipe Radenska As iz 
Ljubljane. Vsekakor pa tudi posebna zahvala vsem pokroviteljem in 
sponzorjem, ki so pripomogli, da je prireditev tako dobro uspela. 

Miha Koncilija
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No, pa je za nami že štirinajsto sodelovanje Geološkega krožka KA-
MENKOST na mednarodni razstavi mineralov, fosilov in okolja MIN-
FOS v Tržiču. 

Štirinajst let zapored se že trudimo postaviti čim bolj zanimivo, privlač-
no razstavo, ki bo všečna tako mladim obiskovalcem, njihovim staršem 
oziroma starejšim spremljevalcem, kot tudi stroki. To nam je nekako 
uspevalo že vsa leta; včasih bolj, včasih manj, kar pa je v bistvu popolnoma 
normalno. Saj niti profesionalne ustanove, kot so muzeji, rudniki, zavodi… 
nimajo vedno enako zanimivih predstavitev. Seveda je v veliki meri, da ne 
rečem največ, odvisno od članov krožka, ki na razstavi bolj ali manj aktiv-
no sodelujejo. No, in od tega »bolj ali manj« pa je odvisno zadovoljstvo 
obiskovalcev. Bolj kot so aktivni naši mladi geologi, večje je zadovoljstvo 
obiskovalcev, s tem pa dobimo toliko več pohval za naše delo.

V strokovnem delu naše razstave smo v dveh vitrinah predstavili in 
skušali razložiti nastanek glinenih »skled« in »skledic« včasih obogate-
ne s fosilnimi polžki in ostanki školjkic. Eno od teh vitrin smo popestri-
li še z nekaj fosilnimi polžki in školjkicami, ki jih še sedaj lahko nabe-
remo v pesku ob morju. V eni od treh vitrin pa smo predstavili školjko 
Teredolites. To je sicer rod školjke, ki vrta v les, zato ji po angleško re-
čejo tudi shipworm (ladijski črv), pa tudi »ladijska smrt« se da kje za-
slediti. Fosile lesovrte školjke, pa so v Sloveniji našli le zgoraj omenje-
ni rod in sicer le v Tunjiškem gričevju. Mehansko je vrtala v les, 
prebavljala žagovino, izvrtine pa je oblagala s kalcitno prevleko, v kate-
re se je kasneje nateklo blato in tako je deblo ali veja ohranilo svojo 
prvotno obliko toliko milijonov let. Tudi v tej vitrini je bilo nekaj pri-
merkov z nahajališča na Gori, nekaj pa z drugega nahajališča v Tunji-
škem gričevju. Te školjke sedaj na Filipinih, Tajskem, v Avstraliji in 
drugod, kjer v morju rastejo mangrove, nabirajo za hrano. 

Člani Kamenkosta so vsebino vitrin obiskovalcem prav lepo razlaga-
li, ti pa zato niso »varčevali« s pohvalami. 

Poleg strokovne razstave smo mladim obiskovalcem nudili še delavni-
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ci »Najdi si svojega fosilnega polžka« in »Pogled skozi stereo lupo« ter 
nagradno igro »Potežkaj in ugani«. Veliko konkrecijo (7 kg) je bilo po-
trebno potežkati in ugotoviti težo +/- 0,5Kg. Nagrada je bila vstopnica za 
vse tri enote Medobčinskega muzeja Kamnik (MM:K) - grad Zaprice, 
Rojstna hiša Rudolfa Maistra in Galerija Mihe Maleša. Te nagrade je 
doniral MM:K. Ker smo nagrade razdelili na pol – nekaj za soboto, druge 
za v nedeljo, smo imeli nagradno igro v soboto le nekaj časa, ker so na-
grade pošle že v dopoldanskem času. V nedeljo smo se morali malo 
drugače znajti. Ko so donirane nagrade pošle, smo nabrali nekaj fosilnih 
kosov, jih zaprli v vrečke in nagradna igra se je lahko nadaljevala.

Naše nastopanje na MINFOS smo si razdelili tako, da smo poleg 
mentorja v soboto v Tržič odšli še Oskar, Domen in Tilen. V nedeljo pa 
so »naše barve« poleg mentorja zastopali Klemen in Ema Poglajen ter 
Ema Cvek, Jakob, Oton in Katja. Ker smo si delo razdelili takoj ob pri-
hodu, si pomagali med seboj, je predstavitev našega prostora lepo pote-
kala in zadovoljni so bili obiskovalci in nenazadnje tudi mi. Žal zopet ni 
bilo drugih naših članov, da bi prišli na ogled, čeprav smo imeli za njih 
pripravljenih nekaj vstopnic. 

Kot vsa leta smo tudi to pot v Tržiču malo delali, veliko »fi rbcali« 
okoli stojnic, malo kupovali, oziroma zapravljali, se zabavali, kaj pojedli 
in popili…skratka zopet smo se imeli fi no.

Vedno, zato tudi to pot, na koncu pride še zahvala – Antonu Zormanu 
iz Mengša in staršem za varen prevoz v Tržič in nazaj, predvsem pa 
Marku Poglajnu in njegovi družini za pospravilo naše razstave ter varen 
prevoz otrok in razstavnih eksponatov. Lepa hvala. Pa lepa hvala tudi 
MM:K za donacijo nagrad ter podjetju Poliem d.o.o. za donacijo vrečk 
za delavnico. 

Še nekaj vtisov
Všeč mi je bilo delati z mikroskopom. Všeč so mi bile tudi delavnice, 
stojnice poleg mene in naša nagradna igra. Všeč mi je tudi iskanje fosilov.

Oton Benda 2. B

Na Minfosu mi je bilo všeč, ko sem delil letake, razlagal, pomagal pri 
nagradni igri in pomagal pri pripravi mikroskopa. 

Oskar Veler 4. b 

Na Minfosu mi je bilo zelo všeč.  Ogledala sem si stojnice, kjer so bili raz-
stavljeni kamni. Zelo zanimiva je bila tudi stojnica našega krožka. Imeli 
smo  nagradno igro, kjer si mogel ugotoviti koliko tehta konkrecija. Kdor je 
uganil, je za nagrado dobil brezplačne vstopnice za muzeje v Kamniku.

Ema Cvek 4. A
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Praznovanju 17. občinskega praznika se je pridružilo tudi ŠD Suhadole 
in organiziralo v nedeljo, 15. maja, že tradicionalni 16. kros v Suhado-
lah. Aprila nas je sonce že pošteno razvajalo, zato so naši člani že pridno 
trenirali;t pri teku in tudi na kolesu. Potem pa nas je presenetil sneg in 
skominal zaradi kratke zime. Pri izbiri termina smo pozabili na ljudsko 
izročilo o ledenih možeh (Pankracij, Servacij, Bonifacij) in o mokri 
Zofki. Ja, vreme res nenehno potrjuje, da je nepredvidljivo.

Toda, kar si Skadolci zadamo, tudi speljemo. Ne obupamo. Ledeni 
možje so kros progo dodobra zalili in zmehčali, Zofi ja pa je poskrbela, 
da 19 nastopajočim na 4,5 km dolgi razdalji ni bilo prevroče ob tako 
težki tekmi. Proga je vodila po gozdnih poteh pod Debelim hribom in 
Hosto do priljubljene, lepo urejene točke Mlinčki, v obratni smeri pa kot 
že poznana gorsko-kolesarska dirka »Mlinčki race«. Prav tu, pri Mlinč-
kih, je še posebno drselo. Zato je bil to res »Kros v pravem pomenu 
besed«. Kljub padcem pa so tekmovalci veseli in celi pritekli v cilj, kjer 
so jih pozdravljali z bučnim navijanjem. 

Najbolj borbeni so bili najmlajši, predšolski otroci, ki so se pomerili na 
300 m, in šolski do 10 let na 600 m, ki so ob spodbujanju staršev obredli 
vse luže in iskali najbližjo pot do cilja. Najhitrejši so bili nagrajeni z 
medaljo in s tolažilno nagrado, vsi udeleženci pa s toplim napitkom.

Hvala občini Komenda za zelo lepe medalje in za pokala za najboljše 
tekmovalce. Veseli smo in želimo, da se tradicija krosov in športa v 
Suhadolah in v celotni občini nadaljuje. 

Rezultati - Otroci – predšolski (300 m): 1. Ela Likozar Jurgec, 
00:02:39; 2. Sara Ocepek, 00:02:50; 1. Leon Ocepek, 00:02:08; 2. Tine 
Avgušti, 00:02:14; 3. Maj Starovasnik, 00:02:16; Otroci - nižja stopnja 
(600 m):1. Ajda Jarc, 00:04:38; 2. Maja Komatar, 00:04:40; 1. Tine 
Jenko, 00:03:57; 2. Nejc Korošec, 00:04:07, 3. Samo Komatar, 00:04:34, 
4. Timotej Starovasnik, 00:04:41; Otroci - višja stopnja (4,5 km): 1. 
Svit Groznik, 0:27:04; 2. Jaka Fartek, 0:27:05; Ženske 31-50 let (4,5 
km): 1. Mary Pavlič, 0:23:47; 2. Nina Fartek, 0:29:30; Moški 16-30 let 
(4,5 km): 1. Domen Avbelj, 0:20:33; 2. Luka Fartek, 0:21:10; 3. Andrej 
Jenko, 0:23:24; 4. Matic Zaletej, 0:25:36; 5. Nejc Jenko, 0:40:00; Moški 

Že tretje leto je bil drugo majsko 
nedeljo v kar 33 svetovnih državah 
svetovni dobrodelni tek Krila za 
življenje. Letos je sodelovalo več 
kot 130.000 tekačic in tekačev, od 
tega na slovenski prireditvi več 
kot 3000.

Vsa štartnina je bila namenjena 
v sklad Wings for life, za raziska-
ve o poškodbah hrbtenjače in po-
skuse odkriti zdravilo za te, danes 
največkrat neozdravljive poškod-
be. Tako je imel tek, poleg tekmo-
valne, tudi dobrodelno noto.

Na prav vseh lokacijah na šestih 
kontinentih so tekači štartali ob 
isti uri, nekateri ponoči, drugi, 
podnevi, nekateri v jutranjem hla-
du, drugi v tropski vročini.

V Sloveniji oziroma Ljubljani, 
kjer so tekači začeli, je bilo vsega 
po malem. Od vročine, ki je marsi-
komu upočasnila tempo, do rahlega 
severnega vetra, ki je sicer hladil 
tekače, a jih dodatno upočasnil na 

progi proti Kamniku, do nevihte, ki se je razvila ob teku skozi Podgorje 
in Križ in hude ohladitve proti Komendi, Cerkljam, Brniku in Vodicam.

Zamisel teka je zanimiva in edinstvena, saj se pol ure po štartu na 
progo zapelje avtomobil, ki prvo uro vozi s hitrostjo 15 kilometrov na 
uro, potem pa pospešuje do 35 kilometrov na uro, dokler ne ujame po-

Dobrodelni tek za raziskave 
Krila za življenje tudi tokrat v Komendi

slednjega tekača. Tako je avtomobil prve udeležence ujel že po štirih 
kilometrih sredi Ljubljane, zmagovalca, ultramaratonca Vida Senico, pa 
šele po 64,58 kilometrih. Pri ženskah je zmaga prav tako odšla v prave 
roke - gorski tekačici in večkratni državni prvakinji Luciji Krkoč, ki je 
zmogla 50,84 kilometrov.

Zelo vidno vlogo uvrstitev je dosegel tudi kamniški tekač Matic 
Romšak, (Via International), ki je pretekel 46,08 kilometra in se uvrstil 
na skupno deseto mesto, v kategoriji M50 pa zmagal in prehitel tudi 
znanega maratonca Romana Kejžarja. Na svetovni veteranski lestvici 
pa ta rezultat pomeni 7. mesto.

