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Glasilo občine Komenda 6/2016

V Komendi je bila prireditev ob prazniku Slovenije v soboto, 25. junija, zvečer v dvorani kulturnega
doma. - Na praznični večer s petjem v počastitev 25-letnice samostojne Slovenije pa so bili župan
ANDREJ ŽALAR
in gostje iz občine Komenda povabljeni 17. junija v Snovik v Tuhinjski dolini.

Letos obeležujemo 25 let od pomembnega mejnika, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 sprejela Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije in deklaracijo o neodvisnosti. To je, lahko bi rekli, kratek čas neke države, a
za nas je zelo pomemben. Prvič v zgodovini obstoja nas, Slovencev, smo
postali samostojni in neodvisni, ko sami odločamo o vseh pomembnih
zadevah. V tistih časih nam je bilo veliko obljubljenega, veliko smo
pričakovali od naše nove države. Prav vsega v teh letih nismo uspeli
uresničiti, oziroma smo le delno uresničili, prav gotovo pa je kar nekaj
stvari, ki so se v tem četrt-stoletnem obdobju odvile drugače, kot smo
pričakovali. A danes, ko obeležujemo slovesnost ob razglasitvi samostojnosti in enotnosti, prav gotovo ni čas za razčiščevanje in tarnanje.
Veselimo se raje vseh doseženih uspehov, veselimo se trnove poti, ki smo
jo uspeli v tem obdobju prehoditi. - Nagovorno sporočilo župana občine Komenda Stanislava Poglajna za glasbeni večer domovinskih
pesmi v Snoviku.
***
Praznično sporočilo navečer
25-letnice samostojne Slovenije v
petek, 25. junija, v dvorani kulturnega doma je bil opus našega pesnika Srečka Kosovela. Bil je
skrbno naštudiran in umetniško
govorno bogat z glasbenimi prepleti pogled v čas, ko smo vedeli,
da smo, da imamo svoj jezik, ko
smo poleg Kosovela, Keteja, Murna … vedeli tudi za Bethovna in
smo se zavedali, da se moramo
spoštovati, da bomo enkrat doživeli dan. Poznana skupina Kajtimar

Kulturnega društva Komenda je
slabi četrtini napolnjene dvorane
namenila umetniški praznični večer.
Bil je večer, ko je umetnost zaradi trenutka in brez pričakovanih
simbolov dneva, pomena, jubileja
bila nekako osamljena. Nehote,
kot da jo je prešinila misel, da si je
»za prijatelje treba čas vzet«. Zato,
ker…, ker bomo jutri še skupaj in
spet in spet. Ker imamo pred seboj
naslednjih 25 let, za nas, ki smo.
Ki smo, da bomo še naprej.
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***
V Snoviku na prireditvenem prostoru nasproti Term, je bil 17. junija
zvečer lep večer. Lepo je bilo, ker je Tuhinjska dolina s po njej imenovanim turističnim društvom povabila medse tudi tiste, ki so takrat, pred
25 leti, bili še v skupni občini. Sedaj pa so samostojna občina. Zato je z
Zdravljico začela večer in program Komendska godba, ki letos praznuje
5. obletnico obstoja. In v programu so nastopile poleg kamniških zborov
tudi komendske mažoretke; poznane kot podržavne in državne prvakinje
in ponos današnje samostojne občine Komenda. Ob kamniškem podžupanu, poslancu Mateju Toninu in predsedniku turističnega društva Tuhinjska dolina je spregovoril tudi župan občine Komenda Stanislav Poglajen. In kot nekdanje in pomembno prijateljsko sodelovanje ga je kot
obvezo še naprej v glavnem govoru poudaril in pohvalil načelnik
Upravne enote - kot še vedno skupna vez Kamnika in Komende - Mihael Novak.
Bil je lep večer, ki je še enkrat poudaril prepoznanje, da je volja za
povezovanje tudi edina prava pot proti polovici stoletja Slovenije.

In takšno miselno čestitko sta podala tudi načelnik Upravne enote
Mihael Novak s sodelavci in župan Občine Komenda Stanislav
Poglajen z Občinskim svetom in Občinsko upravo.

Aplenca

PRAZNIČNA ČESTITKA
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Na Podborštu tudi igrišče na mivki

Po teniškem turnirju dvojic so na praznično soboto, 25. junija, na teniškem igrišču
slovesno odprli tudi igrišče na mivki.

»To je praznična čestitka Teniškega kluba Komenda in okrog sto njenih
članov ljubiteljem tenisa, odbojke, nogometa oziroma športnega druženja v Komendi. Vse skupaj pa se je začelo, ko so naši člani igrali v
Ribnem pri Bledu in po vrnitvi v klub je Tomaž Hrovat (Hram Gorjan)
prišel z idejo, da zgradimo igrišče na mivki,« je v soboto na praznični
dan samostojne srebrne Slovenije po turnirju teniških dvojic začel slovesno odprtje predsednik Teniškega kluba Komenda Igor Štebe.
Z delom so začeli zgodaj spomladi. Ob podpori prijateljev in donatorjev so člani s prostovoljnim delom v dveh mesecih zgradili igrišče na
mivki v izmeri 15 krat 22 oziroma 16 krat 28 metrov. Uredili so tudi
okolico pred sobotnim odprtjem pa se je v tenisu dvojic pomerilo 16
parov. Zmagal je par Primož Podbevšek - Primož Centa pred parom
Tomaž Hrovat - Rok Čretnišek. Tretji pa je bil par Ginter Kržišnik,
Dušan Horjak.
Po himni in slovesnem odprtju so se v odbojki pomerila dekleta Komende z dekleti iz Postojne. Nadaljevalo pa se je potem veselo praznično druženje.
Igrišče na mivki pri teniških igriščih bo vzdrževal in upravljal Teniški
klub, namenjeno pa bo vsem zainteresiranim. Vse informacije za uporabo in igranje na igriščih so objavljene na www.tenisklub.komenda@
gmail.com in na oglasni deski TK Komenda.
Ob odprtju se Teniški klub zahvaljuje članom in še posebej vsem do-

ANDREJ ŽALAR

natorjem: Podjetju Metal proﬁlu, podjetju Kovinc d.o.o Damjan Žvelc,
Mond d.o.o, podjetu Darko Bolarič, TO-RO d.o.o, Pizzerija Hram
Gor'jaN Hrovat Tomaž, Mehanizaciji Miler Moste pri Komendi Marko
Korbar, TGM d.o.o Roman Kosirnik, Blišč d.o.o Dušan Podgoršek,
Tauros transport Cibašek Sašo in Žurbi team.

Razstava ob svetovni čipki
Slovenija je med 24. in 26. junijem na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani gostila svetovni čipkarski kongres OIDFA.
OIDFA je mednarodna
organizacija za klekljano in šivano čipko,
ki združuje klekljarice
sveta. Organizirajo ga
vsaki dve leti. Na
kongresih medsebojno
in širši javnosti predstavijo svoje aktivnosti, razstavijo svoje
čipkarske izdelke, nabavijo klekljarske pripomočke in materiale, predvsem pa je to priložnost za druženje čipkarjev
in čipkaric iz celega sveta. Na letošnjem kongresu je sodelovalo 37 držav z 800 udeleženci. Kongres so spremljale številne prireditve in razstave po Sloveniji.
Predstavile smo se tudi klekljarice Klekljarskega društva Čebelica
Moste z razstavo Naš čebelnjak v Lončarjevem muzeju na Podborštu.
Prikazan je bil tudi koledar avtorice Stane Pibernik. Gostji tokratne
razstave sta bili Zoﬁja Grmšek s prikazi rišeljejev in Vida Kralj z gobe-

lini in vezeninami. Slike, prti, zavese so izvirna umetniška dela, izdelana
z neverjetno natančnostjo, ki so tudi tokrat navdušila obiskovalce.
Bernarda Hozjan, Klekljarsko društvo Čebelica Moste

Nova
miza s klopcama
Tesarstvo Štebe je za šolo izdelalo lepo mizo in dve klopci. Ker na
zunanjem delu nimamo drugih igralnih površin in igral kot samo
asfaltno igrišče, nam ta miza veliko pomeni. Predvsem jo uporabljamo v podaljšanem bivanju, saj vsi učenci ne želijo vedno igrati iger
z žogo ali pa so utrujeni,
zato lahko igrajo družabne igre, rišejo, pišejo
nalogo ali pa enostavno
počivajo.
Gospodu Igorju Štebetu
se zahvaljujemo za
podarjeno garnituro.
Učitelji in učenci šole v
Komendi
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ŽUPANOVA BESEDA

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN
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Imamo svojo, lepo državo
Veselimo se je in jo spoštujmo, takšno kot jo imamo.

Spoštovani gospod župan.
Čeprav se nekako zdi, da se
po prazničnem občinskem
maju slovesnosti še kar vrstijo, v občini delo pri uresničevanju letošnjega komunalnega
programa
pospešeno poteka naprej.
Najpomembnejša je kanalizacija in z njo povezana komunalna
infrastruktura.
Kje pravzaprav trenutno
potekajo dela in kje se bo
nadaljevalo, ko bodo sedanja končana?
V tem času potekajo gradbena dela na izgradnji kanalizacije v predelu naselij Suhadole, Moste in Žeje pri Komendi. Predvidevamo, da bodo trenutno začeta dela dokončana sredi meseca julija.
Vendar s tem še ne bomo končali. Nadaljevala se bo gradnja še posameznih odsekov v ostalih predelih omenjenih vasi. Tako naj bi bila celotna
kanalizacija v teh vaseh dokončana do jeseni, ko se bodo gradbeni
stroji preselili na Mlako za dokončanje celotnega omrežja v tej vasi.
Hkrati bomo dokončali še manjša kraka kanalizacije ob Glavarjevi cesti
v Komendi ob že zgrajenem kanalu S.
Devetošolci so se z nedavno valeto poslovili, osmošolci so tudi
odšli že na počitnice. »Počitnic« se tako ali drugače veselijo tudi v
vrtcu. Kakšna pa bo prostorska šolska in varstvena jesen? Se bo
začela z napovedano izgradnjo novih prostorov?
V skladu s tehtnimi razmisleki in razgovori ob prostorski stiski na
področju predšolske in osnovnošolske vzgoje smo se odločili za izgradnjo novih, dodatnih prostorov z nadzidavo obstoječega objekta šole v
Komendi. Ta investicija bo, kot vse kaže, v celoti plačana z denarjem iz
občinskega proračuna. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport, kjer smo se pogovarjali so namreč zatrdili, da trenutno ni nobenih
razpisov in sredstev za takšne investicije. So pa našo odločitev o nadzidavi obstoječega objekta podprli. PGD projekti za nameravano investicijo so že skoraj dokončani, zato pričakujemo skorajšnji razpis za izvajalca del. Predvidevamo, da bomo z gradnjo začeli konec poletja,
končali pa jo prihodnje leto do zimskih počitnic.
Sredstva za projekte in društva
na podlagi razpisa so razdeljena.
Vendar je bil najbrž to šele prvi del.
Že lahko poveste, da bo in kdaj bo
tudi razpis za drugi del?
Tako kot smo predvidevali in napovedovali, je bil prvi del razpisa za soﬁnanciranje društvenih projektov v obGradnja v Žejah
čini Komenda uspešno izveden. Vsi,
ki so bili na tem razpisu uspešni, že prejemajo prvi del sredstev v skladu
s podpisanimi pogodbami. Za drugi del sredstev bo objavljen javni
razpis konec septembra ali prve dni oktobra. Z odzivom društev in klubov na prvi del razpisa smo zadovoljni in ocenjujemo, da so se na razpis
prijavili vsi, ki so posamezne projekte že izvedli v letošnjem letu oziroma imajo resen namen izvesti projekte čez poletje.
Čeprav »žabji hektari« v poslovni coni še vedno, ne sicer ravno
prepričljivo, mirujejo in čakajo, da se bo morda zgodila želena drstitev, a se vseeno menda kažejo neki premiki. Lahko potrdite oziroma rečete kaj več, ali so vse skupaj le pobožne želje?
Za enkrat bi temu lahko resnično rekli »le pobožne želje«. Močno se
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Po končanju sedanjih komunalnih del v Mostah, Žejah in Suhadolah
nadaljevanje na Mlaki. - Na ministrstvu podpora, vendar brez denarja. - Drugi del razpisa septembra ali oktobra. - Glede žab še kar pobožne želje. - Čestitke članicam A. Sicer pa ni veliko občin s tremi
gasilskimi društvi, ki so na državnem prvenstvu v Kopru nastopale
kar s štirimi ekipami.
trudimo, tako vodstvo družbe PCK kot
mi na občinski upravi, zagotoviti vse
pogoje za nadaljnje razgovore z ministrico za okolje in prostor in njenimi
strokovnimi službami. Dosedanji pogovori so bili uspešni in vsi skupaj vidimo lučko na koncu tunela. A do
prave svetlobe bo potrebno še kar ne- Gradnja v Mostah
kaj energije. Upamo, da je imamo dovolj. Ko bodo zadeve bolj dorečene, bomo to vsekakor tudi povedali.
Ta mesec ste večkrat »na terenu« potrdili vaš izrek, pred tem pa
že aprila in potem maja tudi na občnih zborih, da ste župan in tudi
gasilec. No, tokrat je bil živahen »gasilski mesec«. Kako ga komentirate?
Mesec junij je tradicionalno mesec, ko imamo gasilci občinska gasilska tekmovanja. Tudi letos smo skupaj z Gasilsko zvezo Kamnik pripravili občinska tekmovanja, kjer gasilci prikažemo tudi svojo tekmovalnost
in pripravljenost. Rezultati za vsako ekipo so bili njihovim pripravam in
prikazu primerni. Čestitke ekipam iz PGD Križ, ki so po dolgih letih
prejele tudi pokal za skupno zmago vseh nastopajočih iz naše občine.
Še bolj pomembno gasilsko dogajanje pa se je odvijalo sredi junija v
Kopru, kjer je bilo Državno tekmovanje. Iz naše občine se je uspelo
preko predhodnih tekmovanj v lanskem letu na državno tekmovanje
uvrstiti štirim ekipam. Izredno sem vesel uspeha članic A iz PGD Komenda, ki so zasedle 4. mesto in s tem uvrstitev na izbirno (kvaliﬁkacijsko) tekmovanje za gasilsko olimpijado v letu 2017. Čestitke. Ostale tri
ekipe, pionirke in mladinci iz PGD Komenda in starejši gasilci iz PGD
Križ pa so se v svojih kategorijah uvrstile v zlato sredino. Ni veliko
občin, predvsem majhnih občin s samo tremi gasilskimi društvi, ki so v
Kopru nastopale s kar štirimi ekipami. Tudi med delilci pravice (sodniki)
smo imeli svoje zastopnike, s poveljnikom naše zveze tovarišem Hladetom sva bila izbrana za opravljanje te dolžnosti.
Pred 25 leti je bila današnja komendska občina del kamniške.
Vaša čestitka na nedavni prireditvi v kamniški občini, v Snoviku v
Tuhinjski dolini, je bila poudarjeno simbolična. Kako pa praznovanje doživljate doma, v samostojni občini?
Ob obeleževanju pomembne obletnice naše samostojnosti in neodvisnosti, ko smo prvič v zgodovini našega obstoja postali sami tisti, ki
soodločamo o vseh za nas pomembnih zadevah, imam občutek, da smo
na težko prehojeno pot, mnogokrat precej trnovo, kar malce pozabili, ali
pa smo postali povsem apatični do svoje domovine. To je videno tako na
naših objektih, ko v prazničnih dnevih
samevajo brez našega simbola – zastave, kot na udeležbah na kulturnih prireditvah. Res je, da nam je bilo ob nastajanju nove države in v teh letih mnogo
obljubljenega, mnogo smo pričakovali, a vsega nismo realizirali. Imamo pa
svojo, lepo državo. Veselimo se je in
Gradnja v Suhadolah
jo spoštujmo, takšno kot jo imamo.