Najboljši domači tekač Matic Romšak je povedal: 
»Čestitam vsem tekmovalcem, sploh tistim, ki so nadaljevali iz Kamni-

ka proti Komendi, Cerkljam in Vodicam, saj so bili pogoji zaradi nevihte 
in nenadne ohladitve zelo težki, mišice pa trde in hladne, kar je vsaj meni 
povzročalo velike težave. Uvrstitve sem vesel, sem pa tek vzel kot pripra-
vo na daljše triatlone, od katerih me že v naslednjih tednih čakata dve 
pomembni tekmi, na katerih bom ponovno lovil normo za svetovno pr-
venstvo v polovičnem ironmanu v Avstriji. V Zadru pa se bomo na isti 
distanci pomerili na odprtem prvenstvu Hrvaške.«                          - A. Ž.

Kros v pravem pomenu besede…
31-50 let (4,5 km): 1. Marko Florjanič, 0:18:07; 2. Žiga Benedičič, 
0:20:05; 3. Igor Kastelic Igor, 0:20:35; 4. Franci Groznik, 0:20:44; 5. 
Andrej Lah, 0:24:46; Moški nad-51 let (4,5 km): 1. Bojan Galin, 
0:19:05; 2. Igor Jenko, 0:23:48; 3. Srečo Čehun in Pavel Ocepek, 
0:27:03; 5. Janko Benda 0:59:00.

Franci Groznik

Matic Romšak je pretekel 46,08 
kilometra in se uvrstil na 10. mesto, 
na svetovni veteranski letvici pa 
njegov rezultat pomeni 7. mesto.

Na Okrepčilni točki na Križu je igrala tudi Godba Komenda
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Odvetnica Irena Hacin Kölner za 
Odvetniško pisarno Hacin Kölner, d.o.o.
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda

tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik.si

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Redkev je stara 
gomoljnica in ce-
njeno zdravo živilo 
v sodobni prehrani. 
Sodi v družino 
križnic, tako kot 
brokoli, ohrovt, 
cvetača in zelje, 
zato velja za težje 
prebavljivo. Zdra-
vilni učinki redkve 
so enaki, pa naj 
imajo črno, rdečo 
ali belo lupino. 

Največ zdravilnih učinkov je tik pod povrhnjico, 
zato jo le dobro operemo ali zelo tanko olupimo. 

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

INŠTRUKCIJE PREM
matematika, fi zika, kemija

Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
www.prem.si, 031 361 305

Rumen prah, ki 
ga pridobivajo iz 
posušenih kore-
nin rastline Cur-
cuma longa, je 
poznan pod ime-
nom kurkuma. 
Pri nas ga v kuli-
nariki najpogo-
steje uporablja-
mo v začimbni 
mešanici curry. 
Sicer pa se kur-
kumin prah lahko 

uporablja tudi kot samostojno začimbo v številnih 
sladicah in glavnih jedeh. Jedem prida intenzivno 
rumenkasto barvo in značilno aromo. Njena ak-
tivna učinkovina je kurkumin, ki je tudi zaslužen 
za rumeno barvo.

Vsakodnevno se kurkuma uporablja zlasti na 
Daljnem vzhodu, od koder izvira. Od tod tudi 
vzdevek indijski žafran. Gre namreč za začimbo s 
številnimi pozitivnimi učinki. Deluje denimo kot 

Zdravilna rumena začimba
antiseptik in blaži bolečine. Učinkuje protivnetno, 
čisti kri in jetra ter blagodejno vpliva na artritis. 
Priporočajo jo tudi ob kemoterapijah, saj zmanj-
šuje njene neželene učinke. Stimulira presnovo 
maščob, zaradi česar jo številni uživajo med huj-
šanjem. Pospešuje pa tudi celjenje ran, prask in 
opeklin in jih obenem dezinfi cira. Črevesje varuje 
pred prostimi radikali, odganja zajedalce, zavirala 
pa naj bi tudi rast rakavih celic. S kurkumo si 
lahko lajšamo želodčne težave in zmanjšamo tve-
ganje za nastajanje čirov. Njeno uživanje koristi 
našemu ožilju, njena eterična olja pa topijo žolčne 
kamne. Ker zdravilno vpliva na kožo, jo upora-
bljajo tudi za zdravljenje številnih s kožo poveza-
nih bolezni, kot je denimo luskavica. Običajno se 
za te namene pripravi pasta z oljem in kurkumo. 
Veliko njenih aktivnih učinkovin je topnih v ma-
ščobi, zato jo je potrebno tudi uživati v kombina-
ciji z olji (kokosovo, sezamovo…) ali drugimi z 
maščobo bogatimi živili (npr. mleko ali jogurt). 
Pogosto jo v prehrambeni industriji dodajajo tudi 
zaradi čudovite rumene barve. Njeno vsebnost 
prepoznamo pod oznako E100 (kurkumin), ki ga 

najdemo v margarinah, jogurtih, solatnih prelivih, 
gorčici, različnih sladicah in omakah.

Zaradi njene intenzivne in odporne barve je 
potrebno paziti pri njeni uporabi, saj jo lahko hitro 
nanesemo na oblačila, od koder jo je sila težko 
odstraniti.

Priporočljiva dnevna doza je čajna žlička kur-
kuminega prahu dnevno, ki pa ga lahko zaužijemo 
pred vsakim obrokom del. Konzumirati pa jo je 
treba v kombinaciji z maščobnimi živili, na pri-
mer jogurtom. Treba pa je biti previden v primeru 
nosečnosti, pri tistih, ki imajo težave s strjevanjem 
krvi ali kadar jemljemo zdravila, saj lahko kurku-
ma oslabi ali ojača njihovo delovanje. Glede na 
njen velik potencial na naše zdravje jo lahko po-
gosteje uporabimo v kulinarki. Ker se kurkuma 
poda k številnim, bodisi sladkim ali slanim jedem, 
nam slednje ne bi smelo predstavljati velikega 
izziva. Blaž Filipič

Redkev
Najboljša in najbolj zdrava je surova. Uživanje 
redkve poveča odpornost, pomirja, pospešuje iz-
ločanje urina, znižuje holesterol, pomaga proti 
prehladu in kašlju in lajša težave pri revmi.

Redkve ali redkvic naj ne jedo želodčni in led-
vični bolniki; vsi ki imajo težave z želodčno kisli-
no ali ledvičnimi kamni. Črno redkev bolj kot ži-
vilo uporabljamo kot zdravilo. V zimskem času 
soku redkve dodajamo med in s tem blažimo ka-
šelj. Največkrat jo drobno naribamo in dodamo 
fi žolu v zrnu. Zamenjajte fi žol z lečo, sojo ali či-
čeriko in dobili boste novo različico solate. Red-
kev mešamo tudi s korenčkom in z rdečo peso. 
Dodamo kislo smetano, običajni solatni preliv ali 
bučno olje. Črno redkev naribamo in pripravimo 
kot hren in postrežemo k mesu. 

Sedaj pa prihaja čas pomladanske rdeče red-
kvice. Mnogi si jo privoščimo kar surovo. Le do-
bro naj bo umita. Jemo jo kot prve češnje ali jago-
de, čeprav ima bolj oster okus. Redkvico naribamo 
tako kot kumare in dodajamo različnim solatam.

Pripravimo si solato z jajci. 
Jajca trdo skuhamo in narežemo na kolute. 

Redkev naribamo na tanko, kot kumare. Rahlo 
posolimo, dodamo kis ali sok limone, dve žlici 
kisle smetane in navadni jogurt. Rahlo premeša-
mo in bogato potresemo s sesekljanim peteršiljem 
ali drobnjakom. Ponudimo s kosom črnega kru-
ha.

Redkvice so zelo okusne popečene na žaru. 
Ponudimo jih z ostalimi dobrotami z žara.

NAJ VAM TEKNE!

Po očetu (vdov-
cu) nas deduje 5 
otrok. Oče je bil 
lastnik vikenda 
na Primorskem. 
Zanima me, kdo 
od nas je do iz-
daje sklepa o 
dedovanju dol-
žan skrbeti 
zanj?

Največkrat je, 
tako kot v vašem 
primeru, k dedo-

vanju po zapustniku poklicanih več dedičev. De-
dno pravico pridobijo vsi istočasno – v trenutku 
zapustnikove smrti. Govorimo o sodedičih. Med 
njimi nastane v trenutku zapustnikove smrti 
glede podedovanega premoženja, dediščine, 
skupnost, ki traja, dokler sodediči dediščine ne 
razdelijo med seboj (skupnost dedičev). 

Pravna narava skupnosti dedičev v Zakonu o 
dedovanju ni opredeljena, jo pa zakon kot tako 

Skupnost dedičev
imenuje in določa, da sodediči do delitve upravlja-
jo in razpolagajo z dediščino skupno (145. člen 
ZD). Večina teoretikov stoji na stališču, da gre za 
nedeljivo kolektivno skupnost. Zapuščina je od 
zapustnikove smrti do delitve »skupna last de-
dičev«. To pomeni, da imajo vsi sodediči že od 
trenutka zapustnikove smrti dalje pravico in 
dolžnost upravljati in razpolagati z zapuščino. 
Pri tem naj opozorim, da je obseg upravičenj odvi-
sen tudi od tega ali je že znano ali se bodo dediči 
dedovanju odpovedali ali ne. Navedeno presega 
domet tega prispevka, zato o tem ne pišem. 

Sodediči samo skupaj upravljajo in razpolagajo 
z zapuščinskimi predmeti. Subjekt dediščine so 
vsi dediči kot enota, kar pomeni, da gredo le vsem 
dedičem skupaj, kot celoti, pravice in obveznosti, 
ki sestavljajo zapuščino. V vašem primeru ste 
tako za vzdrževanje vikenda že od očetove 
smrti dalje odgovorni vsi otroci in ni potrebno 
čakati na izdajo sklepa o dedovanju. Kljub te-
mu, da je zakon v tem delu jasen, se v praksi do-
gaja, da za ohranitev vrednosti zapuščine skrbi le 
eden od dedičev, ostalim pa je malo mar. Še slabše 

je, če nihče od dedičev ni pripravljen prevzeti 
skrbi. Zaradi sporov med dediči, ki se praviloma 
na sodišču rešujejo več let, se vrednost zapuščin-
skega predmeta, npr. nepremičnine, zmanjšuje. 
Konec koncev bodo zaradi malobrižnosti dedičev, 
vsi dobili manj kot bi, če bi bili dediči aktivni in bi 
se zavzeli za ohranitev vrednosti zapuščine. 

Idealno je, če se dediči uspejo dogovoriti o 
načinu skrbi za predmete, ki so predmet dedo-
vanja. Kadar med sodediči ni soglasja glede 
načina upravljanja z dediščino, lahko vsak iz-
med njih predlaga, da upravitelja postavi sodi-
šče. Za upravitelja je lahko postavljen nekdo, ki 
ni dedič (nevtralna oseba) ali pa kdo izmed dedi-
čev. Možno je tudi, da sodišče vsakemu dediču 
določi predmet iz dediščine, ki ga upravlja (2. 
odst. 145. člen ZD).

NASVETI
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Tudi ob letošnjem občinskem prazniku je Teni-
ški klub Komenda na igriščih na Podborštu 
pripravil teniško tekmovanje za pare in posa-
meznike. Turnir moških in ženskih dvojic je 
bil 7. maja, turnir ženske in moški posamezno 

Turnir in 25 ur tenisa 
pa je bil naslednji dan, 8. maja.

Pri moških dvojicah sta osvojila prvo mesto 
Drago Kolar in Rok Plevel, 2. je bil par Pri-
mož Centa in Igor Štebe, na 3. mesto pa se 
uvrstil par Janko Brinovec in Dejan Plevel. 

Na slednji dan pri moških posamezno je bil 
zmagovalec Zlatko Pincolič, 2. Darko Tomič, 3. 
pa Primož Podbelšek. Pri ženskah posamezno 
pa je zmagala Metoda Plevel pred Petro Berčič.