Iskrene čestitke našemu občanu Marku Prezlju za prejem visokega državnega priznanja - Zlati red za zasluge.

Aplenca
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V OGLEDALU: Občinski svetnik in Vodja svetniške skupine ROMAN GROŠELJ (SMC)

Priznajmo zasluge zaslužnim
Nekaj predlagati, potem pa čakati, da bodo vse ostalo storili drugi, ni dovolj.
Kako po vse bolj bližajoči se
polovici mandata ocenjujete
dela in dogajanja v občini in
vlogo stranke SMC pri tem?
Ob ocenjevanju dosedanjega
dela stranke SMC mi najprej pride
na misel vprašanje, koliko časa
nam je še ostalo do konca mandata in kaj lahko še koristnega naredimo za Komendo. Bolj kot v
preteklost se raje oziram v prihodnost. Pa kljub vsemu, z rezultati
SMC-ja v prvi polovici mandata
sem lahko več kot zadovoljen. S
predstavniki Vlade (ministri, sekretarji itd.) nam je uspelo dogoRoman Grošelj
voriti več sestankov oz. srečanj.
V Ljubljani smo se sestali z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom
Gašperšičem. Rezultat sestanka je obnovljena cesta Moste – Vodice. Z
ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen smo se sestali na temo Poslovne cone Komenda. Oba ministra sta nas obiskala tudi v Komendi.
Organizirali smo sestanek pri državnem sekretarju Francu Matjažu Zupančiču s Službe Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko na temo
kohezijskih sredstev za izgradnjo kanalizacije. In ne nazadnje smo bili
na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport – pri generalnem direktorju direktorata za investicije Iztoku Žigonu na temo morebitnega
soﬁnanciranja nadzidave šole v Komendi. Žal se ni izšlo po naših željah,

ampak nismo izgubili upanja. Bili smo pobudnik akcije »Odprtih vrat«
podjetja Publicus v zbirnem centru Suhadole, postavitve smerokazov v
krožiščih v Komendi in na Gmajnici itd.
Kakšne usmeritve zagovarjate v SMC v Občinskem svetu pri
oblikovanju in uresničevanju programa v prihodnje do konca
mandata?
Največjo pozornost v bodoče bo potrebno nameniti pridobitvi soglasij za pozidavo izločenih zemljišč v Poslovni coni. Na to temo
smo organizirali že nekaj sestankov, naši predstavniki pa aktivno sodelujejo pri rešitvi problema. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za
pridobitev državnih sredstev za nadzidavo šole v Komendi, želimo pa
tudi izgradnjo kolesarske steze na odseku ceste Moste - Vodice, ki je
zaradi kratkega roka obnove ceste ni bilo možno vključiti v projekt.
Seveda pa je to povezano z rokom izgradnje obvozne ceste Želodnik
– Vodice, kjer tudi želimo imeti aktivno vlogo. Želimo, da bi se center
Komende dokončal in tudi tu bomo skušali pomagati, kolikor bo v
naši moči.
In če strnete, katere so najpomembnejše naloge?
Vloga občinskega svetnika je odgovorna in se je zanjo potrebno potruditi. Zgolj nekaj predlagati, potem pa čakati, da bodo vse ostalo storili drugi, ni dovolj. Vsak od nas bi moral s svojimi znanji, izkušnjami
ali zvezami maksimalno pripomoči k realizaciji predloga in napredku
občine. In prav je, da ob uspešno zaključenem projektu priznamo zasluge tistim, ki so za realizacijo zaslužni.
A. Žalar
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Jajčkomat

Družinska kmetija Jenko s Potoka ima že dolgo
tradicijo. Vrsto
let je bila osnovna
dejavnost kmetije
poljedelstvo in
živinoreja s poudarkom na prireji
mleka. Osnovno
dejavnost so z leti
dopolnjevali še z
dopolnilnimi dejavnostmi. Tako so nasadili manjši nasad
špargljev in uredili kokošnjak za pašnjo rejo
kokoši nesnic.
V pogovoru nam Matjaž Jenko razkrije.
Znanci in sosedje so se dokaj hitro navadili
na sveža domača jajca. Včasih pa se je zgodilo,
da ni bilo nikogar doma. Takrat seveda kupci

niso mogli kupiti domača jajca. In tako se
mi je utrnila
ideja o samopostrežnem avtomatu za prodajo
kokošjih jajc.
Ko sem pregledal trg, takšnega
avtomata
za
prodajo jajc nisem zaznal, da
bi kdo med
proizvajalci avtomatov izdeloval
oziroma
prodajal samopostrežne avtomate za prodajo kokošjih jajc.
In ste se zato sami lotili
izdelave avtomata?
Našel sem rabljen avtomat za prodajo hrane in pijače. Preuredil sem ga v avtomat za prodajo jajc ter
nadgradil s sistemom, ki
preko e-maila oziroma smsja obvešča o številu prodanih jajc. Avtomat ohranja
stalno temperaturo ki je primerna za prodajo jajc. Ideja
o prodaji jajc preko samopostrežnega avtomata pa je
tudi tema moje diplomske

naloge, ki sem jo pod mentorstvom doc. dr.
Gorazda Karerja z odliko zagovarjal na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.
Kako pa boste avtomat polnili?
Konec lanskega leta so ob travniku kmetije
lično uredili brežino potoka Reke, ki je v zadnjem obdobju končno le ozelenela in sedaj
predstavljala pašnik za kokoši. Tako se naše
kokoši pasejo na sveži travi, za »posladek« pa
jedo le domačo koruzo in pšenico.
Matjaž Jenko nazadnje pove, da so na
prodajnih policah Jajčkomata 24 ur na dan
vsak dan sveža domača jajca različnih velikosti. Kmetija Jenko vas z veseljem pričakuje in vam želi prijetno poletje
A. Ž.

Jesenski sejem Komenda 2016

Podjetniki in kmetovalci iz občine Komenda
Konjeniški klub Komenda je ob lanski
60-letnici obstoja in 20-letnici organiziranja
sejmov na Jesenskem sejmu gostil pod skupno streho tudi domače razstavljavce. Pobuda Odbora za drobno gospodarstvo in turizem
v občini Komenda je v lanskem letu naletela
na dober odziv in k predstavitvi svoje dejavnosti v skupnem šotoru se je prijavilo 24
razstavljavcev.
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V posebnem šotoru se bodo
na Jesenskem sejmu ponovno
predstavili podjetniki, obrtniki in
kmetovalci iz občine Komenda.
Novost v organizaciji prireditev
in projektov v občini Komenda,
ki jih pogojuje zakonodaja, je
prijava na podlagi razpisov, saj
direktno ﬁnanciranje iz občinskega proračuna
ni zakonito. Tako
je KK Komenda
v podporo gospodarstvu, obrtništvu in kmetijstvu v spomladanskem razpisnem roku že prijavil
projekt – Predstavitev domačih
obrtnikov, podjetnikov in kmetovalcev na Jesenskem sejmu.
Občina Komenda bo pristopila
k soﬁnanciranju tega projekta v
deležu 50/50. To pomeni, da bodo
razstavljavci za tridnevno predstavitev na površini do 10 m²

(2,5 m globine in 4m širine) prispevali polovični delež stroškov, ostali del pa bo soﬁnancirala
Občina Komenda. Za vsak naslednji m² pa bo
cena po veljavnem sejemskem ceniku. Razstavljavci bodo imeli možnost vpisa v Sejemski
katalog po veljavnem ceniku KK Komenda.
Zainteresirani za predstavitev sejma, naj to
sporočijo na E – naslov: martina.pre@gmail.
com ali na telefon: 041 911 142 (Martina) do
15. avgusta 2016.
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Čaj za dve
Lepa, praznična poživitev iz programa številnih prireditev minuli mesec ob občinskem
prazniku je bila v dvorani kulturnega doma
gledališka igra Toneta Partljiča Čaj za dve.
Dramska skupina društva upokojencev Komenda je namreč 28. maja tako rekoč do zadnjega sedeža napolnila komendsko dvorano.
Po nekdanjem začetniku dramskega delovanja
Walterju Horvatu pred leti in kasneje Francu
Martinjaku je premiera igralske skupine, ki jo

je uspešno povezal in postavil na
oder Alojz Zver, bila več kot dobrodošla oživitev in osvežitev na kulturnem področju.
Skupina (Bernarda Prezelj, Marija
Kern, Ivica Peterlin, Alojz Zver, Jože
Topolovec, Janez Andrejka, Justina
Urbanec, Andrej Topolovec in Sonja
Krakar ter scenarist Jože Topolovec)
kot celota in s posamičnimi vlogami
članov ni poskrbela le za
vesel in prijeten sobotni
večer, ampak je pokazala,
da je Alojzu Zveru v režiserski, in tudi igralski vlogi, to bila
več kot le premiera. Dvorana je videla
dobro postavljeno odrsko delo, dialogi so bili kot pri malo katerem amaterskem gledališču.
Kot je na začetku rekel režiser, da
za srečo, prijateljstvo in ljubezen ni
nikoli prepozno, je predstava tako izzvenela tudi na koncu ob požetem

aplavzu. Najdragocenejše pa je, da je s svojim
skupinskim, umetniškim krstom vzbudila tudi
upanje, da se odru dvorane kulturnega doma v
Komendi (morda) obetajo ponovni, obetavni,
zanimivi, odrski večeri.
Zato dragi kulturniki. Naj le še naprej spet
zorijo nove ideje in postavitve na kulturnem
odru Komende.
Andrej Žalar, Tone Ogorevc

Studenec 2016 in že 16. kulturni poletni festival

Za ﬁnale Charleyeva tetka
Začel se je s koncertom Komornega zbora
Dekor konec maja v cerkvi sv. Lenarta v Krtini.
Že teden dni kasneje, v začetku junija, pa je bil
prav tako v krtinski cerkvi koncert dua pianistke Tatjane Kaučič in klarinetista Dušan Sodja.
Z glasbo in tišino je bil povezan tudi tretji

dogodek in sicer z glasbeno-gledališko monokomedijo Jureta Ivanušiča in Marka Vezoviška Od tišine
do glasbe (11. junija), prejšnjo soboto (18. junija) zvečer pa je slavil
Alpski kvintet srečanje z Abrahamom skupaj s Slovenskim oktetom
ob njegovi 65-letnici.
Velik kulturni dogodek je bila
potem še 24. junija opera Carmen
Georgesa Bizeta v izvedbi Opernega
in baletnega zbora ter orkestra SNG
Opere in baleta iz Ljubljane.
Za osrednjo gledališko predstavo pa je tokrat režiser Alojz Stražar, ki je tudi avtor priredbe, izbral
znano delo Thomasa Brandona,
komedijo v dveh dejanjih, Charleyeva tetka. Premiera bo v petek, 15. julija,
ob 21. uri. V drugi polovici julija in avgusta

pa napovedujejo enajst ponovitev.
(-až)

Trije jubileji p. Andreja Bende
Suhadolski rojak jezuit p. Andrej Benda je z
zahvalno mašo v nedeljo, 22. maja, v podružnični cerkvi sv. Klemena v Suhadolah praznoval tri življenjske jubileje: 50. rojstni dan,
30. obletnico redovnih zaobljub in 20. obletnico mašniškega posvečenja. Pri maši so se
zbrali ter pri njej sodelovali njegovi najožji
sorodniki. Andrejeva najstarejša sestra Ivanka
ga je pozdravila na začetku maše in imela uvod
vanjo, brat Boštjan je prebral prvo berilo, sestra
Silva drugo berilo, uvod v očenaš je imela sestra Irena, v pozdrav miru in sprave je uvedla
sestra Monika, prošnje so izrekali jubilantove
pranečakinje, nečaki in nečakinje. Slednji so
ob Otonovi glasbeni spremljavi tudi peli pri
maši, pritegnili pa so jim tudi številni drugi

navzoči Andrejevi sorodniki, saj je med njimi
veliko dobrih pevcev in pevk.
Jubilant p. Andrej je v govoru med mašo ob
prebrani božji besedi poudaril: »Če je ljubezen
v naših srcih, v nas in med nami, je na koncu vse
dobro, tudi če gremo skozi preizkušnje.« Tudi
teh je bilo v številni Bendovi družini (Andrej ima še tri
žive brate in šest sester) in
sorodstvu veliko. Vsi pa so
si za popotnico lahko vzeli
Andrejeve spodbudne besede: »Ne bojmo se biti
pozorni drug do drugega,
prijazni, si vzeti čas za drugega. Kljub svoji nepopol-

nosti znamo stopiti skupaj in nekaj narediti.« To
so Bendovi in drugi njihovi sorodniki dokazali
tudi s pogostitvijo na dvorišču domače hiše, za
katero je vsak nekaj prispeval. Pred tem pa so se
za spomin na slovesnost še skupaj fotograﬁrali
pred suhadolsko cerkvijo.
Jožef Pavlič
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Jim bo Slovenija tudi mama?