Sponzor turnirjev je bilo podjetje Avto Jug 
d.o.o., odkup in prodaja vozil, www.avtojug.si 

Zanimiv in proti koncu tudi razburljiv pa je 
bil petek, 20. in v soboto, 21. maja, tja do 17. 
Ure tudi maratonski tenis, ki ga poznajo ljubi-
telji tenisa na Podborštu pod naslovom: 25 ur 
tenisa. Zmagala je ekipa A, ki so jim nasprotni-

Pod »taktirko« Boštjana Poglajna iz društva 
prijateljev športa, ambicioznega Klemna Sla-
parja ter Žige Pavliniča iz društva skakalni 
komite Gora smo se 14. maja zbrali v športni 
dvorani Komenda. Tokrat zaradi že tradicio-
nalnega 3. pentatlona. To je bil športni dogo-
dek, ko nas je sodelovalo 10 ekip po 10 tek-
movalcev. Tekmovali smo v 5 športnih 
panogah (nogomet, košarka, namizni tenis, 
odbojka ter dodgeball (skoraj med dvema 
ognjema). Ekipe so bile razdeljene v 2 skupini 

Tretji komendski pentatlon
in vsaka je v rednem delu odigrala 16 tekem. 
Zelo naporno, pravijo. Dekleta, punce, žene 
pa tu seveda igrajo glavno vlogo. Kot že ničk-
olikokrat smo jih morali povabiti v ekipe, ker 
tako pravi eno izmed pravil »komenškega« 
pentatlona. Ekipa je po 16. tekmah uvrščena v 
nadaljnje tekmovanje, če je zbrala 16 ženskih 
nastopov. Na koncu so vse ekipe odšle na izlo-
čitvene boje. Prva ekipa skupine A in prva 
skupine B sta se pomerili za 1. mesto itd. po 
lestvici navzdol.

Končni vrstni red: 1. Čak da pojem, 2. 
Gobe, 3. No name, 4. Crni bojevniki, 5. Scr-
kljani, 6. Fullwood, 7. Stremetzsky, 8. T´zadna 
ekipa, 9. Avengers, 10. Bomo še vidl.

Vodstvo tekmovanja je podelilo še dve pri-
znanji in sicer naj ženski igralki in najstarejše-
mu igralcu. Pentatlon je uspel, zahvala pa ob-
čini Komenda, vsem sodnikom, prostovoljcem 
predvsem pa sponzorjem, ker bi bile sicer naše 
majice dolgočasne. Se vidimo drugo leto.

Žiga Pavlinič

Vse skupaj se je začelo z majhno idejo pred 
približno šestimi meseci ter s kratkim sporoči-
lom preko elektronske pošte. Pisal sem v Turči-
jo svojemu prijatelju Ahmetu, ki dela kot učitelj 
angleškega jezika na šoli blizu Istanbula. Ahmet 
je tudi koordinator EU projektov za Turčijo. 
Seznanil sem ga s svojo idejo o izmenjavi ter ga 
prosil, če mi pomaga v Turčiji najti šolo, ki bi 
bila skupaj z nami pripravljena izvesti izmenja-
vo. Kmalu zatem sem dobil sporočilo učiteljice 
iz šole, ki smo jo kasneje tudi obiskali. In celo-
tna zgodba se je začela. ... 

Pogovori so potekli kar dolgo časa, saj se je 
bilo treba dogovoriti o mnogih podrobnostih o 
tem, kako naj bi izmenjava učencev dejansko 
potekala. Sledili so štirje dolgi meseci trdih 
pogajanj, vsi udeleženci smo predstavili svoje 
želje, potrebe in seveda fi nančne zmožnosti. 
Pogovori so ves čas potekali korektno, spro-
ščeno in iskreno. Moram reči, da so bili naši 
turški prijatelji zelo navdušeni za tako obliko 
sodelovanja, hkrati pa so povedali, da še nikoli 
niso bili udeleženi pri kakršnikoli izmenjavi, 
niti pri kakšnem drugem projektu, ki bi bil so-
fi nanciran s strani EU. 

Končno smo se dogovorili o podrobnostih in 
napočil je čas nakupa letalskih kart. Takoj za-
tem sem se povezal z našim veleposlaništvom 
v Ankari (z go. Tatjano Ikić) ter z Ministrstvom 
za zunanje zadeve RS, z g. Andrejem Šterom 
(ki je vodja konzularne službe). Z njima sem 

PROFESOR BOŠTJAN ŽELEZNIK Še en kamenček v spominskem mozaiku
Ko se vse začne z majhno idejo in kratkim elektronskim sporoči-

lom… Učenci in spremljevalci iz OŠ Komenda Moste na izmenjavi v Istanbulu od 20. do 26. aprila.
bil ves čas v stiku. Nato je prišlo v Turčiji 
(Ankara, Istanbul …) in tudi drugod po svetu 
do vsem znanih terorističnih dogodkov. 

Naš obisk Istanbula je bil zelo vprašljiv. Vod-
stvo šole se je takoj sestalo in dogovorili smo se, 
da se skupaj s starši otrok, ki naj bi na izmenjavo 
potovali, odločimo, ali sploh gremo na pot. Pou-
dariti moram, da smo imeli organizatorji dogod-
ka ves čas polno podporo staršev, tudi v trenutkih, 
ko bi kdo mislil, da ga nimamo več (teroristične 
akcije). Spremljevalci otrok smo imeli zaupanje 
staršev, da se bomo na potovanju znali odzvati 
na vse morebitne možne nepredvidene dogodke. 
Na tem mestu se staršem še enkrat prav lepo za-
hvaljujem za podporo. Upam, da smo s svojim 
delom pred potovanjem in predvsem na njem 
upravičili njihovo zaupanje. 

Pohvaliti je treba tudi delo go. Tatjane Ikić 
in g. Andreja Štera, ki sta s svojimi izkušnjami 
bistveno pripomogla k uresničitvi načrtovane 
izmenjave. V času kriznih dogodkov v Turčiji 
sta znala pravilno svetovati in mi pomagati. 
Obema se iskreno zahvaljujem. 

Za organizacijo takšnega dogodka - izme-
njave, so potreba fi nančna sredstva, in to ne 
majhna. Ponovno bi rad poudaril, da nam je 
bila tudi tokrat, kot že tolikokrat do sedaj, v 
veliko pomoč Občina Komenda, ki je prispe-
vala večji del fi nančnih sredstev. Prav tako pa 
nam brez sponzorjev, ki so pomagali fi nančno 
in materialno, ter staršev, ki so tudi prispevali 

fi nančna sredstva, izpeljava tega projekta, ne 
bi uspela. 

Seveda gre zahvala tudi vodstvu šole, ki že 
15 let ves čas podpira moja prizadevanja za 
uresničitev podobnih zgodb. 

Naša šola se lahko pohvali, da že od leta 2001 
uspešno sodeluje pri projektih, ki so sofi nanci-
rani s strani EU. Ves ta čas z nami redno sodelu-
jejo tudi Občina Komenda in številni sponzorji 
ter starši. Do sedaj smo obiskali 9 različnih dr-
žav in bili gostje na več kot 20 različnih šolah. 

Zavedam se vseh problemov, ki nas v življe-
nju onemogočajo na različne načine, vendar še 
vedno globoko verjamem v to, da nam bo s 
skupnimi močni uspelo premostiti vse težave 
ter tudi v prihodnje omogočiti našim otrokom 
pogled v drug svet, v drugo kulturo ter v dru-
gačen način življenja. 

Iz odzivov otrok, ki so se udeležili potovanja 
v tujino, vidim, da so doživeli lepo izkušnjo, ki 
je ne bodo nikoli pozabili. Navezali so pristne 
stike z vrstniki, spoznali njihov način življenja 
ter njihovo kulturo. Doživeli so takšno gosto-
ljubje, ki mu ni para. 

Končal pa bi rad z besedami, ki mi jih je po 
vrnitvi iz tujine napisala sodelavka Sabina 
Brigita: »… zaradi tvoje neusahljive angažira-
nosti bodo otroci zopet dodali nov kamenček v 
mozaik svojega življenja … kamenček, ki 
predstavlja spomine … spomini, iz katerih je 
stkano življenje.«          Boštjan Železnik, prof.

ŠPORT, ZANIMIVOST

ki takoj po razglasitvi napovedali , da bodo 
naslednjič svojo uspešnost potrdil tenisači iz 
ekipe B. - Počakamo, pa vidimo. 

A. Ž. - P. Podbelšek
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S ŠOLSKIH KLOPI
V NARODNI GALERIJI

V narodni galeriji smo na začetku videli 
skrinjo škrata Gala. Dal nam je namig do prve 
slike. Potem smo se sprehodili še po ostalem 
delu galerije, tudi po novem delu. Najbolj se 
spomnim Kofetarice. Naslikala jo je Ivana 
Kobilca. V galeriji mi je bilo zelo všeč. Z dru-
žino bomo šli še kdaj tja.

Zala Mia Švigelj, 3. a

V garderobi smo se slekli. Potem nas je prija-
zna vodička peljala na stopnice, kjer smo se 
usedli. Tam nam je prebrala o škratu Galu. 
Namig nas je popeljal do slike sv. Jurija. Na-
migi so mi bili zelo všeč, od slik pa slika Pred 
lovom. Naslikal jo je Jurij Šubic.

Luka Vito Švigelj, 3. a

BILI SMO NA TABORU V OSILNICI OB 
KOLPI

Na taboru mi je bilo najbolj všeč, ko smo 
plezali na plezalni steni. Plezalna stena je bila 
zelo visoka. Plezati je bilo enostavno. Priveza-
ni smo bili z varnostno vrvjo. Na glavi smo 
imeli čelado.

Nik Vodlan, 2. b

Meni je bilo najbolj všeč, ko smo šli na pohod 
in smo spoznali zdravilne rastline. Izvedela 
sem, da se črni teloh imenuje zaradi črne čebu-
lice. Morala sem opisati čemaž, ki se uporablja 
pri kuhanju. Najbolj zanimiva mi je bila rastli-
na krvavi mleček, ker ima namesto belega 
mlečka rumenega.

Tara Knavs, 2. b

Meni je bilo lepo na taboru. Najbolj mi je bilo 
všeč, ko smo božali konja. Uživala sem tudi na 
pohodu, kjer smo se pogovarjali in veliko 
smejali.

Melina Čaušević, 2 .c

S sošolci smo preživeli nekaj sončnih dni v 
Osilnici. Tam smo imeli veliko zanimivih de-
javnosti. Všeč mi je bilo plezanje in prepevanje 
pesmi ob tabornem ognju. Učiteljica nam je za 
lahko noč zapela lepo uspavanko.

Tinkara Starovasnik, 2. c 

SPREHOD PO LJUBLJANI
V sredo, 4. 5., smo imeli naravoslovni dan. 

Ogledali smo si Ljubljano.
Avtobus nas je odložil pred parla-

mentom. Od Trga republike smo se 
odpravili do parka Zvezda, kjer stoji 
kipa Emonca. Sprehod po ljubljanskih 
ulicah smo nadaljevali do Prešernovega 
trga, ki nam nudi lep pogled na Tromo-
stovje in frančiškansko cerkev. Pot smo 
nadaljevali mimo mestne hiše, Robbo-
vega vodnjaka, starega mestnega jedra 
in stolnice. Z vzpenjačo smo se pov-
zpeli na Ljubljanski grad, kjer nas je 
pričakala vodička. Ogledali smo si grad 
in si z razglednega stolpa ogledali me-
sto. Na naravoslovnem dnevu smo se 
veliko naučili in spoznali nove skrite 
kotičke našega glavnega mesta.

Nika Juvan, 5. c 

Vodnjak treh kranjskih rek, Robbov 
vodnjak, mi je bil všeč, čeprav je kopi-
ja in je original v muzeju.

Jakob Šterk, 5. a

Vodička na gradu nam je povedala, če-
mu je služil in kako je nastal peteroko-
tni stolp. Pa še o triku, kako so ujeli sovražnika, 
ki je s konji divjal v ta stolp, a ga je presenetila 

ena od sten, ob ka-
teri se ni mogel 
ustaviti in se je va-
njo zaletel. 
Primož Plevel, 5. a

Na gradu so imeli 
dve ječi. Ena je bila 
za bogate, druga za 
revne. Za bogate 
pokrita, za revne 
ne. 