Bilo je v junijskih dneh kar nekaj najrazličnejših prireditev ob letošnjem
srebrnem jubileju naše države Slovenije. Bila so bolj, ali manj poudarjena občutja, počutja, razmišljanja….
V sredo, 15. junija, popoldne pa v Športni dvorani v Komendi ni bila
prireditev s proslavljanjem srebrnega jubileja. A je bila vseeno nadvse
slovesna prireditev za nastopajoče, za tiste na tribuni in nenazadnje tudi
v razmišljanjih za vse, ki so to popoldne čestitali, se zahvaljevali in si
želeli čim lepši jutrišnji dan.
Saj poznamo izrek. Tam, kjer je volja, je tudi pot do cilja. In tokrat so
se z voljo srečali učenke in učenci, ki so v Osnovni šoli Komenda Moste
sklenili devet let učenja, druženja, bivanja s sošolci, učiteljicami in
učitelji, z razredničarkami, ravnateljico, s starši, s prijatelji, s sosedi, z
dogajanji v kraju, v občini, … v državi Sloveniji.
Znašli so se »na postaji«, s katere vodijo številne poti.
Kam?
Naprej med dijake, študente… In potem… kam? Doma z nadaljevanjem dejavnosti staršev, ali pa tistega podjetja, tiste obrti, tiste službe v
zdravstvu,
šolstvu,
športu, v vojski, takšni
ali drugačni pisarni, do
njive, gozda…
Kam? Ali v kraje tuje?
Vendar 15. junij je bil
dan za mlade doma iz
občine Komenda, ko ni
bil trenutek za takšno

Edinost, sreča, sprava

France Prešeren je v svojem času preroško zaželel, hkrati pa opomnil:
»Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo, otrok, kar ima Slava,
vsi naj si v roke sežejo.« Njegova želja in opozorilo veljajo še danes.
Prav posebej za naš narod, za nas Slovence, ki smo 25. junija praznovali Dan državnosti, ob njem pa 25-letnico naše mlade države.
Tisočletnemu uresničevanju sna naših pradedov, dedov, vseh, ki so si
za to prizadevali, izgorevali, celo žrtvovali svoja življenja, smo te dni
resnično lahko rekli: Hvala! Sam Bog ve, koliko jih je, ki so njihove
želje ostale neizpolnjene.
Koliko narodov, veliko večjih kot smo mi Slovenci, si želi svojo državo.
Smo mali čudež, bi lahko rekli. Ali pa tudi ne, kajti slovenski narod se je
že tolikokrat izkazal na bojnem polju, bil teptan, poniževan, tlačen od tujih
vladarjev, diktatorjev in zavojevalcev, krvavel na bojnih poljih doma in
drugje, a se je vedno znova dvignil še močnejši, še bolj samozavesten in
pogumen. Če ne bi bil takšen, ne bi, majhen, kakor je po številu, obstal. In
tudi zato smo se pred 25 leti trajno zapisali na svetovni zemljevid držav.
Kako naprej? Ob hvaležnosti vsem zaslužnim za našo državo naj vsak
zase premisli, kakšen je njegov odnos, koliko je v teh 25 letih naredil
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razmišljanje. Saj poznamo
izrek: Bil je tisto popoldne v
dvorani trenutek - le za sanje.
Že naslednji dan pa je bil
nov dan. In ta dan je tudi še
danes, ko se ob njihovi poti
in trenutnem postanku lahko
vprašamo:
Jim bo, kot je bila nekaterim devet let razredničarka v
šoli, tudi naprej Slovenija
V zlato knjigo sta se vpisala Patricija Ludruga mama…
Andrej Žalar nar in Gašper Košir

Županova čestitka najboljšim in skupinski posnetek (od leve proti desni): župan Stanislav Poglajen, Matej Kogovšek, Matej Kovač, Patricija
Lunar, Kaja Zadrgal, Sara Maleš, Katarina Zadrgal, Gašper Košir in
ravnateljica Mira Rek

zanjo, kako gleda nanjo in kaj je pripravljen v prihodnosti še narediti.
Vsak ima oziroma mora imeti v njej zagotovljene pravice, ki mu pripadajo kot državljanu Slovenije. Pa tudi odgovornosti. Če bomo delali po
vesti, se bo naša mlada Slovenija razcvetela v cvet, ki smo si ga želeli
pred 25 leti. Srebrni jubilej naše države je zato čas za premislek, tudi
kritičen, zakaj pri nas ni tako, kot bi bilo lahko oziroma bi moralo biti.
Jožef Pavlič

Komendska planinska pot v 15.30 ure

Marija Pavlič

Marija Pavlič iz Suhadol, tekačica in maratonka, je 24.
junija prehodila oz. pretekla celotno markirano Komendsko planinsko pot (KPP) v 15 urah in pol (15.30).
To je naredila v počastitev praznika Dneva državnosti
oziroma 25-letnice samostojnosti države Slovenije.
Zahteven podvig je opravila sama, s težkim nahrbtnikom (zaradi potrebne dovoljšne tekočine), predvsem
pa trdno voljo, da ji uspe. Kako ji je, bo opisala v prihodnji številki.
- J. P.
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Slovenija, moja dežela

Se še spominjate televizijskega spota, ko črkoslikar z lestvijo na rami hodi po Logarski
dolini. Ko pride do velike rumene table, prisloni lestev in v več jezikih napiše: »Dobrodošli«. V spotu vidimo slovensko pokrajino s
hribi in obalo. Pojavijo se lipicanci, potica in
druge naše etnografske posebnosti. Spot me
vedno znova navduši. V meni zbudi ponos.

Vsaj zame je odlično zdravilo za vsa razočaranja in otopelost.
Slovenija je lepa. Sam ne najdem lepše države, pa sem prepotoval kar nekaj sveta. Tako
raznolikega koščka sveta na dosegu ene ure ne
najdete nikjer. Alpe, Slovenske gorice, Velika
planina, Jadransko morje, Panonska nižina,
Kras, Postojnska jama, Soča, Sava, Blejsko in
Bohinjsko jezero ter še mnogo drugih fantastičnih krajev in naravnih znamenitosti. Zakaj
bi obupavali nad takšnim biserom? Zaradi
slabih upravljavcev naše države ne smemo
obupati nad domovino. Imam boljšo rešitev.
Zamenjajmo jih! Daron Acemoglu z univerze
MIT in James A. Robinson s čikaške univerze
v knjigi Zakaj narodi propadajo ugotavljata,
da se odgovor skriva v institucijah države. Te
so dobre, če vključujejo, ali pa slabe, če izčrpavajo. Dobre, vključujoče, institucije države
vsem državljanom omogočijo, da imajo enake
izhodiščne možnosti. Zagotovijo jim varnost v
najširšem pomenu besede, predvsem pa so
garant pravičnosti pri urejanju odnosov med
državljani. Slabe, izčrpavajoče, institucije države državljanom postavljajo številne omejitve, pretiravajo z davki in birokracijo. V slabih
institucijah je lojalnost trenutni oblasti po-

membnejša od znanja, korupcija pa je gonilna
sila vseh poslov. Ključna ugotovitev Acemogluja in Robinsona je, da je stil upravljanja
države mnogo pomembnejši kot posedovanje
naravnih bogastev. Če državne institucije ne
spodbujajo ljudi, da bi investirali in inovirali,
država začne propadati. Drugačno, boljšo,
novo Slovenijo moramo graditi na treh vrednotah: svobodi, varnosti in pravičnosti. Postaviti si moramo cilje, to so: 1. zagotoviti
enake možnosti za razvijanje talentov državljanov, 2. zagotoviti varnost v najširšem pomenu besede in 3. zagotoviti več pravičnosti v
družbi.
Slovenija potrebuje aktivne državljane,
ki si bodo upali odločno povedati svoje
mnenje. Strah pred izražanjem stališč ima
svoje korenine v bivšem režimu. Temu moramo narediti konec. Najprej se moramo
osvoboditi sami. Odločno moramo povedati, kaj si želimo in česa nočemo. Predvsem
pa moramo državo vzeti za svojo. Od »ta
država« moramo preiti k »moja država«.
Republika Slovenija ni nekaj tam daleč,
ampak je moja domovina, za katero se je
vredno boriti.
MATEJ TONIN, poslanec

IZ POSLANSKE PISARNE

Slavnostna akademija ob 25. obletnici stranke DeSUS

DeSUS je bila priložnost za vseslovensko srečanje članov vodstvenih organov stranke.
Okoli 600 članov stranke se nas je v ta namen
konec maja zbralo v čudovitem okolju Arboretuma Volčji Potok. Stranka DeSUS je nastala
in tudi obstala v turbolentnem slovenskem
prostoru, v katerem je v obdobju 25 let nastalo
in izginilo veliko političnih strank. »Kaj je tako
posebnega na stranki DeSUS, da se je uspela
obdržati in na zadnjih volitvah dobiti doslej
največje število sedežev v parlamentu«, sem v
svojem nagovoru povprašala prisotne. In od-

govorila, da verjamem, da so k temu pripomogli srčni ljudje, ki to stranko vodijo in program
stranke, ki smo ga na zadnjih volitvah strnili v
geslo VRNIMO LJUDEM DOSTOJANSTVO.
Prav to pa je tisto, kar večina ljudi še posebej
od nastanka ﬁnančne krize v državi najbolj
pogreša.
Slavnostna akademija je bila priložnost, da
smo se zazrli v preteklost, ugotovili, kakšna so
bila naša pretekla pričakovanja, kakšna je bila
vizija stranke in ugotovili, kaj od tega je stranki uspelo uresničiti. Slišali smo, da z doseženim
ne moremo biti zadovoljni, saj vse preveč ljudi
bije bitko z revščino, preveč je brezposelnih,
preveč je tistih z nizkimi dohodki.
Politika je preresna zadeva, da bi jo prepustili komurkoli. Od tistih, ki vladajo, je namreč
odvisno, kakšno bo življenje ljudi v Sloveniji
danes in v prihodnje. Bo to država z velikimi
socialnimi razlikami, ali pa bomo uspeli uresničiti strankino socialno in demokratsko vizijo? Bo to država, kjer bodo slovenska zemlja,
slovenska voda, naša naravna bogastva in javna infrastruktura, ki so jo gradili naši predniki,
v lasti tujcev, ali pa bomo uspeli škodljive privatizacijske trende ustaviti in jih obrniti v korist
prebivalcev Slovenije? Bomo v Sloveniji v
prihodnje še govorili slovensko ali pa bo slovenščina tako, kot je bila pred več kot sto leti,
spet le jezik preprostih ljudi? Bomo uspeli
prepričati dovolj poslancev, da bodo zavrnili
nedavno na vladi sprejeti sramotni zakon o vi-

sokem šolstvu, s katerim naj bi se Slovenci
odpovedali slovenskemu jeziku na univerzah.
Ni se možno strinjati z mnogimi potezami
največje stranke SMC, npr. s sramotno izdajo
slovenščine v zakonu o visokem šolstvu, ni se
možno strinjati s številnimi spornimi kadrovskimi potezami te stranke, z dogajanjem v
Luki Koper, z nedavno prekinitvijo socialnega
dialoga, da ne omenjam nekaterih predlogov
ﬁnančnega ministra, ki kažejo podobno intenco, kot npr. opozicijski predlogi o »socialnih
oz. razvojnih kapicah in copatkih«, pa o privatizaciji zdravstva, ki prinašajo koristi predvsem
najbolj premožnim. Manjka odsotnost odločnih potez na različnih področjih, npr. na področju zdravstva, s čimer se omogoča zaslužkarstvo in mazaštvo nekaterih pohlepnih in
brezvestnih zdravnikov, ogroža pa zdravje
prebivalstva. Sramotno je, da se revnim v Sloveniji že dve desetletji odteguje dostop do
zdravljenja.
Ker je od vladajočih odvisno, ali bodo dobrobiti bruto družbenega proizvoda deležni tudi
manj premožni prebivalci ali pa se bo prihodek
še naprej stekal predvsem k peščici ljudi, bi se
morali politično aktivirati ljudje, ki jim ni
vseeno za soljudi in za skupno dobro. Le s takšnimi ljudmi v politiki bo možno ustaviti večanje razlik v premoženju in v gmotnem položaju prebivalcev Slovenije.
Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka
Državnega zbora RS
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Srebrni jubilej
V dneh pred izidom Aplence so se vrstili dogodki v počastitev domovini, samostojni Sloveniji. Povezovanje in sodelovanje občin in posameznikov iz »ene in druge
strani« na prireditvah, je hvale vredno, hvala županu g. Poglajnu. Ob tem
čustva ne ostanejo ravnodušna, saj je uresničena zgodovinska stoletna želja
naših prednikov o samostojni Sloveniji. Ob tem pa bi si bilo vredno želeti
le eno, in sicer da naših zanamcev ne opeharimo za zgodovinska dejstva
osamosvojitve, kot so bila prikrita določena dejstva osvoboditve generacijam po II. svetovni vojni. Zdaj že vsi prav dobro vemo, kaj to pomeni.
Slovenci smo narod ponosnih ljudi, so nas učili doma in v šoli. Pošteni,
delavni, dobrega srca in odprtih dlani, kar gre z roko v roki s krščanstvom.
Zato ob tej priložnosti ne govorimo o razdvajanju Slovencev, ampak o
povezovanju in kako skupaj graditi boljši jutri za vse ljudi v naši lepi deželi. Na preizkušnji je iskrenost. Iskreno pa je pred 170. leti preroško najlepše voščilo Sloveniji za zdajšnji čas napisal Prešeren. Izrazil se je v vrsticah,
ki so poleg naše državne himne, zajete v pesmi Zdravljica.
Komú narpred veselo
zdravljico, bratje! čmò zapét'!
Bog našo nam deželo,
Bog živi ves slovenski svet,
brate vse,
kar nas je
sinóv sloveče matere!

Bog žívi vas Slovenke,
prelepe žlahtne rožice;
ni take je mladenke,
ko naše je krvi dekle;
naj sinóv
zarod nov
iz vas bo strah sovražnikov!

Edinost, sreča, sprava
k nam naj nazaj se vrnejo;
otrók, kar ima Slava,
vsi naj si v róke sežejo,
de oblast
in z njo čast,
ko préd, spet naša boste last!

Mladenči, zdaj se pije
zdravljica vaša, vi naš up;
ljubezni domačije
noben naj vam ne usmŕti strup;
ker zdaj vàs
kakor nàs,
jo sŕčno bránit' kliče čas!

Pregovor » na mladih svet stoji« ne laže. Ti so naše upanje!
Za 25. rojstni dan draga nam domovina, VSE NAJBOLJŠE in BOG
TE ŽIVI!
OO NSi Komenda, Danica Zmrzlikar

Domovina, kdo
bo tebe ljubil?
V dneh, ko bi nas moral prevevat ponos ob
rojstnem dnevu naše ljube Slovenije, katera
je dopolnila 25 let, se sprašujem, kam je
odšla naša složnost, pa tudi ponos in pogum, ki smo jim bili priča leta
1991. Sprašujem se, ali smo sploh vredni svoje države? V tisočletni
zgodovini naroda smo bili složni samo nekaj mesecev, potem pa obtoževanje, delitev na naše in vaše. Nekoč je rekel politik: Ne sprašujte, kaj
lahko domovina naredi za vas, temveč se vprašajte, kaj lahko vi storite
zanjo.
Domovina je kakor mati ena in edina, kdor ne spoštuje lastne matere,
je ni vreden. V teh prazničnih dneh, ko se sprehajamo po občini, so izobešene zastave prej izjema kot pravilo. Je to spoštovanje do svoje domovine, ki nam je dala največ kar nam lahko da, SVOBODO?
Občinska proslava ob 25-letnici države, brez naše tako lepe Zdravljice, brez govorcev, ki bi poudarjali ljubezen do domovine, brez vidnih
predstavnikov lokalne skupnosti. SRAM nas je lahko.
Čeprav se vrstijo pogromi proti cerkvi ter njenim predstavnikom,
hvala jim, da smo bili deležni Zdravljice v vsej svoji lepoti pri sobotni
maši v Komendi in to nam daje upanje, da ljubezen do domovine ne bo
zamrla.
SLOVENIJA, ŠE OBSTAJAMO LJUDJE,
KI TE IMAMO RADI!!!!
Predsednik OO SDS KOMENDA, Aleš Marinko
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Druga četrtina
stoletja?
V Kamniku je potekal zanimiv pogovor z dr. Andražem Terškom. Raje
kot nekatere pozitivne primere izpostavlja negativne, ker s tem spodbuja
k spremembi miselnosti in aktivaciji apatične množice. Govoril je o nepravilni, ne-pravni, torej ne-pravični uporabi prava v državi, ki se
proklamira za pravno in socialno. Slednje je (povsem) izgubljeno, nadomestila pa jo je solidarnost, ki izhaja iz ljudi samih, namesto da bi to
opravila „država“. To je lahko pozitivno za nadaljnji razvoj naše države
in demokracije – stvari moramo vzeti v svoje roke. Njegove misli so drzne in pričakujejo srčnega državljana, ki želi izboljšati svet okoli sebe.
Torej smo v četrt stoletja uspeli mnogim uničiti življenje in to dnevno
pasivno spremljamo po medijih. Opazujemo, kako formalistično javna
uprava uničuje ali onemogoča državljane in s tem tepta državo kot tisto,
ki ima nalogo omogočati kakovostno življenje. Seveda smo država v
resnici mi sami, ki smo institucionalizirali in od sebe odmaknili reševanje težav. Težave niso več naše skupne... (čeravno ne vem, kdaj bom
lahko sam v takšnem položaju, ki si ga ne bi želel).
Aktivnosti v občinah so prvinske in osnova za rojstvo demokracije od
spodaj navzgor, je izpostavil dr. Teršek. V občini se poznamo, imamo
enaka pričakovanja in enako (nenapisano) vizijo, zato lahko s konkretnimi dejanji živimo demokracijo, se uresničujemo družbeno in politično
ter s tem ustvarjamo boljše življenje za vse.
Optimistično pričakujem prebujanje, tenkočutnost in empatijo nas
državljanov, da bomo videli, kaj je prav in kaj ne, ter tudi od vodilnih
struktur pričakovali (najmanj) enako, kot od sebe.
V duhu želja boljše druge četrtine stoletja naše Republike Slovenije,
nam vsem želimo vse dobro.
Izak Matej Ciraj, ListaVEZ.si

Čestitka in
podpora
V Listi TRN že nekaj časa spremljamo dogajanja ob letošnjem prazniku
države Slovenije in njenem srebrnem jubileju samostojnosti. Prepričani
smo, da nas tudi v prihodnje čakajo skupni napori in delo za doseganje
želja in ciljev. Ob tem ko se pripravljamo na junijsko sejo občinskega
sveta, ki bo prav na dan, ko izide tudi junijska Aplenca, pa smo bili pred
dnevi prijetno presenečeni in hkrati ponosni ob novici, da je naš občan
Marko Prezelj dobil državno priznanje predsednika Boruta Pahorja in
sicer zlati red za zasluge za legendarne dosežke v alpinizmu in prispevek
k prepoznavnosti Slovenije v svetu. Marko je edini na svetu, ki je dobil
že štirikrat zlati cepin, ki je največje svetovno priznanje za alpinistične
dosežke. V Listi TRN smo ga zato že lani predlagali za priznanje ob
občinskem prazniku. Do takrat je namreč dobil že tri zlate cepine. Ob
letošnjem priznanju predsednika države mu zato iskreno čestitamo.
Sicer pa Trnovci sledimo tudi drugim dogajanjem v občini. Tako že
od vsega začetka podpiramo program rešitve prostorske stiske v šoli in
vrtcu. Skrbno bomo spremljali gradnjo, za katero se že pripravljajo načrti z gradbenim dovoljenjem. Začela naj bi se letos, končala pap rihodnje leto.
Ni pa nam nepoznan tudi problem križišča v Mostah pri Tušu in v
križišču pri gasilskem domu. Podpiramo prizadevanja za ureditev obeh
križišč. Dogaja se namreč, da vozniki motornih vozil pogosto prevozijo
rdečo luč na semaforju pri Tušu, ker je le-ta za prehod čez cesto premalo vidna. Zato je ta prehod posebno nevaren za vse, ki prečkajo prometno
cesto; med njimi so tudi številni šolarji in otroci vrtca. Vemo, da je ta
prometna ureditev povezana s širšo, celovito prometno ureditvijo v
Mostah oziroma s cesto Želodnik - Vodice. Smo pa na rešitev opozorili
tudi ob nedavnem odprtju ceste Moste–Vodice.
Za Listo TRN predsednik Igor Štebe

Aplenca

DRUŠTVA

ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA
Klubsko prvenstvo je trening tekma. Tekma, ki
ne šteje niti za državno prvenstvo niti za Slovensko ligo. Toda vseeno je to tekma, ki je
člani kluba ne smemo zamuditi. Zmagovalci
klubskega prvenstva so namreč deležni velikega prestiža, ki ga med člani svojega kluba uživajo do naslednjega prvenstva.
Klubsko prvenstvo je tudi zabava. Čas po
tekmovanju je rezerviran za klubski piknik in
druženje s preostalimi člani kluba; tudi s tistimi, ki zaradi študijskih ali delovnih obveznosti
živijo v tujini, a se udeležijo prvenstva.
Čeprav smo mit o pomenu zmage na klubskem prvenstvu ustvarili sami, je zmagati vse
prej kot lahko. Morda ste državni prvak v svoji
starostni kategoriji, medalist na prvenstvu Jugovzhodne Evrope, celo svetovni prvak s prijateljske tekme učiteljev na Svetovnem šolskem
prvenstvu v Turčiji; še vedno obstaja možnost,
da na klubskem prvenstvu ne stopite niti na
zmagovalni oder. Med napovedmi za najvišja
mesta je tako mogoče zaslediti kopico različnih
imen in marsikomu, ki sodi v krog favoritov za
zmago, se kaj hitro lahko zgodi, da se na koncu
komaj uvrsti v prvo deseterico.
Tokratno klubsko prvenstvo je bilo v nedeljo,
12. junija, le streljaj iz Komende. Poligon za merjenje moči je predstavljal gozd pri »Snežnem stadionu Zalštad« v Zalogu pri Cerkljah. Kljub raz-
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Novi klubski prvaki
močenemu terenu smo
bili tekmovalci odlično
razpoloženi, saj v nasprotju s prvotnimi napovedmi ni bilo padavin.
Kot se za klubsko prvenstvo spodobi, je proga preverila tako telesno
pripravo kot orientacijsko znanje. Ponovno se
je, tako kot na vseh velikih tekmovanjih, izkazalo, da za orientacijski
tek niso dovolj le hitre
noge, ampak je potrebna
tudi mirna glava. Kar
nekaj tekmovalcev je Nika Ravnikar je bila najhitrejša med dekleti do 14 let.
zaradi psihičnega pritiZala Zavrl, Patricija Primožič in Ana Pia Poska s progo opravilo pod pričakovanji.
Po razburljivi tekmi smo v petih tekmoval- gačar, pri moških pa Nejc Zorman, Matic
nih kategorijah dobili nove klubske prvake: Blaž in Blaž Kölner.
Pred zasluženimi krajšimi počitnicami v jumed otroki do 10 let je presenetljivo zmagala
Brina Kölner, drugo mesto je pripadlo Jaku liju nas čaka še zadnja tekma spomladanskega
Seljaku, tretje pa Luku Seljaku. Pri dekletih dela sezone Slovenske lige na Igu, mlajši mlado 14 let je bila najhitrejša Nika Ravnikar, dinci se bodo udeležili Svetovnih iger v avdruga Tina Kern in tretja Katja Babič. Pri strijskem Celovcu, Zala Zavrl, Polona Jezeršek,
fantih je zlato medaljo osvojil Nejc Turk, Matic Blaž in Žan Ravnikar pa Evropskega
srebro Domen Žurbi, bronast je bil Rok Kern. mladinskega prvenstva na Poljskem.
Nejc Zorman
Med ženskami so bile najhitrejše mladinke

Razstava malih živali

Društvo gojiteljev malih živali, ki združuje člane iz Kamnika, Komende, Domžal in Mengša, je ob praznovanju občinskega praznika
naše Občine 28. 5. pripravilo razstavo malih pasemskih živali.
Dan je bil vroč, zato so le težko našli primeren prostor za kletke živali, ki so prispele na razstavo. Edini prostor, ki je bil zaradi senčne lege
primeren, je bil ozek pas sence vzhodno od Kulturnega doma. Zaradi
takšnega prostora je bila razstava bolj skromna, a vendar dovolj zanimiva, predvsem za šolsko mladino, pa tudi kak odrasel je prišel okoli.
Od domačega razstavljavcev, ki je z razstavljenimi kunci (standart
Bernwalder) reševal čast domačinov, je bil Stane Slapar iz Most, že
dolga leta rejec malih živali in posebno poštnih golobov. Iz Laškega,
s kmetije Orion, je na ogled postavila izbor malo različico velike
perjadi, ki se po navadi podi po naših dvoriščih. Vse živali so angleškega izvora, saj tudi lastnica in gojiteljica vseh vrst malih živali Bianca Rumble svoje obširno zanje o delu in vzgoji malih in tudi velikih
živali pridobiva na tečajih in izpopolnjevanjih v Veliki Britaniji.
Predava in razstavlja po vsej državi, posveča se vzgoji mladih in
zaščiti živali, ekološki reji komercialne perjadi; prireja pa tudi komercialne razstave po vsej državi, kamor jo pač povabijo.
Toliko o tej mini razstavi, v prihodnje pa
naj organizatorji pomislijo tudi na primerne
prostore za tovrstne
razstave. Pa še to –
kmetija Orion iz Laškega vabi mladino (morda
iščejo pedagogi primeren kraj za celodnevni
izlet), da ves dan preživijo na tej kmetiji, kjer bodo videli in slišali vse, kar jih zanima o tej temi. Letos pripravljajo društva
državno razstavo malih živali, ki bo septembra v Celju!
Tone Ogorevc

NOVICE IZ ŠPO KOMENDA

Novi pripravniki športnega
plezanja
V ŠPO Komenda ponosno razglašamo, da
smo dobili nove pripravnike športnega
plezanja. Svoj pogum, znanje in iznajdljivost je na izpitu
pred izkušeno komisijo pokazalo 12 novih plezalcev: Marta
Jagodic, Matej Petek,
Dominik
Jagodic,
Klara Štupar, Nika Mulec, Boris Hafner, Rok Hafner, Jani Kanc,Uroš
Hočevar, Matevž Čretnik, David Oštir in Alen Erzar.
Vsem iskreno čestitamo in želimo čim več plezalnih užitkov!
Načelnik in inštruktor ŠPO Komenda Marko Pogačar

Nova plezalna stena
Komendski plezalci smo se odločili, da zgradimo novo moderno
plezalno steno. Zaradi velikega porasta novih članov in izrednega
zanimanja za plezanje v Komendi, nam obstoječa stenca postaja
premajhna. Na novi steni bomo imeli veliko več možnosti za nadaljnji razvoj, organiziranja plezalnih vadb in plezalnih dogodkov.
Vse, ki bi radi bili del naše Komendske plezalne zgodbe, vabimo,
da se nam pridružite. Še posebno dobrodošli ste vsi, ki lahko ﬁnančno in materialno podprete naš plezalni projekt.
Več informacij na spokomenda@gmail.com ali na tel.: 031 217
513 (Marko)
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Komendčanke naprej za olimpijado,
Križanom pokal
ANDREJ ŽALAR

Junij je mesec gasilskih
tekmovanj. Tudi ta mesec
so bila. Vendar pa tokrat
gasilska tekmovanja niso
bila nekaj običajnega s
poudarkom preverjanja
znanja in veščin. Pač so
bila, če jih pogledamo s
tekmovalnega
zornega
kota tudi športno razburljiva. Seveda še vedno iz
tekmovalnega preverjanja
znanja in strokovnih, delovnih gasilskih nalog in
veščin.
Letošnje občinsko tekmovanje je bilo na obnovljenem igrišču v Mekinjah v Kamniku. Vse je potekalo po utrjenem tekmovalnem redu, kot
to gasilci znajo, le parkiranje je prirediteljem v Kamniku delalo kar nekaj težav.

Iz Gasilske zveze Komenda so prvi dan, 4 junija, med pionirji
tekmovale ekipe Komenda, Križ 2 in Moste; med pionirkami Komenda
in Križ; med mladinci Komenda in Moste; med starejšimi gasilci
Moste, Križ in Komenda in med starejšimi gasilkami ekipa Križ.
Drugi dan, 5. junija, so med člani A tekmovale ekipe Komenda 1 in 2,
Moste in Križ 1 in 2; med člani B Komenda B1 in B2, Moste in Križ, med
članicami A ekipa Komenda in med članicami B ekipi Komenda in Križ.
Izkupiček dvodnevnega tekmovanja v Kamniku je bil za ekipe iz
Gasilske zveze Komenda zanimivo presenečenje. Že proti koncu tekmovanja 5. junija se je namreč šušljalo, da bodo ekipe iz PGD Komenda
v skupnem seštevku težko obdržale občinski pokal kot najboljše društvo.
Zadnja leta so namreč komendske ekipe oziroma komendski gasilci pri
občinskem pokalu držali primat.
In potem se je res zgodilo. Pokal so tokrat dobili gasilci PGD Križ.
Nekateri so to menda tako proslavili, da so morali potem naslednji dan
vzeti celo dopust. Vendar pa so članice A Komenda med vsemi tekmovalkami, tudi med članicami A in B iz Gasilke zveze Kamnik (skupaj
med 23 ekipami), imele najboljši rezultat. S tem so tudi potrdile, da so
konkurentke za najvišji rezultat na državnem tekmovanju, ki je bilo
potem čez teden dni v Kopru.
Če so torej na tekmovanju v Kamniku iz GZ Komenda slavili dobitni-
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ki občinskega pokala iz PGD Križ, so potem Komendčani oziroma članice A iz PGD Komenda potrdile uspešen in nedosegljiv rezultat v »revanžu« na državnem tekmovanju.

Štiri ekipe so bile 11. in 12. junija na državnem tekmovanju iz GZ
Komenda v Kopru (mladinci in pionirke Komenda, članice A Komenda
in starejši gasilci Križ). Članice A so med 52 ekipami iz slovenskih PGD
osvojile tisto nehvaležno mesto takoj za stopničkami. Vendar pa je to
vseeno velik uspeh, saj so se s 4. mestom uvrstile na spomladansko
kvaliﬁkacijsko tekmo za tekmovanje na prihodnji gasilski olimpijadi.
Čestitamo. Ostale ekipe iz GZ Komenda (mladinci in pionirke Komenda
ter starejši gasilci Križ pa so se uvrstili v zlato sredino).
Ob doseženih rezultatih pa ne gre spregledati, da je Komenda med
tistimi manjšimi občinami na državnem tekmovanju, ki je med tremi
društvi imela kar štiri ekipe. To pa je med 212 slovenskimi občinami
nedvomno tudi zelo lep prestiž.
Pa še to: kar dva sodnika na državnem tekmovanju sta bila iz občine
Komenda; župan in gasilec Stanislav Poglajen in poveljnik Gasilske
zveze Komenda Janez Hlade.
O uspehu članic A se je strinjal tudi njihov trener oziroma mentor
Drago Potokar:
»Čestitam. Zelo sem zadovoljen, da bodo šla dekleta aprila 2017 na
kvaliﬁkacije za olimpijado. Do takrat nas čakajo Vaje, Vaje in še enkrat
Vaje. Upam, da bodo pogoji čez zimo tudi temu primerni.«
In kdo so dekleta, ki jih čakajo spomladanske kvaliﬁkacije? Devet
jih je: Kristina Golob, Simona Spruk, Gabi Repenšek, Karmen Petek,
Nataša Petek, Patricija Šinkovec, Tadeja Lončar, Veronika Bergant in
Nataša Žibret; za povrh pa še trener Drago Potokar.
Ja, hm - že držimo pesti!

Aplenca

S PALICO DO SONCA
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Twirling in mažoretni klub Komenda

S palico do sonca in Normin pokal

ANDREJ ŽALAR

Izteklo se je še eno uspešno leto Twirling in mažoretnega kluba Komenda. Uspehe in dogajanja so dekleta predstavile že na poznani tradicionalni prireditvi ob koncu delovnega leta in pred počitnicami S palico do
sonca. Prireditev je bila, kot običajno v Športni dvorani v Komendi v
soboto, 18. junija.
Nazadnje pa sta podelila priznanja za 5 let treniranja v klubu
predsednik Gregor Mikelj in župan
Stanislav Poglajen. Šopek v zahvalo za delo in uspehe pa je predsednik Mikelj dal tudi Aniti Omerzu.