Noemi Žvegla 5. a
 

Zanimivo je bilo 
slišati, zakaj so imeli v peterokotnem stolpu ob 
dvižnem mostu velika in majhna vrata. Skozi 
velika so prihajali s konji in z vozovi, skozi 
manjša ljudje. 

Manja Kokol, 5. a

Park Zvezda se imenuje zato, ker ima potke v 
obliki zvezde. To smo lahko videli tudi z graj-
skega stolpa. 

France Prešeren še vedno gleda Primičevo 
Julijo – relief okna z njeno podobo na hiši, v 
kateri je živela.

Nejc Klemenčič, 5. a

Nekoč so na Čevljarskem mostu peke, ki so 
goljufali pri peki in teži kruha, namakali v 
Ljubljanico. Ljudje so tako videli, kateri pek je 
goljufal in pri njem več niso kupovali kruha.

Lana Fartek, Beti Krajačič, 5. a

Na gradu so nekoč za posladek jedli suho sadje. 
Rok si niso umivali. Ob mizi so imeli psa, ki 
jim je roke polizal ali so si jih obrisali v njego-
vo dlako, saj niso imeli prtičkov. 

Žan Voldrih Simčič, 5. a

PRESENETLJIVA TURČIJA
V torek nas je učitelj Boštjan Železnik po-

klical v učilnico: »Jutri se dobimo ob sedmi uri 
zjutraj na Brniku.«

Tako se je vse začelo. Že na letalu smo bili 
polni pričakovanj. Nekateri so se peljali prvič, 
zato jim je bilo še posebej vznemirljivo. Dve 
uri smo se smejali in si v mislih slikali svoje 
»nove« družine. Tako kot v fi lmih smo stopali 
proti vratom, kjer se je že slišalo vpitje in sme-
janje. Z gostitelji smo se objeli in spoznali. 

Z avtobusom smo se odpeljali do istambulske 
šole, nato pa v domove, kjer smo preživeli te-
den. Jaz sem pri Sili doma spoznala njenega 
bratca, mamo ter očeta. Kasneje mi je predsta-
vila tudi stara starša. Malo mi je bilo nerodno, 
saj so govorili turško in jih nisem razumela 
popolnoma nič. Spat smo šli okoli enih zjutraj.

Naslednje jutro me je prebudil zvok iz dža-
mije. Vstala sem in tudi moja prijateljica Sila 
je bila že budna. Skupaj sva odšli na zajtrk, 
sledila je šola. 

Življenje v Turčiji je precej drugačno kot v 
Sloveniji. Najtežje sem se navadila na njihovo 
stranišče na »štrbunk«. Tudi dnevni ritem 
imajo drugačen. Spat hodijo ob enih zjutraj in 
vstajajo ob osmih. V stanovanju nimajo ku-
hinjskih miz, temveč jedo ob manjših in nižjih 
in sedijo na tleh. 

Okoli šole imajo postavljeno ograjo, sicer pa 
je šola po zunanjem videzu podobna našim. V 
notranjosti pa se v precej manjših učilnicah pri 
pouku zbira okoli 50 učencev. Ker slabo govo-
rijo angleško, smo se pogovarjali kar preko 
prevajalnika.

Teden je bil nepozaben, najbolj pa si bom 
zapomnila poslovilno zabavo, na kateri smo 
videli tudi nekaj solz, saj smo se težko ločili. 

Še kdaj bi obiskala Turčijo, a hkrati sem se 
začela zavedati, kaj vse imamo v Sloveniji – 
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S ŠOLSKIH KLOPI, MEHURČKI

čista mesta in prelepo naravo.
Melanija Uranič 9. b 

PO CANKARJEVI POTI
Na poti v Bistro smo se ustavili v Cankarjevi 

rojstni hiši. Tam nas je sprejela prijazna gospa 
in nam povedala nekaj anekdot iz Cankarjeve-
ga življenja. Ker so bile zanimive, smo jih vsi 
pozorno poslušali. Presenetilo me je, da si je 
zapomnil toliko dogodkov iz otroštva in jih 
tako podrobno opisal. Jaz sem namreč že veli-
ko pozabila. Zapomnila sem si tudi, da je kljub 
revščini pogosto pomagal drugim ljudem.

Cankarjev slog pisanja je zelo poseben in 
zgodbo zelo popestri. Učiteljica nam je oblju-

Slovenija je gozdnata država in skoraj vsak drža-
vljan ima tako rečeno gozd pred svojim pragom. 
Človek je bil v preteklosti bolj povezan z naravo. 
Danes pa nas sodobni način življenja in napredna 
tehnologija preveč oddaljujeta od narave. Vse 
manj je družin, ki bi svoje otroke peljala v naravo 
in jim omogočila, da otrok pridobiva nova znanja 
preko lastnih izkušenj, da se sprosti in umiri od 
vrveža, ki ga doživlja vsakodnevno. Otroci, ki 
živijo v nenehnem stiku z naravo, so bolj srečni 

Gozdna igralnica
in čustveno stabilni. Preko narave 
si pridobivajo znanje in izkušnje in 
se tako celostno razvijajo. Prav za-
radi dejstva, da otrok za nemoten 
celostni razvoj potrebuje dane po-
goje, smo se v našem vrtcu odločili, 
da se vključimo v projekt Gozdni 
vrtec in v njem že vrsto let uspešno 
delujemo na nivoju celotnega vrtca. 
Učenje v novem tisočletju naj ne bi 
ponujalo več zgolj akademskega 
koncepta, ampak naj bi bistveno 
prispevalo k celovitemu razvoju 

vsakega posameznika. Pomemben postaja pre-
nos znanj in veščin v realnost in možnost njihove 
uporabe izven šole in vrtca, hkrati pa pedago-
škim delavcem predstavlja poučevanje v narav-
nem okolju možnost razvoja novih pedagoških 
idej in metod ter osebno rast (Inštitut za gozdno 
pedagogiko, 2013).

Mag. Natalija Györek je zapisala: »Gozd je 
prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo gozda in 
naravo otrok . Vse bolj tudi spoznavamo, da uče-
nje v naravi skriva v sebi nekaj več - našim otro-
kom ne omogoča samo doživljanje narave, ampak 
tudi pozitivno doživljanje samih sebe in svojih 
prijateljev. Otroci v gozdu ne krepijo samo znanj 
s področja narave, matematike, 
slovenščine, ampak vsak otrok na 
najboljši možni način razvija svoje 
individualne sposobnosti, celotna 
skupina pa se razvija kot skupina 
in krepi se socialna mreža. Nemir, 
nepozornost, občutek utesnjenosti, 
stres, tekmovalnost, samozavesti, 
ki jih pri naših otrocih opažajo 
pedagoški delavci, se v naravi 

predajo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju 
(http://gozdnivrtec.si/).

V Vrtcu Mehurčki si prizadevamo, da sledi-
mo metodam in načinom dela, ki zagotavljajo 
otrokom vsestranski razvoj in dobro počutje. 
Zavedamo se, da so prostori v vrtcu omejeni, 
kar posledično vpliva na otrokove potrebe po 
gibanju. Gozd pa je prostor, ki otroka ne ome-
juje. Otroci imajo v gozdu na voljo vse oblike 
naravnega gibanja, spoznavajo različne narav-
ne materiale, razvijajo domišljijo, se aktivno 
učijo, itd. Hkrati pa imajo možnost najti koti-
ček, kjer se umaknejo od vrveža. Tako otroci, 
kot zaposleni, smo zelo veseli, ker smo prido-
bili igralnico v gozdu, ki jo bomo z veseljem in 
zelo pogosto uporabljali. 

Ob tej pomembni pridobitvi se Vrtec Me-
hurčki zahvaljuje Občini Komenda, ki nam je 
odstopila del zemljišča, g. Igorju Štebetu za 
prispevan material in vsem ostalim sodelujo-
čim pri sami izvedbi postavitve igralnice v 
gozdu. Zavedamo se, da bo ta prostor včasih 
privabil tudi ostale občane, da se bodo prepu-
stili sozvočju narave. Prepričani pa smo, da 
bomo vsi skupaj skrbeli, da prostor ostane čist 
in urejen, točno takšen, kot si narava zasluži.

Maja Spruk

bila, da če bom tako pisali pri spisu, bo 
ocena zagotovo dobra!

Ogledali smo si tudi notranjost hiše, 
ki je bila zelo majhna in res si ne mo-
rem predstavljati, kako je v njej živelo 
dvanajst ljudi. Na koncu smo se pov-
zpeli še do cerkvice Svete trojice in do 
Cankarjevega spomenika.

Žal mi je, da nisem slišala še kakšne 
anekdote, bom pa vzela v roke njegove 
knjige.

Lara Cvek, 8. C

ZLATA ASTRONOMIJA IN ZLATA FIZI-
KA

od začetka šolskega leta pa vse do maja smo 
se nekateri učenci z astronomijo in fi ziko 
ukvarjali več, kot je obvezno. Dobivali smo se 
ob sredah pred poukom ter ob četrtkih popol-
dne pod budnim očesom naše mentorice Da-
mijane Ogrinec.

Najprej smo se pripravljali na tekmovanje iz 
astronomije in začeli z osnovami, kot je upora-
ba zvezdne karte, kasneje pa smo se ubadali 
tudi z zapletenejšimi stvarmi. Tako na šolskem 
kot na državnem tekmovanju smo reševali 
osem  nalog. Na državno tekmovanje sva se 
uvrstila z Gašperjem Koširjem in osvojila zlato 

priznanje, sam pa sem bil povabljen tudi na 
Astronomsko olimpijado St. Petersburg, ki 
poteka preko spleta. To je mednarodno tekmo-
vanje za učence in dijake v reševanju astro-
nomskih problemov. Tekmovanja se vsako leto 
udeleži približno 5000 tekmovalcev iz okoli 
50 regij Rusije in 10 drugih držav.

Pisali smo ga v Prekmurju, v Turnišču, in 
sicer kar štiri ure. V fi nalnem krogu tekmova-
nja smo samostojno in brez pomagal (literature, 
kalkulatorja …) reševali teoretične in praktične 
naloge. Naloge sem rešil dobro in si pridobil 
tretjo nagrado.

Zatem pa je prišla nova doba. Doba fi zike. 
Ker smo se spet pripravljali na šolsko tekmo-
vanje, se je delo malce upočasnilo. Kljub temu 
pa se nas je področno tekmovanje, ki ga je or-
ganizirala naša šola, uvrstilo veliko učencev, 
posebej devetošolcev. Podobno kot pri astro-
nomiji, smo tudi tu obkrožali, računali, na dr-
žavnem tekmovanju pa smo reševali še ekspe-
rimentalno nalogo, kjer smo v našem primeru 
ugotavljali prožnost in upogib ravnil pod raz-
ličnimi pogoji. Na to stopnjo tekmovanja se 
nas je uvrstilo kar pet učencev. Po objavi rezul-
tatov se je izkazalo, da sva tudi tokrat z Ga-
šperjem dobila zlato priznanje.

Jošt Plevel, 8. a
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V poročilu Policijske postaje Kamnik se je meseca aprila nabralo več do-
godkov, ki so terjali navzočnost Policije. Ja, bliža se poletje, ko bodo taka 
poročila še obsežnejša. Pri tem se poraja vprašanje, ali so nepridipravi iz 
domačih logov ali pa je vsak mesec nekaj storilcev tudi iz krajev izven naše 
občine. Ker vsaj nekaj preiskav traja dalj časa, je nemogoče trditi, da so 
kriminalna dejanja res samo domačega izvora.

VLOMI
27. 4. je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo v Komendi.

TATVINE
21. 4. je doslej še neznani storilec v gostinskem lokalu v Mostah izza to-

čilnega pulta odtujil zagonski ključ osebnega avtomobila Seat-Ibiza.
V noči od 26. na 27.4. je bil na Gmajnici ukraden osebni avtomobil Ško-

da-Octavia-karavan, bele barve, reg.št. LJ IL-060.