Normin pokal

Bil je to pravi
praznik lepote, nenavadnih slik, kreacij, dela in druženja.
Bil je ogledalo vaj,
usklajevanj, podpore staršev in predvsem
neizmerne
volje in ljubezni
trenerke
Anite
Omerzu za to dejavnost. In nenazadnje tudi velika pohvala in priznanje domala stotnije
dekletom vseh starosti, ki jim twirling in mažoretništvo vsekakor pomenita precej več kot so recimo nam v njihovih letih in kot nam navadnim
smrtnikom morda pomenijo še danes.
Prireditev je s solo plesom začela Špela Jereb. S pokazano koreograﬁjo je osvojila naslov državne podprvakinje. Uspešna pa je bila tudi v
twirling nastopih, saj je zmagala na Norminem pokalu. Srebrna v freestyle programu A je nastopila Lina Majcen. S predstavitvijo dveh programov se je uvrstila na Evropski pokal. Pozdravili smo letošnje državne prvakinje in sicer mažoretno skupino kadetinje in solistko Barbaro
Zadrgal. Predstavile so se ena za drugo twirling skupine kluba.

Teden dni pred prireditvijo v
Komendi in odhodom na počitnice
pa je bil 11. junija v Novi Gorici 3.
Normin pokal. To je domače klubsko tekmovanje v twirling športu,
ki je posvečeno začetnici mažoretne
dejavnosti Normi Simoniti. Prva
mažoretna skupina se je v Novi
Gorici predstavila že leta 1968.
Twirling in mažoretni klub Komenda pa se tega tekmovanja udeležuje
že od začetka. Tudi letos so članice kluba dosegle odlične rezultate.
V kategoriji SOLO C3 je zmagala Špela Jereb. V FREESTYLE
JUNIOR nižji nivo je 4. mesto osvojila Saša Kočar, 8. mesto Žana
Zgonec. V kategoriji FREESTYLE JUNIOR višji nivo je Manca
Zgonec dosegla 5. mesto.
Tudi pari so bili uspešni: med PARI NIŽJI NIVO KADET sta 3. mesto
osvojili Brina Kamin in Daša Jan. Med PARI NIŽJI NIVO JUNIOR
sta 7. mesto dosegli Eva Mikelj in Laura Kočar. Med PARI VIŠJI NIVO sta bronasto medaljo osvojili Eva Osredkar in Saša Kočar. 4. mesto
sta si delila para v sestavi Marjeta Kešnar in Barbara Zadrgal ter Patricija Lunar in Katarina Zadrgal. Skupine TMKK so dosegle 2. mesto
GROUP FROZEN in TEAM MINONČKI prav tako 2. mesto.
Čestitamo
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Šolska
veselica
Aplenca

Vesela, obiskana - kot prava veselica
Letošnja vsakoletna šolska veselica, ki jo je organiziral Šolski sklad
Osnovne šole Komenda Moste na igrišču šole v Mostah, je bila 27.
maja v okviru prireditev ob občinskem prazniku. Bila je to tudi tokrat
ena od številnih prireditev, ki je bila pestra, z raznovrstnimi dejavnostmi
in predvsem obiskana. Kot je praviloma vsaka prava veselica.
Namen vseh vsakoletnih veselic v okviru šole je zbiranje denarja za
Šolski sklad, ki dela za pomoč socialno ogroženim in za tako imenovani
nadstandard šole. Tudi letos so zbrali nekaj denarja. So se pa na veselici
predstavile interesne dejavnosti oziroma krožki s tako imenovanimi
notranjimi mentorji in zunanjimi sodelavci. Vse te interesne dejavnosti
v šoli pa so plačljive. Skratka, na veselici je bilo predstavljeno in je sodelovalo vse, kar se na šoli dogaja poleg rednega pouka.
Videli smo športne dejavnosti (nogomet, košarko, namizni tenis), igre
z žogo, šahovski krožek, borilne veščine (judo, karate), glasbene dejavnosti, ples, ročne spretnosti, krožke (geološki, klekljarski in planinski),
orientacije, poklicne dejavnosti s popestritvami obiskovalcev: motoristi,
mažoretke...

ŽE ENAJSTIČ

ANDREJ ŽALAR

Ja, bila je res prava veselica; za mlade in starejše, za njihove starše.
Še ena s priznanjem prireditelju in z zahvalo vsem, ki so sodelovali.
Na svidenje spet prihodnje leto, pravijo prireditelji.
A. Žalar

Bosih nog na Šenturško goro

ANDREJ ŽALAR

rejši pa 78-letni Peter Jakomin z Duplice pri Kamniku. Dve največji
družini sta bili 5-članska družina Stegnar s Komendske Dobrave in prav
tako 5-članska družina Budja iz Volčjega Potoka.
Vsi pohodniki so se brez žuljev in nezgod na pohodu na Šenturško
goro vrnili do Planinskega doma na Podborštu pri Komendi, kjer so se
po dobrih treh urah okrepčali. Zahvalila in čestitala sta jim tudi predsednik sekcije Škrjančki Franc Drolec in predsednik Planinskega društva
Komenda Zoran Sodnik.
Z Jurčkove dobrave se je 11. junija 72 bosih podalo na Šenturško goro.
Planinsko društvo Komenda in njegova sekcija Škrjančki je 11. junija z
Jurčkove dobrave na meji z občino Cerklje organizirala že 11. Pohod
članov sekcije, ki se vsako leto podajo na Šenturško goro. Kljub ne
ravno naklonjenemu vremenu za hojo bosih nog na 7 kilometrov dolgi
poti, se je letošnjega pohoda udeležilo 72 pohodnikov.
Najmlajša je bila 4-letna Pika Podbevšek z Gore pri Komendi, najsta-

Dve najštevilčnejši družini - Stegnarjevi s Komendske Dobrave in Budjevi iz Volčjega Potoka.

Najmlajša je bila 4-letna Pika Pod- Najstarejši pa tokrat Peter Jakomin z Duplice.
bevšek z Gore.
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Burgox postal glavni sponzor NK Komenda

Za Nogometni klub Komenda, ki
mu predseduje Aleš Marinko, je
bilo zadnje leto nedvomno zelo
uspešno. Na tekmovalni lestvici
3. SNG lige so dosegli načrtovani
cilj. Med mladimi pa so postali
priljubljen klub, ki povezuje,
druži in s tem skupaj s starši,
donatorji in sponzorji skrbi tudi
za vzgojo najmlajših občanov
občine Komenda.
Najpomembnejši je bil ta mesec
v Nogometnem klubu Komenda nedvomno dogodek, ki še posebej poudarja priznanje za dosedanje delo, uspehe vodstva, članov kluba in je tudi
spodbuda za naprej. Na igrišču v Komendi so namreč 10. junija slovesno
razglasili pomembno sponzorstvo.

Aleš Marinko, predsednik NK Komenda:
»Z velikim veseljem sporočam, da je eno največjih podjetij, ne samo
v Komendi, ampak v Sloveniji, in poznano tudi v tujini, podjetje Burgox, postalo novi, veliki sponzor Nogometnega kluba Komenda. Vesel
sem, da so lastniki podjetja prepoznali, da gospodarstvo in šport tudi
lahko delujeta skupaj, in da je vlaganje v lokalno okolje pot do uspehov
in prepoznavnosti. Obljubljam, da se bomo v klubu trudili, da bomo to,
kar so nam namenili, povrnili.«

Peter Burger, podjetje Burgox iz Most:
»Odločili smo se, da bomo dobrodelno podprli Nogometni klub Komenda. Želimo se na ta način zahvaliti vodstvu, strokovnemu teamu in
tudi prijateljem, med katerimi so na primer gasilci in drugi... Naša želja
je, da v tej skupnosti rastemo in da po svojih močeh tudi podpiramo tovrstna prizadevanja in uspehe.«
Lepo in zgledno v teh prazničnih, jubilejnih dneh. Je pa podjetje
Burgox tudi sicer poznano kot dobrotnik; med drugim tudi pri Ustanovi
Petra Pavla Glavarja…
Tradicionalno je bilo v soboto, 18. junija, tudi prijateljsko druženje
članov dveh klubov. Člani NK Komenda so osmič gostili člane in prijatelje iz pobratenega kluba Polet Sv. Martin na Muri. Po jutranjem pozdra-

vu župana občine Komenda Stanislava Poglajna in pozdravnem nastopu
komendskih mažoretk so se najmlajši in starejši iz obeh klubov pomerili
tudi v nogometu. Podali so se tudi na Krvavec na srečanje s podžupanom
Igorjem Štebetom. In nazadnje seveda potrditev, da bodo srečanja nadaljevali. Neuradno smo po srečanju 18. junija izvedeli, da se bo devetega
srečanja na Hrvaškem udeležil tudi župan Poglajen.
Sicer pa sta bila pobudnika srečanj, ki so se začela pred osmimi leti,
Ivo Jurinič, ki je bil leta 1996 trener v NK Komenda, in Drago Žinič iz
Sv. Martina na Muri (*), ki že 50 let živi v Žejah pri Komendi. Beseda
je takrat na začetku dala besedo in pripravila sta prijateljsko srečanje
obeh klubov v Komendi, ki je postalo tradicionalno.
In tretji dogodek? Tudi letos ob občinskem prazniku so v klubu pripravili nogometni turnir. Tokrat za mlade nogometaše U9. Turnir je bil
5. junija. Na igrišču v Komendi so se pomerili mladi iz sosednjih nogometnih klubov. Po končanem turnirju pa je predsednik NK Komenda
Aleš Marinko podelil medalje: zlate NK Domžale, srebrne KK Mengeš
in bronaste NK Vir. Slišati pa je bilo, da bodo prihodnje leto na stopničkah tudi mladi iz NK Komenda.
* Drago Žinič iz Sv. Martina na Muri (Hrvaška), ki že 50 let živi v
Žejah pri Komendi, je stari oče Andraža Žiniča, poznanega reprezentanta Slovenije do 17 leta, ki je član NK Domžale, svojo nogometno pot
pa je začel v NK Komenda.
A. Žalar
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KLEMEN GRMŠEK: TRINAJSTI DEL POTI

Tisti del poti, ko se sesujejo načrti
Že nekaj časa sem bil v
službi dogovorjen, da zaključim z delom konec
maja. Takrat bi mi v hotelu morali preklicati delovno vizo, jaz pa bi moral
zaprositi za turistično vizo za Iran (otok Kish ima
Klemen Grmšek
svojo vizo, ki šteje drugače). V začetku junija naj
bi na otok prišel prijatelj Anže, z njim pa naj bi
še tri tedne potovala po Iranu. V Teheranu bi
moral urediti vize za naslednje 4 države, potem
pa spet sam naprej čez centralno Azijo in Kitajsko v Tibet in od tam v Nepal. Vse se sliši
super. Po dolgem času bom videl enega od
bližnjih prijateljev. Uspel sem prihraniti nekaj
denarja in komaj čakam, da spet spakiram svoj
nahrbtnik in dvignem palec. Očitno pa sem
zanemaril dejstvo, da sem še vedno v Iranu in
da so stvari tukaj precej nepredvidljive.
Prvi problem se je začel, ko sem zaključil s
službo. Moji delodajalci niso imeli pripravljenega mojega potnega lista s preklicanim delovnim dovoljenjem. Direktor naj bi bil na dopustu in brez njegovega podpisa tega ne
morejo urediti. Tako sem naslednjih 8 dni čakal
na potni list, med tem je na otok prišel Anže.
Vendar sem mu po treh dneh čakanja svetoval
naj nadaljuje pot sam, jaz pa ga bom dohitel,
ko uredim svoje birokratske težave.
Ko sem končno dobil svoj potni list, sem
takoj odšel na urad, da zaprosim za vizo. Tam
pa so mi rekli, da moram najprej zapustiti Iran
in ko pridem nazaj, naj zaprosim za vizo v sosednji pisarni. Ker nisem imel druge izbire,
sem moral naslednji dan kupiti karto za Dubaj,
leteti tja, prespati eno noč in zjutraj nazaj na
Kish.
Dubaj je mesto, o katerem je prav vsak že
nekaj slišal. Kaj ne bi, ko pa imajo najprestižnejše hotele na svetu, najvišjo zgradbo in
največjo koncentracijo pregrešno dragih vozil.
Človek bi pomislil, da je to eno dih jemajoče
mesto, vendar je meni vse prej kot to. Poleg
prestižnih hotelov in ekstremno dragih avtomobilov je tu zelo malo videti. Glede na to, da
je to novozgrajeno mesto, seveda nima nobene
zgodovine in tudi arabske kulture se tu ne občuti. Morda je le vsak 9. osebek domačin, vsi
ostali pa so turisti in priseljenci, večina je iz
manj razvitih azijskih držav. Če mogoče komu
Dubaj predstavlja vrhunec razkošja, meni
predstavlja vrhunec dolgočasja. Če pa še vse to
združimo z neizmerno vročino, pa sploh ne
vidim razloga, zakaj privabi toliko turistov.
Ko sem se vrnil na Kish, sem šel takoj zaprosit za turistično vizo, vendar pa so mi sedaj
dejali, da mi ne morejo izdati turistične vize za
Iran, ker je ena od viz, ki so mi jih uredili v
hotelu nepopolna. Bolj točno - imam vizo in
sem tudi bil v Iranu ta čas, vendar pa na vizi ni
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datuma, kdaj sem prišel in kdaj odšel iz Irana.
Ali še natančneje - dokler ne zamenjam svojega potnega lista, ne morem več dobiti vize za
Iran. Skratka, ujet sem na otoku in ne morem
iti v Teheran, kjer bi moral zaprositi za turkmenistansko, uzbekistansko, tajikistansko in kitajsko vizo. Tudi za te vize sem imel nekaj v
naprej plačanega, pa jih zdaj ne morem koristiti. Ne samo, da ne morem iti nazaj v Iran, tudi
v nobeno od centralno azijskih držav ne morem, saj nimam vize, teoretično bi lahko še
enkrat letel v Dubaj in od tam v Tajikistan ali
Kirgizigstan, vendar pa tam potem ne morem
zaprositi za kitajsko vizo. Tako mi preostaneta
le opciji, da letim v Nepal ali Sri Lanko. Ker pa
bi znalo biti na Sri Lanki trenutno malo prevroče, sem se odločil, da danes (15. 6.) letim v
Nepal. Tam imam namen ostati nekako 2 meseca, potem pa naprej v Indijo in vzhod, končni
cilj pa sem prestavil na Japonsko.
Najbolj sem razočaran, ker se mi je s tem
podrl prvotni cilj potovanja, da preštopam vso
pot od Ljubljane pa do
Balija. Ne bom videl
centralne Azije in Tibeta, prav tako pa me
žalosti, da ne morem
potovati s prijateljem
po Iranu, česar sem se
tudi zelo veselil. Res
je, da sem pred začetkom potovanja dejal,
da če bom moral leteti,
bom letel edino domov. Pa vendar se mi
zdi, da še ni pravi čas
za zaključek poti. Še
vedno potujem, le da
nisem več omejen le
na štop. Bom pa zato
naredil malo izračuna

mojega štoparskega potovanja od Ljubljane pa
do Kisha.
-16.873 preštopanih kilometrov
-11 držav
-301 vozilo in 17 plovil
-8591 klikov na fotoaparatu
-dela, ki sem jih opravljal na poti: pomoč na
eko kmetiji, bloganje, pomoč pri izgradnji
kampa, oskrbnik hostla in seveda kuhanje tu in
tam.
-ﬁnančno stanje 288€ več kot na začetku
potovanja.
Čeprav sem malo razočaran, da bom izpustil
del načrtovane poti, je po drugi strani res, da
bi bil v resnici ta del poti najdražji (zaradi
vseh dovoljenj in viz). Tako sem pravzaprav
kar nekaj privarčeval in bom morda dokončal
pot, ne da se zopet ustavljam za kak zaslužek.
Kar mi kar odgovarja in me malo tolaži, da je
vse za nekaj dobro. Sedaj sem z glavo že v
Nepalu in se prav veselim. Lep pozdrav do
prihodnjič.