OSTALA KAZNIVA DEJANJA
V noči od 4. na 5. 4. je neznani objestnež opraskal osebni avtomobil na 
Gori.

Noč z 9. na 10. april je bila usodna za osebni avtomobil - starodobnik 
znamke Ford A – letnik 1931.

Noč med 21. in 22. 4. je odnesla zadnji brisalec na osebnem avtomobilu, 
ki je bil parkiran pri cerkvi v Komendi.

Tudi noč med 29. in 30. 4. je bila pripravna, da je neznanec poškodoval 
drevesa (orehe) in ograjo v Suhadolah.

KRŠITVE JAVNEGA REDA IN MIRU
»Zelo nerodno« je, ko nekomu zavre kri in napade varnostnika, kot se je to 
zgodilo 9. 4. na sejmu v Komendi.

Precej bogata zbirka nečednosti
Povsem druga zgodba pa je, če mora posredovati policija v sporu med 

partnerjema v Podborštu 27. 4.

PROMETNE NESREČE
Hudo je, če se vozniku na pot postavi cestno ogledalo. Po trku v ogledalu na 
Komendski Dobravi, ki se je zgodil v noči med 1. in 2. 4., je povzročitelj 
pobegnil s kraja nesreče. Dvakratni greh!

Pri prometni nesreči, ki se je zgodila 6. 4. v Mostah in je nastala samo 
materialna škoda, sta se udeleženca sama dogovorila o krivdi.

Nenavadna nesreča se je zgodila 10. 4. na sejmu v Komendi, ko je voznik 
zapeljal čez nogo peški. 

Na cesti Brnik – Moste je 27. 4. tovorno vozilo v Nasovčah zdrsnilo s ceste.
- - -

Rad bi opozoril na vedno večje število prometnih nesreč, ki se dogajajo 
voznikom motornih koles. Vedno več jih je, posledice največkrat najtežje in 
tragične. Smo vsi udeleženci v prometu pozabili na to, da je treba hitrost 
prilagoditi voznim razmeram, kar velja tudi za motoriste? Vozniki avtomo-
bilov pa pozabljamo, da ima vsak osebni in tovorni avto vsaj tri ogledala in 
je voznik dolžan, da promet za seboj pa tudi ob sebi pozorno nadzoruje.

Telefoniranje med vožnjo je postal nevaren, zelo pogost dejavnik nepa-
zljivosti voznikov. Premalo je kontrol na cesti! Čas vedno gostejšega prome-
ta šele prihaja. Vozimo previdno in pridimo na cilj brez nepotrebnih nezgod! 
Pa srečno in varno vožnjo vam želim!                                     

Tone Ogorevc

Odšli so…
Ljudmila Zabret, Komenda, Zajčeva cesta 28, stara 88 let

V sredo, 13. maja, se je ob 18. uri v prostorih 
Teniškega kluba zbralo 14 igralcev, ki so v 
počastitev občinskega praznika odigrali klub-
ski turnir.

Tekmovalni duh je izostril pogled in puščice 
so največkrat poletele tja, kamor so bile name-
njene – v tarčo, čim bliže sredini. 

Zavisti ni bilo, le sproščen smeh je spremljal 
boljše ali slabše zadetke. Sicer pa – kaj bi zavist 

Občinsko prvenstvo DU v pikadu
– tekma je tekma, mnogokrat so rezultati odvi-
sni od sreče, ki pa je, kot pravijo, opoteča.

Rezultati - Ženske posamezno: Prvo mesto je 
pripadlo Mariji Burger, druga je bila Dani Misja, 
tretja Pavla Hrovat. Moški posamezno: Največ 
točk je zbral Drago Žinič in zasedel 1. mesto, 
drugi je bil Matjaž Omerzu, tretji pa Marjan Urh.

Pokale je podelila predsednica DU Marija 
Pirnat.        Tone Ogorevc

Na Križu pri Komendi je bilo 7. 
maja gasilsko tekmovanje v orien-
taciji za mlade gasilce iz GZ Ko-
menda in GZ Kamnika. V orienta-
cijskem tekmovanju, ki ga 
sestavljajo vaja z vedrovko, veza-
nje vozlov, praktične vaje iz ori-
entacije, hitrostno zvijanje cevi, 
spajanje cevi na trojak, postavitev 
orodja za vajo motorno brizgalno 
in tek po progi z orientacijo po 
karti. Prijavljenih je bilo 70 ekip 
po trije član. Ekipe so tekmovale v 
kategorijah pionirji, mladinci in 

Tekmovanje mladih gasilcev
gasilski pripravniki. Najboljše ekipe (prva in 
druga) so se uvrstile na regijsko tekmovanje, 
ki naj bi bilo 4. maja na Homcu, vendar bo 
zaradi slabega vremena kasneje.                                  A. 
L.
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SKAVTI

Pomlad je za 
skavte vedno 
zelo pestro in 
veselo obdobje. 
Imamo obljube, 
kjer v naše vrste 
sprejmemo »no-
vince«, ki to niso 
več, ko jim za 
vrat nadenemo 
rdeče- belo rutko 
in takih je bilo 
letos kar 12! Pa 

skavtske izpite, na katerih se morajo izvidniki 
in vodnice izkazati, če želijo na tabor, kjer je 
veščinsko znanje še kako pomembno. Letos pa 
se v Komendi še posebej »dogaja«, saj so kla-
novci organizirali odmeven projekt Ugrabljeni 
in prav kmalu na Križu na skavtskem travniku 
gostimo Zaveži, tekmovanje v postavljanju 
zgradb iz lesa in vrvi. 

Obljube
6. maja se je naš steg, Komenda 1, zbral na 

Križu, kjer so potekale obljube. Za začetek so 
nam voditelji dali navodila in nam razdelili 
naloge. Nato pa smo se lotile postavljanja šo-
torov. Čeprav nismo imeli veliko, časa so na 
koncu stali vsi šotori in bivaki. Postavili smo 
tudi ograjo, stranišče, ognjišče, križ in oltar. 
Nekateri smo odšli še k šmarnicam, zato smo 
večerjo pojedli malo prej kot ostali. Ko smo se 
vrnili,smo povadili za naslednji dan. Sledil je 
zabavni večer. Druženje ob ognju, petje pesmi, 
vlečenje vrvi. Potem smo se odpravili spat. 
Noč je bila mrzla in kratka, a zbudilo nas je 
sveže jutro. V družbi skavtskih prijateljev smo 
pojedli zajtrk. Kmalu se je pričela sveta maša, 
ki je potekala na gozdni jasi. Med mašo smo 
novinci obljubili obljubo in dobili rutko. Pono-
sna sem prejela rutko, ki mi je dala nov zagon. 
Po maši je bila pogostitev, potem pa smo imeli 
nekaj prostega časa. Popoldne smo se igrali 
veliko igro. Nato smo si pripravili palice, na 
katere smo pri kosilu nabadali hrenovke in jih 
pekli na ognju. Nekatere so bile zažgane, a nič 
zato, pojedli smo vse. Na koncu smo podrli 
šotore in ostale stvari, ki smo jih postavili v 
petek. Ker pa je ostalo še nekaj časa, so nas 

Skavtski maj
razdelili v skupine in odpravili smo se na 
krajšo orientacijo. Na točkah smo dobili verze, 
iz katerih smo spesnili rep in ga nato tudi zape-
li. Zame nepozaben vikend se je zaključil s 
kvadratom, v katerem smo dobili obeske, ki 
nas bodo spominjali na te obljube.

Maja Brišnik

»Obljube so mi bile zanimive, saj smo kurili ogenj 
in smo imeli ob njem zabaven večer. Najboljši del 
pa so bile obljube, ko sem dobil rutko!« 

Gal

Ugrabljeni
Na začetku marca je v skavtsko javnost pri-

curljala novica, da Klan VI. dimenzije iz stega 
Komenda 1, pripravlja nepozaben projekt. V 
gozdu smo postavili labirint, ki je bil velik cca 
50x65 m. Igra je potekala v 11 različnih terminih 
med vikendi v aprilu in med prvomajskimi po-
čitnicami. Vsak večer je bilo na sredini zaprtih 
25 skavtov iz vse Slovenije in dva stražarja oz. 
ujetnika, ki sta že pred časom zapravila svojo 
edino priložnost za rešitev in sta bila tako obso-
jena na življenje znotraj ogromnega labirinta. Iz 
sredine je vodilo dvoje vrat, skozi katere so 
ekipe med intervali spuščale po enega od petih 
članov. Intervali so bili različno dolgi, na začet-
ku so bili člani ekip v labirintu le pol minute, 
proti koncu igre okrog 5 minut. Med vsakim so 
imeli nekaj časa, da je član, ki je prišel iz labi-
rinta, povedal ostalim, kam vodi pot, katere pa-
sti, slepe ulice in namige je odkril, nato pa je 
zvok piščalke naznanil začetek novega interva-
la, med katerim je labirint raziskoval drug član 
ekipe. Po labirintu, čigar stene so bile izdelane 
iz folije za bale in so bile visoke med 180 in 190 
cm, so se premikali s svečami. Čeprav so bili na 
začetku prepričani, da so sami, so hitro spoznali, 
da temu ni tako, v sredino se je slišal marsika-
kšen krik, ko je v črno oblečen neznanec pre-
strašil nič hudega slutečega ujetnika. Če jim je 
na poti ugasnila sveča ali se pred piskom, ki je 
označil konec intervala, niso vrnili nazaj na 
sredino, je bila njihova ekipa kaznovana in na-
slednji interval ni raziskovala labirinta. Pot ni 
bila enostavna, iz sredine so do dveh izhodov 
vodile štiri različne poti, ki so se spreminjale. 
Čeprav se je rešilo le malo ugrabljenih, so glede 
na anketo, ki so jo kasneje rešili, in na njihove 
komentarje, nadvse uživali. Čeprav smo bili 
utrujeni in nam je sploh proti koncu aprila že 
zmanjkovalo energije, je bil naš trud poplačan s 
pohvalami in izraženimi željami udeležencev 
po ponovitvi projekta naslednje leto.

Ana Kepic, Sončna koala

Sokoli na potepu
Petek, 22. aprila, ob 16.00 smo se Martin, 

Matej, Klemen in jaz, kot dogovorjeno, dobili 
pred občino v Komendi. Ker sem seveda malo 
zamudil, smo šli na avtobus za Ljubljano šele 
ob 16.35. Med vožnjo smo se pogovarjali in 
poslušali glasbo. Ko smo prispeli v Godovič, je 
bila ura približno 17.45 in odpravili smo se 

proti župnišču, kjer naj bi prespali in tam ostali 
do naslednjega dne popoldne. Ker nas je župnik 
posebej prosil, naj ne vstopamo med veroukom 
in ker smo zaslišali petje, smo se odločili, da 
gremo na bližnje šolsko igrišče igrat nogomet. 
Bilo je precej veliko in ker je bilo na hribu ob-
dano z visoko mrežo za prestrezanje žoge, nam 
je to seveda prihranilo veliko časa. Razdelili 
smo se v dve skupini; v eni sta bila Martin in 
Filip zelo dobra nogometaša, v drugi skupini pa 
smo bili Klemen, Matej (zelo dobra vratar in 
napadalec) in jaz sicer slab igralec, a hiter tekač. 
Odločili pa smo se, da poraženec kuha večerjo 
in seveda smo zmagali mi, a ne za veliko. 
Martin in Filip sta s svojo spretnostjo dobro 
nadoknadila za enega igralca manj, a se nista 
mogla kosati s Klemenom, kot stalnim vratar-
jem in Matejevim in mojim hitrim vračanjem v 
obrambo. Zato sta večerjo kuhala onadva, kar 
je boljše, saj Filip kuha boljše kot vsi ostali na 
potepu pa še nam je dalo razlog za lenarjenje. 
Spali naj bi v nadstropju nad kuhinjo in smo v 
eni od sob že odložili nahrbtnike. A smo zaradi 
pevskih vaj cerkvenega zbora ostali v kuhinji in 
se tam pogovarjali ter zabavali. Po končani ve-
čerji smo počakali, da zbor zaključi vaje in ko 
so odhajali domov so nam povedali, da je dišalo 
vse do njihove sobe. Pevci so odšli, zato smo šli 
v sobo, kamor smo odložili nahrbtnike in se 
pripravili na spanje. Poslušali smo glasbo, 
Martin je igral na kitaro, ostali pa smo malo 
peli, malo pa smo se pogovarjali, nato pa smo 
šli spat. Naslednji dan smo za zajtrk jedli pašte-
to in nato spekli še čevapčiče za dobro mero in 
se po zajtrku odpravili na nogometno igrišče, 
ker je bil za kasneje napovedan dež. Tokrat smo 
igrali za to, kdo kuha kosilo. Bilo je še bolj te-
sno, ko jaz nisem zadel nobenega penala, Matej 
zgrešil samo enega in Klemen zadel vse, smo 
proti Filipu in Martinu zmagali le za las. Za 
kosilo so bile hrenovke, zunaj pa je padal dež. 
Nato smo do 17.00 igrali namizni nogomet in 
se zelo zabavali.Toda po vsem tistem tekanju 
po igrišču smo vsi potrebovali počitek in smo 
naslednji dve uri malo poležavali. Ob 17.00 je 
prišla gospa in zaklenila župnišče, mi pa smo 
pod streho (zaradi dežja) počakali avtobus. Do 
Ljubljane smo se peljali mirno in po moji stari 
navadi sem spet zaspal in se zbudil šele v Lju-
bljani. Tam smo morali čakati približno 45 mi-
nut, nato smo se odpeljali domov.