S ŠOLSKIH KLOPI

Aplenca
Prvošolčki in pesmice
Nastale so prave mojstrovine
MIŠKA

Mama bere knjigo,
potem pa pade ﬁga.
Pride miška,
mama vpraša, kje je njena hiška?
Hiška v gozdu stoji,
tam miška živi.
Žan Baloh, 1. c
Ne znam, ne vem,
ne znam, ne vem,
ne znam, ne vem,
ne vem, ne znam,
znam!

je bila tudi, ko sta kuharici iz ponve kradla piške na trnek. Vsi v dvorani smo se zelo smejali. Upam, da bo še kakšna taka prestava na
sporedu.
Zoja Prevolšek Zupančič, 2. a

ŠPORTNI DAN ORIENTACIJA
Orientacija mi je všeč, ker veliko tečemo. Tečemo od točke do točke, poklikamo čip in gledamo na zemljevid. Orientacija je super! Hodim tudi na atletiko. Včeraj, ko smo imeli
športni dan, je bila orientacija najboljša na
svetu. Imeli smo jo tudi na nogometnem igrišču. Ena postaja se je izgubila, a smo jo hitro
našli. Tekli smo tudi po labirintu.
Lara Ferjuc, 3. č

ŠOLSKI VRT
Šolski vrt mi je zelo všeč. Posadili smo veliko
rastlin: baziliko, zelje, solato, sončnice, peteršilj in jagode. Jaz sem prinesel jagode. Potem
smo rastline še zalili. Tudi tiste, ki so rasle že
prej (sivko, meto …).
Anže Sitar, 3. b

Ta dan mi je bil všeč, ker smo bili veliko zunaj.
Bilo je zelo vroče. Urejali smo šolski eko vrt.
Prinesli smo sadike, ki smo jih nato skupaj
posadili. Bilo je zelo zabavno.
Karis Novak, 3. a

OBISKALI SMO SNG Opera in balet
Ljubljana
V Ljubljani smo si ogledali predstavo Picko
in Packo. To sta dva fanta, ki nista najbolje
vzgojena. Počenjala sta barabije. Najbolj
všeč mi je bila tista, ko sta v posteljo nastavila majske hrošče. Zelo dobra potegavščina

pel. Na veselici smo igrali poker.
Oskar Bunčič, 3. c
Rada imam šolske veselice zato, ker se tam družimo, jemo okusne reči in vrtimo kolo sreče. Zabavamo se in se igramo, z razredi 3. a, 3. b in 3. č
smo celo zapeli Piko Nogavičko. Bilo je lepo.
Maks Kristan, 3. c
Letošnja šolska veselica mi je vila zelo všeč.
Kot po navadi sem nastopala z razredom, a letos smo nastopali kar 2x!!! Prvo stojnico sem
obiskala takoj po nastopu – POSLIKAVA
NOHTOV. Zame je bila veselica dobra, ker je
iz tabora prišla moja sestrica Tamara!
Hana Kralj, 3. c

OBISK V PREDSEDNIŠKI
PALAČI

Karim Vainhandl, 1. c

Na naravoslovnem dnevu mi je bilo najbolj všeč
izdelovanje plakatov. Naša skupina je imela temo gozd. V skupini so bili še: Neja, Sara, Tristan
in Zala. Po malici smo šli ven na vrt. S seboj
smo nekateri prinesli sadike. Gredicam smo
dodali zemljo, jo zrahljali in sadike posadili.
Klara Ferme, 3. a
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V sredo, 8. 6. 2016, smo imeli športni dan
Orientacija. Zjutraj nam je učitelj Nejc razložil,
kaj bomo delali. Potem smo odšli na šolsko
igrišče, kjer smo dobili čipe in šli po poteh zemljevidov. Ko smo končali, smo dobili čas teka
po točkah. Po malici smo enako naredili v labirintu. Bilo mi je zelo všeč !!!
Martin Perme, 3. č

ŠOLSKA VESELICA
Letošnja šolska veselica je bila zabavna.
Moja mami je pekla palačinke. Z vsemi tretjimi razredi smo peli Piko Nogavičko, s prijatelji pa sem igral pesem z naslovom We
will rock you. On je igral kitaro, jaz pa sem

Predstavniki razredov naše šole
smo se 19. 5. odpravili v predsedniško palačo. Pred stavbo sem
najprej opazil ogromne slovenske zastave – tako velikih doslej
še nisem videl. Nato smo se odpravili do veličastnega vhoda,
nadaljevali po stopnicah, ki so se
razcepile pred gromozanskim
pozlačenim konjem. V sprejemni
dvorani nas je pričakal in sprejel
predsednikov tajnik in nam povedal nekaj o zgodovini ter zanimivostih palače, kot npr. da nad
našimi glavami visi 5000 kilogramov težek stekleni lestenec. Govoril je o nekakšnih delegacijah iz osnovne šole ter o protokolih. Čisto vsega
nismo razumeli;-). Dal nam je tudi natančna navodila, kako se predsedniku izroči darilo.
Ko je v dvorano stopil gospod predsednik
Borut Pahor, mu je dobrodošlico zapel pevski
zbor, nato nas je vse lepo pozdravil in spregovoril o prostorih palače. Odgovarjal je tudi na
naša vprašanja. Nato je nas otroke pogostil s
sladoledom, učitelje pa s pijačo, seveda brezalkoholno. Po fotograﬁranju smo se poslovili in
se vrnili v šolo.
Domen Kavčič, 8. a
nadaljevanje v prihodnji Aplenci
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DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST
MRAVLJIŠČE
Zajčeva cesta 23 / Komenda / 031/297712 / mravljisce@gmail.com / www.mravljisce.com
»KLIČEMO POLETJE«
Sobota, 28. maja 2016, je
bila za MRAVLJIŠČE –
Mladinski center Komenda
prav poseben dan, saj je lepo
sončno dopoldne potekalo v
znamenju zaključnega druženja v tem šolskem letu za
vse zabave in ustvarjalnosti
željne obiskovalce. Zbrala
se je lepa druščina veselih
in zadovoljnih malčkov,
osnovnošolcev in seveda tudi odrasli niso manjkali.
Popolno navdušenje je požel čarovnik Mare Čare, ki je s čarovniškimi triki in s kopico »velikih« pomočnikov čaral in čaral in na koncu
tudi pričaral … čisto pravega, živega zajčka. »Mami, jaz bi tudi imel
takega zajčka, saj veš,
doma, da bi se z njim
lahko igral!« je bilo slišati iz množice otrok.
Zadrego staršev je rešil
čarovnik Mare Čare, ki
je po predstavi še dolgo
časa napihoval balončke
in iz njih oblikoval razne živalske ﬁgurice,
rožice, meče … Veselje
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otrok je bilo nepopisno.
Seveda pa to ni bilo
vse v tem dopoldnevu.
Ljubitelji živali so si
lahko ogledali razstavo
malih živali, ki jo je pripravilo Društvo gojiteljev malih živali Kamnik-Domžale-Mengeš
in se preizkusili v izdelavi svoje mehke živalske igračke iz raznobarvnih nogavic.
Sladkali smo se s palačinkami, ki so jih pekle naše mentorice in se
osvežili s sadjem, vodo in sokom. V kotičku za poslikavo obrazov so se
otroci spremenili v raznobarvne metuljčke, leve, mačke, morske pse,
mavrične, cvetlične in druge princeske, razna druga bitja …
Zabavno in sproščujoče je bilo tudi v
foto kotičku, kjer so
nastale čudovite in
smešne portretne fotograﬁje. Otroci in
starši so jih za lep
spomin odnesli tudi
domov.
V športno prijateljskem duhu je potekal
tudi preizkus telesnih
zmogljivosti na spretnostnem poligonu, pika
na i pa je bil tudi kotiček za lokostrelstvo,
kjer so se pri streljanju
v tarčo med seboj pomerili tako tisti najmlajši kot tudi že vešči
lokostrelski mojstri.
Tako, pa smo na
koncu uspeli priklicati
poletje. Hvala vsem, ki
ste bili v naši družbi in
želimo vam še veliko
lepih trenutkov in nepozabnih
dogodivščin in toplo poletje
in še lepše počitniške
dni.
Če pa vas mika, da
bi ostali v naši družbi
še naprej, vas vabimo, da se nam pridružite na počitniških
delavnicah za osnovnošolce, ki bodo potekale
v juliju in avgustu. Več o
tem pa preberite na naši
spletni strani www.mravljisce.com ali na FB/
Mravljišče Komenda.
»NAJ BO MLADOST
ZDRAVA NOROST!«
Suzana Zgonec,
predsednica DMD
Mravljišče
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MEHURČKI
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Mehurčkov dan 2016

V sredo, 18. maja 2016 smo v Vrtcu Mehurčki
Komenda vnovič organizirali Mehurčkov dan.
Gre za tradicionalno prireditev druženja otrok,
staršev in zaposlenih. Ker je letošnja prioriteta

tudi spodbujanje
gibanja, smo že v
dopoldanskem času organizirali kros
na igrišču za vrtcem. Krosa so se
udeležili vsi otroci,
tako najmlajši kot
najstarejši. Dolžina
proge je bila prilagojena glede na
starost otrok. Vsi
udeleženci so bili
zmagovalci in so
prejeli lesene medalje, ki so jih
oblikovale
strokovne delavke. Po
končanem krosu
smo si zaslužili
dobro kosilo, ki
smo ga pojedli na prostem ob skupnem druženju. Sledil je le kratki počitek, kajti popoldne
smo se zbrali pri lovski koči na Križu. Tam so
se družine podale na orientacijski pohod po

okoliških travnikih in gozdovih. Male in velike
pohodnike je na pohodu čakalo osem postaj z
različnimi nalogami. Vse naloge so bile uspešno opravljene in vseh sedemdeset udeleženih
družin je uspešno prišlo na cilj, kjer so se lahko
malo okrepčali in poklepetali.

Tabor Logarska dolina
Otroci iz najstarejših skupin Žabice, Gosenice, Krtki in Ribice so se meseca maja odpravili na tridnevni tabor v Logarsko dolino. Bivali smo v penzjonu Na razpotju. Tam smo
spoznavali lepote Logarske doline, obiskali
smo slap Palenk, se odpravili na poučno pot
po Logarski dolini in opazovali živali. Obiskala nas je pastirica Mica, s katero smo izdelovali slike iz ﬁlca. Srečali smo se s škratom
Nejkom, ki nas je peljal skozi Pravljični gozd
in nam predstavil nekaj znanih in malo manj
znanih pravljic. Na koncu nas je nagradil še z
zakladom, pravim škratovim pecivom iz jagodičevja, ki ga je izmaknil čarovnici iz zgodbe
o Janku in Metki. Pekli smo piškote, kurili taborni ogenj, izdelali dnevnik in se seznanili z
gongi in ostalimi znanimi in malo manj znanimi instrumenti. Zvečer pa smo imeli še ples v
pižamah. Trije dnevi so kar prehitro minili in
otroci so se polni vtisov in novih dogodivščin
vrnili domov.
Vrtec Mehurčki

Mavrica blizu
Komende
Če nas kdo še ne pozna, naj vam predstavimo.
Smo sicer v Domžalah, a aktivni na področju Kamnika, Domžal, Komende in občine Vodice. Naše geslo je: PRIVOŠČITE
SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA!
Letošnje leto prvič organiziramo poletne
počitnice v Vodicah. Veliko vas je. K nam
hodijo kar v Domžale, ker so počitnice super, aktivne, povezane z naravo, na prostem
in na naših počitnicah otroci doživijo veliko
lepega in zanimivega . Predvsem pa je pomembno, da pozabijo, da imajo doma televizijo in računalnik. Vsako jutro se baje
sliši… Kdaj grem že v Mavrico. Starši so
navdušeni, predvsem in tudi za to, ker
otrokom pustimo doživeti in oblikovati
program. Lotimo se tudi zahtevnejših elementov kot je nož, žaga. Tako otrok preizkusi in izkusi življenjsko izkušnjo z nami .
Prijavite se lahko na info@sadmavrica.
si ali 031 314 870, več informacij o počitnicah najdete na spletni strani www.sadmavrica.si .
PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA!
Predsednica ŠAD Mavrica,
Mojca Grojzdek
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Vse gostejši promet terja previsok davek
Namenoma sem pričel pisanje s tem grozljivim naslovom, ker sem pogledal statistične podatke o prometnih nesrečah, ki so na naših cestah
terjale do 7. junija 58 smrtnih žrtev. Lani je bilo v istem obdobju na cestah 36 mrtvih.
Ob tako visokem številu mrtvih v letošnjem letu ne morem mimo
misli, kaj je pravzaprav vzrok tragedijam, ki presegajo vse razumne
meje obnašanja voznikov in ostalih udeležencev v prometu. Pri tem
imam v mislih kupljena vozniška dovoljenja, tehnično »pregledane«
avtomobile, tudi v času stavke manj policistov na cestah, slabo vzdrževane ceste, telefoniranje med vožnjo, ki je postalo naš nacionalni šport,
brezobzirnost in nepazljivost voznikov in ostalih udeležencev v prometu, kulturo šoferjev in njihovo nepoznavanje osnov predpisov, pa neupoštevanje dejstva, da alkohol velikokrat povzroča tragedije. Pa še kak
vzrok, ki ni zanemarljiv, bi se našel.
Toliko za uvod, da se bomo nad dejstvi zamislili in zavrgli naše ravnanje na cesti, ki ne dosega niti najnižje ravni spoštovanja življenja in
predpisov.
---

Podatki Policijske postaje Kamnik za mesec maj.
PROMETNE NESREČE IN LJUDI NEVREDNA DEJANJA:
Na Potoku je 3.5. voznik zaradi nepravilnega premika vozila trčil v
nastrešek; 11.5. se je na cesti Mengeš-Moste zgodila prometna nesreča
verjetno brez hujših posledic; 16.5. je prišlo do nehotenega »poljuba«
pločevine na Gmajnici. Vzrok je spet nepravilen premik vozila. Zaradi
istega vzroka je prišlo do nesreče na parkirišču OMV na Potoku.

Odgovorno lastništvo
MKGP, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je Občini Komenda odstopila v reševanje prijavo prosto
sprehajajočih se psov po naselju Gmajnica. Psi se po naselju
sprehajajo brez vednosti lastnikov in vzbujajo strah pri odraslih
in otrocih. Prav tako nadlegujejo tamkajšnje pse, ki se sprehajajo na povodcih ali živijo za ograjami, urinirajo po blokih, hišah,
veliko potrebo opravljajo na urejenih zelenicah in pločnikih.
Lastništvo psa je lastnikova odgovornost in odnos do psa, za njegovo zdravje in do okolja. Skrbnik ali lastnik psa mora poskrbeti za
vzgojo oziroma šolanje psa.
V parku oziroma naselju mora biti pes na povodcu. Prav tako je
skrbnik odgovoren za pobiranje pasjih iztrebkov.
Zato pozivamo lastnike psov, da poskrbijo za svoje ljubljenčke in
kot odgovorni lastniki tudi soobčanom omogočijo prijetno in varno
bivanje v domačem okolju.
Prijava proti neznanim lastnikom psov je bila podana
tudi na policijo in Medobčinskemu inšpektoratu, ki bodo v
okviru zakonskih pooblastil
ustrezno ukrepali. S problematiko pa smo seznanili tudi Meli
center Repče d.o.o, s katerim
ima Občina Komenda sklenjeLastništvo psa je lastnikova odgo- no pogodbo o oskrbi zapuščevornost… V parku, naselju… mora nih živali.
Občina Komenda
biti pes na povodcu.

TATVINE:
Doslej še neznana storilca sta 3.5. izkoristila nepazljivost starejše
občanke in v hiši izvršila tatvino; v noči med 20. in 21. 5. je neznani
storilec v Poslovni coni Žeje odtujil litoželezne pokrove.
OSTALA KAZNIVA DEJANJA:
18.5. je otrok v Mostah metal kamenje na cesto in poškodoval osebni
avtomobil.
KRŠITVE JAVNEGA REDA IN MIRU:
Ja, včasih smo v lokalih, ki povrhu še kršijo predpis o prekoračitvi obratovalnega časa, radi zelo glasni. 26. 5. se je to zgodilo v lokalu v Komendi.
Za konec še nekaj bogve kolikokrat že napisanih priporočil: NE PUŠČAJTE NEZNANCEV V HIŠO; ZAKLEPAJTE HIŠNA VRATA, PA
ČEPRAV GRESTE SAMO NA VRT PO PETERŠILJ; NE PUŠČAJTE
HIŠNIH KLJUČEV NA »SKRITIH« MESTIH, PRAV TAKA MESTA
SO VSEM LOPOVOM POZNANA. PAZITE NASE IN VSE, KI SO
NA CESTI – MANJ BO NESREČ IN ŽRTEV.
VSE TO VELJA MED DOPUSTOM, KO STE ODSOTNI DALJ
ČASA, PA TUDI VSAK DAN.
Prijeten, predvsem pa varen dopust vam želim!
Tone Ogorevc
Hvala ti za dragoceni čas,
ko lahko bili smo s tabo.
Zdaj pa, ko poslavljaš se od nas,
delček nas odnašaš s sabo.

ZAHVALA
V 89. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, sestra,
tašča, babica in prababica

LJUDMILA ZABRET
iz Komende
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, besede tolažbe, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in spremstvo na njeni zadnji poti.
Hvala gospodu župniku in pogrebni službi za lepo opravljen pogrebni obred.
Večno boš ostala v naših srcih.
Komenda, maj 2016
Vsi njeni

Odšli so…
Katarina Ocepek Hrovat, Suhadole 15 B,
stara 75 let

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Katja Tabernik, Bojan Škof, Danica Zmrzlikar, Marija Špehonja, Grega Krmavnar, Andraž Lozinšek, Marko Dobnikar.
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mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno.
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Prenehanje skupnosti dedičev

V zadnjem pravnem nasvetu sem pisala
o skupnosti dedičev. Če se je kdo vprašal, kdaj ta skupnost preneha, lahko
odgovor prebere v nadaljevanju.
Skupnost dedičev preneha, ko se dediščina razdeli med dediče (delitev dediščine) ali kadar se zaradi odstopa dednih
deležev vsi dedni deleži skoncentrirajo v
rokah enega sodediča. Kadar vsi dediči
svoje dedne deleže odstopijo le enemu
od sodedičev, skupnost preneha po sami
naravi stvari, saj je ta možna le, če je
dedičev več.
Pri delitvi dediščine se posamezni
Irena Hacin Kölner
predmeti zapuščine ali vrednost zapuščine razdeli med sodediče v razmerju njihovih dednih deležev. Vsak sodedič dobi v svojo izključno last individualiziran in konkretiziran del zapuščinskega premoženja, ki ustreza velikosti njegovega dednega deleža
ali pa solastninski delež na posameznih stvareh iz zapuščine. Delitev
dediščine lahko zahteva že dedič, za katerega je znano, da se dediščini
ne bo odpovedal. O delitvi se dediči lahko sporazumejo že med samim zapuščinskim postopkom, njihov dogovor pa sodišče vnese v
sklep o dedovanju (3. odst. 214. člena Zakona o dedovanju). Sklenitev
dogovora dedičem prihrani nemalo težav pri upravljanju premoženja.

POD DROBNOGLEDOM

Ker pa največkrat vse do zaključka zapuščinske obravnave ni znano,
kdo so dediči, kakšen je obseg zapuščine in kakšni so njihovi dedni deleži, ali pa dediči enostavno nimajo volje, da bi se o delitvi dogovorili,
do delitve pred zaključkom zapuščinske obravnave ne pride. Kar pomeni, da med sodediči, kljub izdanemu sklepu o dedovanju, še vedno
obstoji skupnost dedičev. Delitev dediščine je stvar dedičev in je v
zapuščinskem postopku možna, ni pa obligatorna. O načinu delitve se
dediči tudi kasneje lahko sporazumejo in sklenejo delilno pogodbo
(izvensodna delitev), ki ne sme nasprotovati prisilnim predpisom.
Če se dediči o delitvi ne morejo sporazumeti, lahko vsak od njih
predlaga, da se delitev izvrši sodno, o čemer smo v prispevkih že pisali.
Poudarjam, da sodišče v sklepu o dedovanju določi le dedne deleže,
ne pa tudi solastninskih deležev na posameznih predmetih iz zapuščine, razen če so se dediči dogovorili o načinu delitve. Kadar so
predmet dediščine nepremičnine, bi se morala v korist sodedičev v zemljiški knjigi vpisati skupna lastnina po nedoločenih deležih. S tem je
tudi navzven razpoznavno, da lahko dediči (oz. sedaj skupni lastniki) z
nepremičnino upravljaOdvetnica Irena Hacin Kölner za
jo in razpolagajo le
Odvetniško pisarno Hacin Kölner, d.o.o.
skupno. Takšen režim
velja, dokler se ne doPC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
govorijo o načinu delitel.: 059 082 030 ali 031 347 989
tve oz. dokler o delitvi
www.moj-odvetnik.si
ne odloči sodišče.

Beljakovine in njihova prebava

Beljakovine so eden od osnovnih gradnikov živih organizmov. Opravljajo številne
naloge, med drugim sestavljajo tkiva, prenašajo različne snovi po organizmu, sodelujejo pri njegovi obrambi in nadzoru delovanja organizma. Zgrajene so iz različno
dolgih verig aminokislin, ki so med seboj
povezane s peptidnimi vezmi. Obstajajo
številne različne aminokisline, kar omogoča izgradnjo mnogo različnih vrst in oblik
beljakovin s speciﬁčnimi lastnostmi.
Številne beljakovine naše telo sintetizira samostojno, po načrtu, ki se v jedrih
Blaž Filipič
naših celic nahaja v obliki dolgih spiralno
zavitih molekul DNK. Gradnike za izgradnjo beljakovin pa pridobimo z uživanjem beljakovin v hrani. Le-te se
nato v procesu prebave razgradijo na aminokisline ter vsrkajo v kri, od
koder odpotujejo do celic različnih organov telesa, kjer se ponovno
uporabijo. Beljakovine se, še posebno kadar so sestavljene iz dolgih
verig, zvijajo v klopčiče. Ti klopčiči pogosto beljakovini omogočajo
funkcijo, kot je recimo encim, strup ali celični receptor.
Eden prvih korakov prebave je zato, da se beljakovinski klopčič raz-

OLGIN KOTIČEK
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vije, čemur strokovno rečemo denaturacija. Do tega pride v želodcu,
kjer se izloča klorovodikova kislina (HCl), zaradi katere se beljakovine
razvijejo in tako postanejo dostopnejše za encimsko razgradnjo. Želodčna kislina tudi aktivira prej neaktiven pepsinogen in ga pretvori v
encim pepsin, ki cepi beljakovine na krajše delčke imenovane peptide.
Prebava beljakovin se nadaljuje v bazičnem okolju dvanajstnika, kjer
encimi peptide dodatno razcepijo. Prebava peptidov in vsrkavanje aminokislin v kri se nadaljuje, ko hrana počasi potuje skozi tanko črevo.
Želodčna kislina, ki sem jo prej omenil, nam lahko povzroča tudi
zdravstvene težave. Številni tako trpijo zaradi reﬂuksa (vračanja) kisline
v požiralnik. Slednje je običajno posledica šibke mišice zapiralke, ki zaradi ohlapnosti ne preprečuje vračanja hrane iz želodca v požiralnik. Pekoč
občutek imamo lahko zjutraj, kadar smo pozno večerjali, zlasti ko je naša
večerja bogata z beljakovinami. V takih in podobnih primerih si velikokrat
lahko hitro pomagamo s preprostim trikom. V kozarec natresemo približno pol kavne žličke sode bikarbone, jo prelijemo z vodo, zmešamo in
popijemo. Soda bikarbona bo na naraven naINŠTRUKCIJE PREM
čin nevtralizirala odmatematika, ﬁzika, kemija
večno kislino, mi pa se
Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
bomo zopet počutili tawww.prem.si, 031 361 305
ko kot je treba.

Melisa

Na marsikaterem vrtu se ob hiši bohotijo
zeleni grmički. Mnogokrat je to meta,
pehtran ali opojno dišeča melisa. Vsi ti grmički niso samo za okras, imajo tudi zdravilno moč, saj jih prištevamo med zelišča.
Melisa je trajnica, ki zraste do pol metra
visoko. Ima omamen pomirjajoč vonj, ki
rahlo spominja na limono. Je nežna rastlina
z velikim zdravilnim učinkom. Že od nekdaj ima sloves, da zdravi vse bolezni. Obnese se pri prebavnih težavah, želodčnih,
znižuje kislino, proti slabosti, napenjanju
ali krčih. Je blago pomirjevalo, ki pomaga
Olga Hace
pri žalosti, nemirnosti in potrtosti. Pomaga
ženskam v meni, kadar smo brezvoljni ali pa samo leni. Čaj naj popijejo
ljudje, ki jih čakajo težke preizkušnje. Pomagal bo zbrati misli in otrdil
pogum. Čaj pripravimo tako, da z vrelo vodo prelijemo sveže liste melise
in pustimo stati pet minut. Precedimo in rahlo ohladimo. Če ga popijemo
pred spanjem, nas bo zazibal v miren spanec in pričaral sladke sanje.

Okus in vonj melise lahko shranimo tudi v sirupu. V hladnih zimskih
dneh nam po pričaral vonj zgodnjega poletja.
Melisin sirup: 3 l vode, 1kg sladkorja, 4 limone in zelo zelo velik šop
melise. V visoki posodi raztopimo sladkor in segrejemo do vretja. Ko
zavre, odstavimo z ognja, dodamo oprane in sesekljane liste melise in
rahlo ohladimo. Dodamo sok limon, premešamo in pokrijemo s pokrovko. Pustimo stati teden dni bolj na hladnem prostoru. Dobro precedimo
skozi gosto cedilo in pripravljen sirup natočimo v steklenice. Dobro
zapremo, še bolje, če pasteriziramo. Pripravljen sirup redčimo z vodo in
postrežemo z rezino limone.
Melisin liker: v 1 l dobrega domačega žganja namočite melisine liste.
Teh naj bo vsaj do polovice steklenice. Za dober teden jo postavite na
sončno okensko polico. Žganje se bo obarvalo zeleno, takrat precedimo.
Zavremo 2,5 dcl vode in 10 dkg sladkorja, ohladimo in pomešamo z
melisinim žganjem. Pustimo kak dan v hladilniku, da liker dozori.
Lahko prelijete v manjše steklenice in obdarite ljudi, ki jih imate radi.
Ponudite gostom kot posebno dobrodošlico. Eden je za zdravje, za zelo
izčrpane še eden!
NA ZDRAVJE!
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Milan Žan zmagal v Šampionatu

Kasaštvo in konji kot način življenja
Milan Žan, član Konjeniškega kluba Komenda, je eden najboljših trenerjev in voznikov kasaških konj v Sloveniji. V začetku
meseca junija je s konjem Dakotom, katerega lastnik je Jure
Porenta, prav tako član Konjeniškega kluba Komenda, zmagal v
dirki Šampionat Slovenije in s kilometrskim časom 1:13,2 postavil novi mejnik v slovenskem kasaštvu.

Na tekmovanju v Krškem ste osvojili šampionat. Čestitka. Lep
občutek, najbrž pa tudi kar precejšnja »delovna kilometrina« za
takšen dosežek?
Hvala. Zmaga v Šampionatu je ena izmed prestižnih rejskih zmag, ki
je manjkala v moji dolgoletni karieri. Prav tako je ta zmaga manjkala v
zbirki uspehov Dakota, enega izmed najboljših slovenskih kasačev vseh
časov. Zmaga je bila prepričljiva, dosežena z absolutnim rekordom
slovenskih kasačev na domačih tleh. Na dosežen kilometrski čas 1:13,2
sem zelo ponosen. Ta čas potrjuje, da je Dakot izreden kasač. Dosežena
zmaga in kilometrski čas sta tudi velika potrditev mojega dela in se sestavlja v krasen mozaik vseh, ki mi pri tem pomagajo. Vesna Drešar
Lipar, ki mi pomaga pri oskrbi in treningih, Roman Jerovšek in Matej
Osolnik, kot občasna sparing partnerja pri hitrih treningih, klubski kolegi, ki mi priskočijo na pomoč, in vseh, ki kakorkoli pripomorejo, da
treningi in dnevi tečejo, kot jih načrtujem.
Ste član Konjeniškega kluba Komenda. Kdaj pa ste
stopili v vrste voznikov kasačev, med ljubitelje konj in
tega športa?
Član konjeniškega kluba Komenda sem že dolga leta. V
Komendi imamo odlične pogoje za delo s konji in treniranje. Lepi, prostorni, udobni in za konje prijazni hlevi, kasaška steza in dvo- kilometerska ravna proga ob gozdu, v
neposredni bližini letališča Brnik, so odlična kombinacija
za dobro počutje in trening konj. Zahvaliti se moram Lojzetu Lahu, ki se, kot predsednik kluba, trudi, da imamo
vse, kar potrebujemo.
Pred tem sem bil član Konjeniškega kluba Stožice vse
od svojih začetkov, ki segajo daleč nazaj, v konec sedemdesetih let. Takrat je oče kupil kobilo Sando in ko je njen
prvi potomec Sambo dopolnil tri leta, sem sedel na sulki
in začel tekmovati z njim. Od takrat je moje življenje več
ali manj povezano s kasaštvom. Kasaštvo ni poklic, kasaštvo je način življenja.
Kasaštvo je in ni individualen šport. V čem je pravzaprav posebnost? Najbrž je trening drugačen, kot pri
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drugih individualnih športih?
Pri kasaštvu gre za pomembno vez med človekom in konjem. Iz konja
je potrebno potegniti maksimum. Veliki zmagovalci so konji, ki so
sposobni na tekmi iti tudi 'čez rob'. Pomembno je, da ima konj veliko
srce in da gre naprej takrat, ko je treba. Rezultat je plod mnogih dejavnikov. Poleg genetike ima velik vpliv tudi okolje. Vsak konj je speciﬁčen
in velik del uspeha je že sama vzgoja mladega konja in pozneje način in
oblika treningov.
Vaši dosedanji največji uspehi?
V dolgoletni karieri so najbolj sveži in živi rezultati, ki jih dosegava
skupaj s sedemletnim Dakotom. Dakot je v lasti Jureta Porenta, a sem
pri oskrbi in treningu popolnoma neodvisen in samostojen. V nepozabni
sezoni 2013 sva z Dakotom zmagala derbi, Jesenski kriterij in ﬁnale
Trojne krone Agronatur Maribor. Dakot je bil leta 2013 tudi konj leta. Ta
laskav naziv pa si je prislužil tudi v letu 2014. V lanski sezoni sem s
kobilo Lotte, ki mi jo je v trening zaupal Vlado Žnidarič, dobil že tretji
kasaški derbi. Prvega sem dobil leta 2003 s kobilo Lili White.
Sedem krat sem zmagal mednarodno dirko v Subotici – Dužijanco, ki
v Srbiji predstavlja eno izmed največjih in najprestižnejših kasaških
prireditev in šest krat dirko za pokal Agronatur Maribor.
V letu 2014 sem bil proglašen za najboljšega trenerja sezone v Sloveniji, v sezoni 2015 pa sem zasedel drugo mesto med trenerji in tretje
mesto med vozniki.
V lanskem letu sem zmagal tudi v krožni dirki francoskih kobil in se
kot zmagovalec udeležil dirke na največjem hipodromu v Evropi – v
Parizu.
In cilji v prihodnje?
Izredno uživam v izzivih in eden izmed največjih izzivov so mi zahtevni konji in kako iz zahtevnega konja narediti odličnega atleta. Trenutno imam v treningu osem konjev, tako, da izzivov nikoli ne zmanjka.
Imam dve slovenski in dve tuji kobili z odličnimi rodovniki, od katerih
se nadejam bodočih šampionov.
Kot sem že v uvodu povedal, sta mi kasaštvo in delo s konji način
življenja. Do sedaj mi poškodbe konj, ki so v tem športu kar precej pogoste in moje poškodbe, kot voznika, niso delale preglavic in upam, da
bo tako tudi v prihodnje.
Hvala. Srečno in uspešno še naprej.
Pripravil Andrej Žalar, foto Boris Vranić

SKAVTI
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Spominska dirka ob prazniku

13. memorial Milana Šinkovca

V nedeljo, 29. maja 2016, popoldne je bila ob letošnjem občinskem prazniku na hipodromu v Komendi tradicionalna kasaška prireditev Konjeniškega kluba Komenda. Sedem dirk je bilo tudi tokrat na programu in nazadnje tudi tekmovanje s kmečkimi vpregami. Najpomembnejša je bila
ob prazniku občine 15. maju spominska dirka Janka Juhanta, na kateri je
pokal ob navzočnosti predsednika kluba g. Laha in Kasaške centrale g.
Puriča podelil župan občne Komenda Stanislav Poglajen.
Že pojutrišnjem, 2. julija, ob 16. uri pa bo na hipodromu v Komenda
letošnja druga kasaška prireditev Konjeniškega kluba Komenda s sedmimi dirkami.
- A. Ž.