Načitani sokol, Tilen Rems

K kot Komenda
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POTOPIS

Ker so emigranti v Slove-
niji še vedno zelo aktual-
ni, sam pa sem pravza-
prav trenutno tudi 
nekakšen emigrant v dr-
žavi, iz katere prihaja kar 
nekaj priseljencev v 
Evropo, sem se odločil 
svoj zadnji članek iz Ira-
na posvetiti tej temi. 

Priti in se poiskušati 
umestiti v tako drugačen svet, s tako drugačni-
mi navadami, kulturo, vero in običaji, je vse 
prej kot enostavno. Že male stvari velikokrat 
predstavljajo težave in prinesejo nesporazume. 
Kar je za njih vljudno, je lahko za nas žaljivo 
in kar je vljudno za nas je lahko žaljivo za njih. 
Pred dobrim mesecem sem na spletu zasledil, 
da so v Sloveniji k nekemu gospodu v Grosu-
plju na vrata pozvonili štirje muslimanski pri-
seljenci in ga vprašali za koliko denarja, bi bil 
pripravljen prodati njegovo 17-letno hčerko. 
Oče jih je napadel s pestmi, na koncu pa je 
morala posredovati policija. Sliši se nadvse 
neprimerna gesta, čeprav je v njihovem svetu 
to najbolj spoštljiv način dvorjenja dekletu, na 
drugi strani sem pa sam tu skoraj pristal v za-
poru, ker sem na plaži »vljudno« posedal z 
Iransko prijateljico.

Sam sicer nisem zagovornik velikega meša-
nja kultur in množičnih migracij, vendar je 
povsem naravno, da so se v neki meri vedno 
dogajale in se tudi vedno bodo. Mešanja so se 
dogajala zaradi vojn, dela, ljubezni ali zaradi 
nestrinjanja z domačo politiko. Prav zaradi 
slednjega se je iz Slovenije in še prej iz Jugo-
slavije izselilo ogromno ljudi. Če ima kdo ka-
kšnega sorodnika ali znanca, ki se je odselil v 
Argentino, ZDA ali Avstralijo, mu je gotovo 
želel, da bi ga tam dobro sprejeli in bi se dobro 
vključil v družbo. Iz prve roke pa vam lahko 
povem, da je razlika med našo in ameriško 
kulturo precej manjša, kot pa med našo in bli-
žnjo vzhodno. Lahko tudi povem, da se ni 
enostavno vključiti v tako različno kulturo, 
kako pa se na koncu vklopiš, pa je še najbolj 
odvisno od tega, kako te sprejmejo domačini. 
Meni je tu nekoliko lažje, saj me pogosteje 
postavljajo nad njih, kot pa pod njih. Za svoje 
delo dobivam precej boljšo plačo, kot pa bi jo 
dobival nek domačin, nihče ne kaže s prstom 
name, da sem del tiste rase, ki je posredno ali 
neposredno »zakuhala« večino vojn v zadnjih 
nekaj stoletjih. Ko mi govorimo o musliman-
skem priseljencu, v isti sapi že razglabljamo o 
terorizmu, potencijalnih samomorilcih in Is-
lamski državi. Res je, večina teroristov prihaja 
iz bližnjega vzhoda, vendar ali si res sedaj vsi 
muslimani zaslužijo deklaracijo terorista? Čudi 
me, da me kot predstavnika bele rase, še niti 
enkrat ni nihče povezoval z zločini prve in 
druge svetovne vojne, nihče mi nikoli ne vrže 
pod nos, da so »naši« predniki izbrisali skoraj 

KLEMEN GRMŠEK: DVANAJSTI DEL POTI

Klemen Grmšek

Iz dežele emigrantov
celotno avtohtono prebivalstvo 
južne in severne Amerike.... Še 
marsikaj bi tu lahko dodal, vendar 
nima smisla, saj bo šlo takoj v po-
zabo. Vsak se poleg tolaži, da on 
pa že ni nikogar ubil in da nima 
nič s tem. In najbrž res nima, tako 
kot tudi ti emigranti in begunci 
nimajo nič skupnega z nekaj men-
talno neuravnovešenimi posame-
zniki, ki so se razstreljevali po 
Evropi.

Če za primer vzamemo dve muslimanski 
družini, ki sta se priselili v novo evropsko dr-
žavo. Prvo družino so novi sosedje sprejeli, jih 
povabili v svoje domove, jih seznanili z njiho-
vo kulturo in jim nudili pomoč pri zaposlova-
nju. Drugo družino pa so namestili v azilni 
dom, katerega stražijo policisti, na njih kažejo 
s prsti, da so teroristi in jim niti ne omogočajo 
zaposlitve, saj so nezaupljivi. Mislim, da je 
jasno, iz katere družine znajo priti problema-
tični emigranti. Vseeno pa se moram še spota-
kniti v to, da je na spletu polno namigovanj, da 
je migrantska kriza zrežirana, ker Nemčija po-
trebuje poceni delovno silo. Če je to res, moram 
reči, da so bolj slabo tole premislili, saj so z 
njihovo učinkovitostjo še najbolj primerljivi s 
Črnogorci in tudi njihov pozdrav pove nekaj o 
njihovem karakterju: Khaste naboshi, v dobe-
sednem prevodu bi pomenilo: Naj te ne utrudi. 
Tudi Arabci in Turki imajo svoje različice tega 
pozdrava, vsi ga sicer uporabijo le, ko je nekdo 
v službi ali pa nekaj dela. Vendar se zdi, da jim 
je največja skrb ne biti utrujen.

Ker vedno zagovarjam, da so znanje, resnica 
in razgledanost ključ do strpnosti in boljšega 
življenja, bom na kratko opisal še njihovo vero:

Islam je vera, o kateri najbrž večina kristja-
nov ve bolj malo in iskreno tudi sam prej nisem 
vedel veliko. To so tisti skrajneži z bombami 
na sebi, ki terorizirajo cel svet. No, resnica je 
seveda daleč od tega. Prvo kot prvo so tisti 
skrajneži druga veja Islama, katere se normalni 
muslimani močno sramujejo. Drugo pa je to, 
da s kakršnimkoli ubijanjem ne moreš biti 
pravi musliman, saj jim Koran, tako kot nam 
Sveto Pismo, ubijanje močno prepoveduje. 
Sama vera pa prav tako kot Krščanstvo in Ju-
dovstvo izhaja iz abrahamske religije. Tako kot 
židje niso priznali Jezusa za preroka, 
tako tudi krščanstvo ne priznava 
Mohameda za preroka. Muslimani 
priznavajo celo staro zavezo vključno 
z Jezusom, le da oni pravijo, da je 
Jezus eden izmed 142 tisočih prero-
kov poslanih na zemljo, zadnji prerok 
pa je bil Mohamed, in on je božja 
navodila le še enkrat bolj točno zapi-
sal. Za razliko od Svetega Pisma, se 
Koran skozi zgodovino ni nikoli nič 
spreminjal. Navodila za življenje pa 
so zelo podobna kot svetopisemska, 

le da imajo dodanih še nekaj dodatnih pravil, 
katera so očitno bila ustvarjena za prebivalce 
tega dela sveta. Zaradi bojazni pred manipula-
cijo posameznikov, islam v osnovi nima ver-
skih vodij. Oni zagovarjajo, da za stik z bogom 
ne rabimo posrednika, prav tako pa ne rabimo 
posrednika za odpuščanje grehov, smo le ljudje 
in Alah. Pred bogom pa smo vsi enaki, musli-
mani, kristjani, neverniki, beli, črni.... V teoriji 
vse lepo in prav, vendar pa je realnost nekoliko 
drugačna. Dober primer je ravno Iran, kjer se 
je kar naknadno izbralo duhovnega vodjo 
»Imama«, sedaj pa on odloča v imenu vseh 
muslimanov, pravzaprav kompletno vodi drža-
vo in usodo perzijskega ljudstva. Ravno zaradi 
tega iz Irana bežijo ljudje, ki niso podporniki 
Islama ter nočejo podrediti svojega življenja 
muslimanskim zakonom. Tu pa se postavi po-
membno vprašanje: kdo je sedaj upravičen do 
azila v drugi državi? So to le tisti, ki bežijo 
pred vojno, ali so to tudi tisti, ki bežijo pred 
versko tiranijo. Prepričan sem, da če bi se sam 
rodil v eni izmed teh držav, da bi bil danes pri 
svojih tridesetih (30) že daleč proč.

So pa pravi islamski verniki bolj predani, 
kot večina ostalih vernikov. Molijo petkrat na 
dan, večina se jih drži enomesečnega posta in 
predvsem veliko energije posvečajo za sledenje 
Alahovih navodil. Zaenkrat sem na poti spo-
znal veliko muslimanov, ki so bili res veseli, 
da lahko pomagajo sočloveku, neglede na to 
ali sem kristjan, agnostik ali kaj tretjega. V tej 
obratni situaciji so mi lepo pokazali, da so 
pravzaprav bolj strpni kot mi in da tudi če je 
včasih malo težko, še vseeno tudi tako različni 
kulturi lahko sobivata na enem prostoru.

Moje delo v Iranu se je že skorajda končalo, 
tako da se naslednjič že javim s poti.

In en lep pozdrav pod Alpe.
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PLANINCI

Ker najučinkoviteje urimo svoje 
sposobnosti z vajo, smo se člani 
ŠPO Komenda v začetku marca 
odpravili na izlet na bolder ste-
no, ki je v Kulturnem domu 
Kamnik. V okviru izletov se 
imamo možnost preizkusiti na 
različnih terenih in težavnostih. 
Izkušnje si nabiramo tudi izven 
prostorov v Komendi (ki jih 
bomo zaradi številčnosti kmalu 
prerasli :). Zbralo se nas je 
enajst nadebudnežev, ki smo na 
stenci vztrajali tri ure. Našlo se 
je dovolj izzivov za potešitev 
želja začetnikov in  tudi »starih mačkov«. 
Sproščen in poučen zlet smo sklenili z druže-

Načrtovani pohod na Šenturško Goro je kljub 
neprijaznemu vremenu dosegel svoj namen. 
Okoli 8. ure, 14. maja, se je na zbirnem prosto-
ru zbralo malo več kot 50 planincev, primerno 
opremljenih in dobre volje.

Materialna plat planinskih društev je največ-
krat odvisna od trdega prostovoljnega dela; saj 
poleg izobraževanja o naravi in varnosti v gorah 
skrbijo za markiranje poti, nadelavo in vzdrže-
vanja poti, postavitev nujno potrebnih objektov, 

ŠPO Komenda se je ponovno odpravil na pot 
do plezalnih užitkov. Tokrat se je skupina 10 
članov odpravila v Nacionalni park Paklenica 
pri Starigradu na Hrvaškem. To je park, ki ga z 
veseljem obišče vsak ljubitelj plezanja. Pakle-
nica je raj za plezanje in tudi za izletniške ture 
po okoliških hribih z vrhovi tudi preko 1700 m 
nadmorske višine.

Kljub napovedi o slabem vremenu smo se v 
petek, 22. aprila 2016, odpravili proti Hrvaški. 
Že prvo noč, iz petka na soboto, smo osvojili 
prvo plezalno smer, dolžine 150 m. S čelko na 

Komendski plezalci v Paklenici
glavi in luno na nebu sta se 
najbolj izkušena iz druščine, 
Anže in Luka, pognala v 
smer malo pred polnočjo in 
sestopila po dobri uri in pol 
plezanja. Nadaljnjih nekaj 
dni je bilo v znamenju son-
ca, vetra, dežja in mraza, 
občasno je temperatura pa-
dla tudi do okroglih 0 °C. Z 

veliko smeha, dobre volje in želje po plezanju 
smo se dnevno tudi po trikrat odpravili v park 
in iz njega, samo zato, da smo lovili najboljše 
trenutke za plezanje. S trudom in voljo nam je 
plezanje šlo zelo dobro do rok in uspeh je bil 
odličen. Osem plezalcev je v 4 plezalnih dneh 
preplezalo preko 100 plezalskih smeri. S spod-
bujanjem drug drugega pa smo si pomagali k 
doseganju želenih vrhov različnih težavnosti 
in presegali lastne meje.

Med plezanjem smo si čas krajšali s sprehodi 
po okolici, pili kavo ob pogledu na morje, 

kartali in iskali 
osla, se resno in 
tudi malo manj 
resno pogovarjali 
ter pekli in še raje 
jedli, palačinke. 
Vrhunec izleta je 
bil sončni torek, 
ko smo preko ce-
lega dneva pleza-
li več raztežajne 
smeri dolge pre-
ko 100 m. Dolge 
smeri za vsakega 
plezalca predsta-
vljajo posebno 
doživetje in 4 novi plezalci ŠPO Komende so 
ta nepozaben trenutek letos tudi izkusili.

Za zaključek smo se, kot se za obmorsko 
destinacijo spodobi, najedli rib in se poslovili 
od sonca in se celi vrnili domov na mraz ter 
zamenjali toplih 20°C za visokih 20 cm snega.

Drugo leto ponovimo! Prideš še ti? ☺
Športni plezalec Luka Nagode, ŠPO Komenda

Pohod planincev na Šenturško Goro
ki zagotavljajo varno pot in trden korak.

Med pohodom so se ustavili pri novozgraje-
ni Janotovi brvi, ki je svojemu namenu služila 
od leta 1994; ko je idejo vzpodbudil Jano Kern, 
takratni predsednik PD, žal pokojni Milan 
Šinkovec, pa je skupaj z njim in prostovoljnim 
delom članov zamisel uresničil.

Nova brv, ki so jo pomagali zagraditi člani s 
prostovoljnim delom, ob velikem in dragocenem 
prispevku donatorjev in dobrotnikov društva, je 
dolga je 10 metrov in bo služila namenu vsaj to-
liko časa, kot je zdržala prvotna brv. Konstruktor-
ji, graditelji in namestitev je bila prava mojstrovi-
na znanja. V enem kosu so jo pripeljali med 
drevesi, ne da bi podrli eno samo drevo, jo dvi-
gnili in postavili na njeno mesto. Ko boste imeli 
čas, si novo brv lahko ogledate, ne bo pa škodilo, 
da se preko nje odpravite tudi Šenturško Goro.

Brv je po kratkem govoru odprl predsednik PD 
Komenda Zoran Sodnik in sem zahvalil vsem, ki 
so kakorkoli pomagali pri zahtevnem delu.

Pohodniki so se odpravili proti zastavljene-
mu cilju in se zadovoljni vračali eni prej, drugi 
malo pozneje. Nobeden pa ni zamudil družab-
nega srečanja po končanem pohodu.

Tone Ogorevc

ŠPO Komenda na obisku v Kamniku

Aplenca se smeje
Janez prisede k punci v lokalu: 

»Ti lahko plačam pijačo?« 
»Kaj bo pa rekla tvoja punca? Fantje kot 

ti imajo vedno punco.« 
»Nimam je več, pustil sem jo pred mese-

cem dni.« 
»No, potem pa je OK.« 
In tako naprej, končata na zadnjem sede-

žu njegovega avtomobila. 
Ko se potem oblačita, ona vpraša: 
»Zakaj pa si pustil prejšnjo punco?« 
»Moral sem, žena je izvedela.« 

***
»Mama, sem jaz posvojen?« 
»Ne sine, nisi. Misliš, da bi tebe izbrali?« 

***
V znan portoroški hotel pride moški z lepo 
mlado žensko, naroči sobo in steklenico 
šampanjca, ki naj ga dostavijo v njuno sobo. 
Receptor ga vpraša: »Želite še kaj za sopro-
go?« 

»Oh... ja... še eno razglednico z znamko, 
prosim.« 

njem, izmenjavo mnenj in vtisov.  
Klara Štupar, navdušena plezalka
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POSAMIČNO DRŽAVNO PRVENSTVO 
ČLANIC je bilo na Otočcu od 23. 4. do 1. 5. 
2016. Teja Vidic je osvojila odlično 2. mesto. 
9. mesto je osvojila Caterina Leonardi.

PRIZNANJE ŠK KOMENDA - Na obč-
nem zboru Šahovske zveze Slovenije je klub 
prejel dve priznanji - za 3. mesto v točkovanju 
za najuspešnejši šahovski klub v mladinski ka-
tegoriji v letu 2015 in za 5. mesto v točkovanju 
za najuspešnejši šahovski klub v letu 2015.

POSAMIČNO DRŽAVNO PRVEN-

Šahovske novice

Odprto klubsko prvenstvo 2016 - Zmagovalci
Zaključni turnir 69 Ljubljanske lige- Ekipa ŠK 
Komenda Popotnik

5. klubski hitropotezni turnir 2016-Zmagovalci
7. turnir mladih 2015-2016-Zmagovalci

Državno prvenstvo članic in članov 2016

Državno prvenstvo članic in članov - Teja Vidic

49. mesto Klara Vidmar.
5. KLUBSKI HITROPOTEZNI TURNIR 

v Komendi 6. 5. 2016. Zmagal je Leon Mazi. 
Osvojili smo 4. mesto Blaž Debevec, 5. mesto 
Gregor Ogradi, 6. mesto Jan Gantar, 7. mesto 
Anton Trebušak, 8. mesto Nejc Kralj.

ZAKLJUČNI TURNIR 69. LJUBLJAN-
SKE LIGE - Tekmovanje je bilo v Komendi 21. 
4. 2016. Ekipa ŠK Komenda Popotnik je osvo-
jila 2. mesto. Za ekipo so igrali Samo Štajner, 
Jan Gantar, Blaž Debevec, Anton Trebušak.

7. TURNIR MLADIH 2015/2016 na osnov-
ni šoli Nove Jarše v petek, 22. 4. 2016. Osvoji-
li smo 1. mesto Domen Tisaj, 2. Jan Šubelj, 3. 
Vesna Mihelič, 5. Janez Paternoster, 6. Klara 
Vidmar, 7. Jan Marn, 11. Pavle Đokić, 12. Elma 

V soboto, 16. aprila 2016, so se Komendčani 
udeležili področnega šolskega tekmovanja v 
Žireh. Tekmovanje se ni štelo za skupni sešte-
vek judo pokalov, ampak so tekmovalci zasto-
pali svojo osnovno šolo. Za Osnovno šolo 
Komenda Moste se je odlično borilo kar 6 ju-
doistov. Neporažena je v svoji konkurenci 
drugih razredov ostala Haya Veinhandl Obaid, 
ki je osvojila zlato kolajno. Ponovno sta se zelo 

JUDO KLUB KOMENDA Zmage tudi aprila
dobro odrezali Nika Mencigar med tretjimi in 
Angelina Pajić med četrtimi razredi. Angelina 
je v fi nalni borbi vodila skoraj do konca, ko je 
nasprotnico zadržala v končnem prijemu in si-
cer z mojstrsko izpeljano tehniko vzvoda, nakar 
je prekmalu popustila in na koncu izgubila. 
Obe dekleti sta zasedli 2. mesto. Tekmovala 
sta tudi prvošolca Vitja Rebec, ki je osvojil 
bronasto kolajno in Tilen Šoba Uhelj, ki je 
imel nekoliko smole pri žrebu, a je kljub temu 
pokazal dve dobri borbi. Srebrno kolajno je za 
Osnovno šolo Frana Albrehta osvojil Matej 
Trivić, prav tako med prvimi razredi.

Tekmovalno razpoloženje se je nadaljevalo 
tudi naslednji vikend, ko je bil v soboto, 23. 
aprila, v Ljubljani 31. mednarodni turnir za 
pokal Bežigrada. Tekmovanje je imelo zelo 
močno konkurenco, saj je nastopilo 536 tek-
movalcev iz Avstrije, Hrvaške, Srbije, BiH, 
Italije, Bolgarije in Slovenije. Judo klub Ko-
menda je zastopalo 5 tekmovalcev. Najboljšo 
uvrstitev si je z dvema, skoraj neverjetnima 
zmagama proti veliko bolj izkušenim judoi-
stom, priboril naš izredno talentiran novinec 
Luka Lukšič. Zasedel je 3. mesto. V kategoriji 
U12 - starejši dečki in starejše deklice so poleg 
Luka nastopili še Peter Zadrgal - 7. mesto, 
Mark Jelnikar - 9. mesto in Angelina Pajić - 7. 
mesto. Naš edini predstavnik med mlajšimi 

kadeti U14 je bil Timotej Jereb, ki je končal na 
9. mestu. Vsi naši tekmovalci so začetniki, a so 
z veliko voljo in pogumom nastopili na moč-
nem, mednarodnem tekmovanju, kjer so si na-
brali veliko izkušenj. Zadovoljni smo z vsemi 
rezultati, vsekakor pa so borci pokazali, da jim 
do še višjih uvrstitev ne manjka več veliko. 
Prepričani smo, da bo tako, kot je tokrat Luki, 
kmalu uspelo tudi drugim.

Katarina Kumer

STVO ČLANOV – SLOVENIJA OPEN - 
Tekmovanje je bilo na Otočcu od 23. 4. 2016 
do 1. 5. 2016. Uspešno so nastopili mladi 
igralci in osvojili: 21. mesto Blaž Debevec, 
25. mesto Jan Gantar, 34. mesto Jan Šubelj, 

ŠAH, DRUŠTVA
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Kot vsako leto za občinski praznik 
se je tudi v sredo, 16. maja,  zbralo 
7 šahistov, ki so odigrali turnir. 
Rezultate na koncu je razglasil 
vodja sekcije Tone Trebušak, pod-
predsednik DU Ivan Hlade pa je 
trem najboljšim podelil pokale in 
se jim zahvalil za udeležbo. Pokal 
za prvo mesto je dobil Tone Trebu-
šak, drugo mesto je osvojila Pavla Košir, tretji pa je bil Alojz Mezeg.

Med praznovanjem našega praznika pa so se šahisti udeležili še eki-
pnega šahovskega prvenstva upokojencev DU Gorenjske, ki je bilo 12. 
5. v Domžalah, udeležilo pa se ga je 39 članov in članic. Ekipa našega 
DU je med devetimi društvi osvojila nehvaležno 4. mesto. 

Naj ponovno zapišemo, da šahovska sekcija pogreša med seboj več 
aktivnih članov, ki jim igranje šaha lahko postane prijetno razvedrilo v 
dobri družbi. Vsi, ki bi se odločili za članstvo v tej sekciji, lahko pokli-
čejo vodjo Toneta Trebušaka na telefon 01-8342-154.      Tone Ogorevc 

Halilovič, 13. Filip Trplan, 16. Matej Mlakar, 20. Gal Založnik, 22. Tinka 
Ferenc, 23. David Paternoster, 25. Bine Markošek, 26. Jure Žličar, 30. 
Teo Cimperman, 20. Jernej Zidar, 41. Nikolina Mičić, 43. Inti Maček.

ODPRTO KLUBSKO PRVENSTVO - Tekmovanje v okviru prire-
ditev ob prazniku Občine Komenda je bilo v Komendi v dvorani PGD 
Komenda v soboto, 7. in v nedeljo, 8. 5. 2016. Osvojili smo 1. mesto 
Domen Tisaj, 2. Maj 
Markošek, 6. Janez 
Paternoster, 12. Jan 
Zajc, 13. Filip Trplan, 
15. Martin Perme, 16. 
Matija Bolka, 18. Pavle 
Đokić, 19. David Pa-
ternoster, 20. Jernej 
Zidar.

Franc POGLAJEN

Lithopolis
Zavod za informiranje, kulturo in sonaravno bivanje

Golice 7, 1219 Laze v Tuhinju

Organiziramo tečaj vadbe 

TIBETANSKIH VAJ
 

sklop petih vaj za izboljšanje psihofi zičnega počutja.

Vaje so primerne za vsakogar, ki želi nekaj dobrega storiti zase.

Predviden začetek vadbe: 
Prvi teden v juniju

Prijave in vse informacije: tel.: 040 653 355 (Nevenka)
e-naslov: nevenka.zagar@kks-kamnik.si

VABLJENI

Odprto klubsko prvenstvo 2016-Zmagovalke

Košarkarski Klub Komenda je zelo 
uspešno izvedel prijateljski turnir ob ob-
činskem prazniku. V kategorijah U-13, 
U-15 in U-17 so tekmovale ekipe KK 
Helios SUNS, KK Lastovka, KK Cerklje 
in KK Komenda. Tekme so bile borbene, 
razpoloženje športno, veselo in pozitivno. 
Brezplačno smo pogostili več kot 200 
otrok, staršev in vseh prijateljev košar-

ke. Po koncu tekmovanja je bila druženje, na katerem smo zbrali precej 
prostovoljnih prispevkov za delovanje kluba. Veselimo se naslednjega 
leta in se hkrati zahvaljujemo vsem, ki ste pomagali pri organizaciji… 

Vpisujemo že fante letnika 2002 in mlajše za sezono 2016/2017.
KK KOŠ Komenda

Košarkarski turnir

Zmagovalna ekipa s Podboršta

Balinarji DU Komenda so letošnje va-
ško prvenstvo odigrali med 9. 5. in 
20.5. Zaradi dežja je se je prvenstvo 
odigralo na obroke.

Turnirja v počastitev občinskega pra-
znika se je udeležilo 8 mešanih ekip s po 
3 do 4 igralci v ekipi. Sodelovale so 
ekipe Komenda 1, Komenda 2, Moste, 
Gmajnica, Žeje, Gora, Podboršt in Mlaka. Zmagala je ekipa s Podboršta, 
2. je bila ekipa Komenda 1, 3. mesto pa je osvojila ekipa Komenda 2.

Po končanih podelitvah se je nadaljevalo prijateljsko druženje.
Tone Ogorevc

Vaško prvenstvo v balinanju

Šahisti za praznik

ŠAH, DRUŠTVA
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NAPOVEDNIK
MAJA IN JUNIJA 2016

NOGOMETNE URICE
ZA VSE OTROKE STARE OD 5 DO 9 LET ZA FANTE IN DEKLICE !!!
Kdaj in kje:

VSAKO SREDO OB 18:00h, DO ZAČETKA POLETNIH POČITNIC, NA   ●
NOGOMETNEM IGRIŠČU NK KOMENDA. PRVIČ SE VIDIMO 11. 5. 
2016

Kdo?
VSI OTROCI, KI ŠE NISO ČLANI KLUBA NK KOMENDA.  ●

Potrebujem:
ŠPORTNA OBLAČILA IN OBUTEV VELIKO DOBRE VOLJE TER PRI-  ●

JAZNE STARŠE, DA TE PRIPELJEJO.
Zakaj?

SPOZNALI IN NAUČILI SE BOMO VSE VRST TRIKOV IN VRAGOLIJ,   ●
KI JIH IZVAJAJO NAJVEČJI MOJSTRI KOT SO MESSI, RONALDO, 
ROONEY. HKRATI SE BOMO TUDI ZABAVALI IN NA PRIJAZEN NA-
ČIN SPOZNAVALI MEDSEBOJNO SODELOVANJE V SKUPINI.

Ostalo:
ZA VSE OSTALO BODO POSKRBELI TRENERJI. VADBA JE BREZ-  ●

PLAČNA!!!
Informacije:

GREGA URH: gsm:041837036
email:gregor.urh@gmail.com

ŠOLSKA VESELICA - V petek, 27. maja, po Eko teku pri Ulični vadbi na 
Šolski poti v Komendi ob 15.30, se bo ob 16. uri pri šoli v Mostah začela leto-
šnja Šolska veselica pod naslovom Predstavi se.
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
RIBJI PIKNIK - V soboto, 28. junija, ob 12.00 na Koželjevi domačiji na 
Gori ob vsakem vremenu. Družabne igre, hrana, pijača. Lepo povabljeni.
DRUŠTVO  GOJITELJEV MALIH ŽIVALI
RAZSTAVA MALIH ŽIVALI- bo v soboto, 28. maja, ob 9.30 na ploščadi 
pred stavbo Občine Komenda.
ČAJ ZA DVE - Dramska sekcija DU Komen-
da vabi v soboto, 28. maja, ob 20. uri v dvora-
no kulturnega doma na gledališko igro Toneta 
Partljiča Čaj za dve. 
KASAŠKE DIRKE - Konjeniški klub Ko-
menda bo v okviru občinskega praznika v nede-
ljo, 29. maja, ob 14.30 na hipodromu v Ko-
mendi organizator tradicionalnih kasaških dirk.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
POHODNIŠKA SEKCIJA
KRANJSKI RAK–VELIKA PLANINA 4. junija, odhod ob 7.30 s parkirišča 
trgovine TUŠ
TRŽIČ - KOFCE 18. junija ob 7.30 odhod s parkirišča trgovine TUŠ
BOHINJ - PLANINA PRI JEZERU 25. junija ob 7.30 s parkirišča trgovine TUŠ
IZLETNIŠKA SEKCIJA 
IZLET v Rezijo - Pušnjo vas – Čedad bo 21. julija. Prijave in informacije že 
zbira Marija Špehonja, tel.: 031-405-303 z vaškimi poverjeniki.
RIBIŠKA DRUŽINA BISTRICA DOMŽALE
DAN ODPRTIH VRAT - V soboto, 18. junija od 8.30 do 12.00 na sedežu  
Ribiške družine na Krakovški cesti 18a v Domžalah. Preskusili se boste lahko 
v ribolovu na tarčo.
PLANINSKO DRUŠTVO KOMENDA
BOSONOGI NA ŠENTURŠKO GORO - Sekcija Škrjančki vabi na tradicio-
nalni pohod Bosonogi na Šenturško goro v soboto, 11. junija, ob 9. uri. Odhod 
na 7 kilometrov dolgo krožno pot bo z Jurčkove dobrave.
TWIRLING IN MAŽORTNI KLUB KOMENDA
S PALICO DO SONCA - Tradicionalna  zaključna prireditev po letošnjem ve-
likem uspehu na obeh državnih prvenstvih bo v soboto, 18. junija, ob 17. uri v 
Športni dvorani. Pridite, lepo bo. 

OŠ KOMENDA MOSTE
VALETA - SREČANE DEVETOŠOLCEV - Končali so šolanje v OŠ Komen-
da Moste. Za slovo bo tradicionalno skupno srečanje devetošolcev v Športni 
dvorani v Komendi v sredo, 15. junija, ob 18 uri.
SMUČARSKI KLUB 
KOMENDA
13. VELESLALOM  2016 NA 
LEDINAH - V nedeljo, 12. junija, 
ob 11. uri bo na Ledinah tradicio-
nalni spominski veleslalom Milana 
Šinkovca. Tovorna žičnica bo obra-
tovala od 7.00 do 7.30. Podelitev 
priznanj bo ob Planšarskem jeze-
ru na Jezerskem. Vse informacije 
(Franc) 041 673 105.
GZ KAMNIK - GZ KOMENDA
GASILSKO TEKMOVANJE - Tradicionalno tekmovanje GZ Kamnik in GZ 
Komenda bo letos 4. in 5. junija v Športnem parku v Mekinjah. 4. junija bodo 
tekmovali mladinci in veterani, 5. junija pa članice in člani. Začetek tekmo-
vanj v soboto in nedeljo ob 8. uri.
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Frizerski salon Katja Hair Fashion in Metropolis Spa Kamnik sta na Stele-
tovi ulici 25 v Kamniku. V Katja Hair Fashion vam nudimo modno barvanje, 
žensko, moško in otroško striženje las. V našem salonu vam nudimo tudi 
podaljševanje las, spenjanje svečanih frizur, nego las in svetovanje. Za 
barvanje in nego las uporabljamo profesionalne produkte Schwarz-
kopf professional in Moroccanoil. Za posebne priložnosti kot so 
poroke, birme, obhajila… se lahko dogovorimo za ureditev frizur na 
vašem domu. Možen pa je tudi nakup darilnih bonov. Spremljate 
nas lahko na naši facebook strani https://www.facebook.com/katjahair-
fashion, kjer mesečno objavljamo akcije, popuste in žrebanja.

V Metropolis Spa Kamnik vam nudimo vse za nego obraza, nohtov, nog 
in telesa ter razvajanje v privat SPA. Obenem pa se lahko posončite v našem 
sončnem studiu. Ob aktivnem življenjskem tempu in vsakodnevnih naporih, 
ko si resnično težko vzamemo čas zase, telo potrebuje razvajanje.

Privoščite si popolno protistresno sprostitev v naših prostorih, kamor 
naj vas pospremijo zvoki pomirjujoče glasbe ter prijetne arome, ki ne 
sprostijo samo telesa temveč tudi duha.

Katja Hair Fashion 
Katja Štrajhar, Podbelšek s.p.; 
Naročanje na telefon 041/924-739
Metropolis SPA
01 83 111 44 info@metropolis.si
0590 37 500 www.metropolis.si
Steletova 25, 1241 Kamnik

Nagrade
1.nagrada: žensko striženje 
2.nagrada: fen frizura 
3.nagrada: moško striženje 
4.nagrada: masaža obraza 
5.nagrada: obisk solne sobe

 
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite 
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 9. junija 2016. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov 
in Nagradna križanka.

Nagrajenci Nagradne križanke ARBORETUM Volčji Potok v Aplenci 
Glasilu občine Komenda, številka 4/2016:

1. nagrada – 2 sezonski karti za obisk parka v Arboretumu - KA-
TARINA ZARNIK, Moste 103, 1218 Komenda

2. nagrada - 1 družinska karta za obisk parka v Arboretumu - 
MARIJA ŠTRICELJ, Moste 87, 1218 Komenda

3. nagrada – 2 krat 1 karta za obisk parka v Arboretumu - SLAVKA 
BENCAN, Moste 112, 1218 Komenda

Čestitamo! Nagrajenci nagrade lahko na podlagi tega potrdila in oseb-
nega dokumenta prevzamejo v Arboretumu Volčji Potok, Volčji Potok 3, 
1235 Radomlje v odpiralnem času Arboretuma.Več informacij na info@
arboretum.si ali telefonu 01 831 23 

Hair fashion
Frizerski salon Katja Hair Fashion v Metropolis Spa Kamnik
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