V nedeljo, 26. junija, je bilo na Ledinah tradicionalno veleslalomsko
tekmovanje v spomin na prvega predsednika SD Komenda Milana
Šinkovca. Člani smučarskega kluba smo že v soboto pod vodstvom izkušenega Pavla Grašiča pripravili vse potrebno in upali (kljub prestavljenemu terminu in ponovni slabi vremenski napovedi) na solidno
udeležbo. No, kot pravijo: »Konec dober, vse dobro.« Vreme je vzdržalo, tekmovalci so prišli in lahko smo spremljali zanimivo prireditev v
prelepem gorskem ambientu.
Rezultati - C6: 1. Boža Torkar, A3: 1. Tadej Prebil, 2. Jure Trebušak,
A4: 1. Emil Zgonc, 2. Marko Mal, 3. Slapnik Robert, B7: 1. Drago
Borenšek, 2. Borut Torkar, 3. Franc Strehovec, B9: Rafko Kerznar.
Vsi udeleženci so dobili spominske majice, tekmovalci na stopničkah
medalje in praktične nagrade, najhitrejša Boža Torkar in Tadej Prebil pa
tudi pokale.
Za konec gre zahvala tekmovalcem, prizadevnim članom SK Komenda in sponzorjem, ki so prireditev podprli: Umetno kovaštvo Milan Šinkovec, Tesma sport, Gozdarstvo Robert Slapnik,
Prevozništvo Strehovec,
Inštalaterstvo Borut Potočnik, Kmetija in bar Bršca,
Popravila strojev in naprav
Branko Žurbi, Hram Gorjan, Pletenine Špenko.
SK Komenda

KLUB BORILNIH VEŠČIN DOMŽALE

V ﬁnalu slavil šport

Teja in Hana Mihelčič iz Komende tokrat v vlogi pripravnic za vaditelje.
Klub borilnih veščin Domžale ima 7 državnih prvakov v letu
2016 v boksu in kickboxingu. Finale v kickboxingu je bilo 28. 5.
v Novi Gorici, v boksu za posameznike pa na Ravnah na Koroškem.
»Finale državnega prvenstva je zaznamovalo kar nekaj do zadnjega trenutka neodločenih borb, kar potrjuje kvaliteto naših
tekmovalcev in atraktivnost v boksu in kickboxinga. Posebej
smo veseli številčne udeležbe na tekmovanjih.«
Državni prvaki iz Kluba borilnih veščin Domžale v 2016 so:
kickboxing šport: starejše kadetinje - 55 kg Gaja Hribar,
starejše kadetinje -60 kg Gaja Hribar, mladinci + 94 kg Jan
Gajšek, članice - 60 kg Monika Brovč, članice - 65 kg Petra
Žejavac, člani -75 kg Marjan Bolhar; boks: članice - 81 kg Lana
Kovič
Marjan Bolhar

KOŠARKA

Z desne proti levi: 3. Hana Mihelčič, 5. Teja Mihelčič

Druženje ženskih košarkaric

Septembra v Komendi turnir mlajših kategorij
Ženski košarkarski klub Domžale, ki ima v Komendi svojo košarkarsko šolo, je skupaj s Košarkarsko zvezo Slovenije in Združenjem
ženskih košarkarskih klubov ob zaključku sezone organiziral Festival

ženske košarke. V soboto, 11. junija, so se mlade slovenske košarkarice zbrale v Športnem parku Trzin – Mlake, kjer so v treh starostnih
kategorijah (U13, U15 in U17) igrale košarko 3x3. Bilo je 19 ekip
deklet iz šestih klubov iz Slovenije. Nekaj ekip pa je bilo sestavljenih
samo s komendskimi košarkaricami. Vsem velja zahvala za brezhiben
potek prireditve.
Zbrane v športnem parku je pozdravil župan Trzina Peter Ložar. Generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović mu je v
zahvalo izročil spominski dres, reprezentantka Annamaria Prezelj pa je
vsem dekletom zaželela pridno treniranje in skrb za šolo. Po končanem
druženju so bile v vseh treh kategorijah razglašene najboljše ekipe, posameznice pa so prejele praktične nagrade. Zahvala za izvedbo prireditve velja občini Trzin, podprli pa so ga tudi občina Domžale, podjetja in
taborniki Rod Skalnih taborov iz Domžal ter Rod Bistriških gamsov iz
Kamnika.
Septembra pa bo turnir mlajših kategorij v Komendi.
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Komenda konkurira najboljšim

Na 15. Palijev memorialu maja v Ljubljani za starostne skupine U14 in
U16. Na turnirju je sodelovalo 125 tekmovalcev iz 24 klubov, med njimi
tudi predstavnik JK Komenda Timotej Jereb. Trinajstletni Komendčan je
že v prvem letu svoje tekmovalne poti pokazal, da je judo pravi šport
zanj. Judoisti v njegovi kategoriji so že zelo izkušeni borci, ki ne poznajo usmiljenja. Timoteju je v sami ﬁnalni borbi uspelo v končnem prijemu
zadržati nasprotnika, a se je v zadnjih sekundah pokazala njegove neizkušenost, ko je prekmalu popustil končni prijem in izgubil borbo. Zmaga
se mu je tokrat za las izmuznila, priboril pa si je bronasto kolajno.
V nedeljo pa so se potem v Šiški zbrali najmlajši judoisti in tekmovali za Pokal Šiške. Komendčanom so se tokrat pridružili še judoisti iz
Kamnika, prav tako člani JK Komenda in skupaj poželi kar nekaj dobrih
uspehov. Skupno v kategoriji cicibanov in mlajših deklic ter dečkov je
naš klub zastopalo 20 tekmovalcev. Na koncu smo osvojili 3 zlate, 5
srebrnih in 6 bronastih kolajn.
Prva mesta so osvojili Nika
Mencigar, Vitja Rebec in Mark
Lukšič. Druga mesta: Haya Veinhandl Obaid, Angelina Pajić,
Mark Jelnikar, Lan Kralj in Tilen Šoba Uhelj ter tretja: Simon
Mohar, Karim Veinhandl, Patrik
Tit Vidmar, Žiga Pahor, Niko
Štrajhar in Gal Štupar.

Pokal Golovca
Rekordno število tekmovalcev Judo kluba Komenda
V nedeljo, 15.5.2016, se je judo tekmovanja, ki ga je organiziral JK
Golovec, udeležilo kar 49 članov našega kluba, kar je rekordna udeležba
judoistov iz komendskega in kamniškega območja. Borili so se tudi
naši najmlajši člani iz skupine judo vrtec, ki so tako kot 1. razredi tekmovali v »sumo borbah«, kjer so pravila prilagojena otroškemu privajanju na borbo, torej se judoisti poskušajo izriniti iz borilnega prostora
oziroma drug drugemu porušiti ravnotežje. Končni rezultati so nedvomno pokazali, da se v našem klubu valijo pravi mladi talenti. Skupno so
osvojili kar 9 zlatih kolajn, 7 srebrnih in 2 bronasti. V pravih judo borbah
so se pomerile starejše kategorije. Na tekmovanju z močno konkurenco,
kjer so se slovenskim klubom pridružili tudi hrvaški, so se ponovno
odlično odrezale punce. Kar trem se je zlata kolajna za las izmuznila v
ﬁnalni borbi. Kljub vsemu smo dosegli odličja, domov smo odnesli 4
zlate kolajne, 9 srebrnih in 3 bronaste.

Osvojene nove barve pasov
Počitnice že trkajo na vrata. Naši karateisti in karateistke pa so se soočili še z zadnjim izzivom. Priložnost, da pokažejo pridobljeno znanje, so
dobili 11. junija 2016 na izpitih za višje pasove v telovadnici OŠ Venclja
Perka. Prijetnemu nastopu z nekaj treme so sledili izpiti; najprej beli
pasovi, nato pa vse višji. Med njimi so bili tudi karateisti in karateistke
iz KK Komenda.
Na karatejsko pot se je z osvojitvijo prvega belega pasu, 8. kyu, podal
Kristijan Kozamernik Jeraj. Napredovali so tudi Miha Boševski,
Samo Komatar in Jurij Matija Lisec, ki so opravili izpit za tretji bel
pas, 6. kyu. Med barvastimi pasovi sta rumenega zasluženo dobila
Maks Kristan in Lara Zupančič, proti višjemu pasu pa so posegli tudi
Nejc Korošec, Jaka Kovač in Bine Tavčar z opravljenim izpitom za
prvi rumeni vmesni pas, 5. kyu Ichihan. Pas Tadeje Taje Špenko se je
obarval oranžno, saj je prikazala dovolj znanja za 4. kyu. Prvi oranžni
vmesni pas, 4. kyu Ichihan, sta si pridobila Ambrož Jenko in Kaja
Zupančič, na izpitu za 3. kyu pa je bil uspešen Val Stankovič Pangerc,
ki si bo sedaj lahko zavezal zeleni pas.
Fantje in dekleta, iskreno čestitamo. Semester smo tako pripeljali do
konca, karateisti pa se veselimo poletnega oddiha v Umagu, kjer bo letos
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že 39. letna Sankukai karate šola. Ne dvomimo, da bomo tudi tokrat
uživali v športno obarvanih počitnicah. Udeleženci že pakiramo kopalke, z ostalimi pa se srečamo spet septembra.
Karatejski pozdrav!
Saša Voler

Aplenca
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ŠAHOVSKE NOVICE
19. EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO V
ŠAHU ZA FANTE DO 16 LET – KADETSKA LIGA - Tekmovanje je bilo v Kranju od
13. 5. 2016 do 15. 5. 2016. Ekipa ŠK Komenda Popotnik (v postavi: Jan Šubelj, Maj
Markošek, Domen Tisaj) je osvojila 3. mesto.
Ekipa ŠK Komenda Suma (v postavi: Klara
Vidmar, Staš Ahtik, Jernej Zidar, Gal Založnik) je osvojila 6. mesto. Ekipa ŠK Komenda
Pogi (v postavi: Jan Marn, Matej Mlakar, Janez Paternoster, Katarina Mazzini) je osvojila
11. mesto.
3. MEMORIAL VESNE ROŽIČ na Igu
29. 5. 2016. Uspešno so nastopili naši igralci in
osvojili: 18. Mesto Tilen Lučovnik, 20. mesto
Blaž Debevec, 28. mesto Jan Gantar, 36. mesto
Boris Skok, 43. mesto Teja Vidic, 46. mesto
Domen Tisaj, 54. mesto Igor Kragelj, 65. mesto
Maj Markošek, 77. mesto Novica Novakovič,
78. mesto Jan Šubelj, 85. mesto Klara Vidmar,
91. mesto Caterina Leonardi, 97. mesto Anže
Novak, 100. mesto Katarina Mazzini, 119.
mesto Bine Markošek, 121. mesto Pavle Đokić, 122. mesto Elma Halilovič, 123. mesto
Vesna Mihelič, 131. mesto Martin Perme, 135.
mesto Filip Omladič Klanjšček, 136. mesto
Inti Maček.
Turnir mladih Komenda 2016 - Tradicionalno tekmovanje je bilo v Komendi 21. 4.
2016. Osvojili smo 1. mesto Katarina Mazzini, 3. mesto Vesna Mihelič, 4. mesto Bine
Markošek, 5. mesto Matija Bolka, 6. mesto
Jure Žličar, 7. mesto Teo Cimperman, 8. mesto

Inti Maček, 10. mesto Martin Perme, 11. mesto
Leon Letnar.
ŠAHOVSKI TURNIR OB PRAZNIKU
OBČINE KOMENDA - Tekmovanje v okviru
prireditev ob prazniku Občine Komenda je bilo
v Komendi v nedeljo, 22. 5. 2016. Osvojili
smo: 6. mesto Jan Marn, 7. mesto Nejc Kralj,
11. mesto Pavla Košir, 15. mesto Teo Cimperman, 18. mesto Inti Maček.

Praznik Občine Komenda 2016-zmagovalci
5. TURNIR NAJMLAJŠIH 2016 na
osnovni šoli Rodica v torek, 31. 5. 2016. Osvojili smo: 1. mesto Vesna Mihelič, 4. mesto
Jernej Zidar, 5. mesto Janez Paternoster, 6.
mesto Martin Perme, 9. mesto Elma Halilovič,
11. mesto Gašper Klemenčič, 12. mesto Pavle
Đokić, 17. mesto Jure Žličar, 19. mesto Patrik
Zupančič, 20. mesto Matija Bolka, 27. mesto
David Paternoster, 29. mesto Inti Maček, 31.
mesto Filip Omladič Klanjšček.

8. turnir mladih 2016 zmagovalci
8. TURNIR MLADIH 2015/2016 na
osnovni šoli Poljane v petek, 27. 5. 2016.
Osvojili smo 1. mesto Jan Marn, 2. mesto
Domen Tisaj, 4. mesto Klara Vidmar, 6. mesto
Janez Paternoster, 7. mesto Vesna Mihelič, 8.
mesto Jernej Zidar, 9. mesto Filip Trplan, 10.
mesto Matej Mlakar, 13. mesto Elma Halilovič,
15. mesto Jure Žličar, 18. mesto Gal Založnik,
20. mesto Pavle Đokić, 23. mesto Tinka Ferenc,
27. mesto Simon Premk, 29. mesto Filip Omladič Klanjšček, 32. mesto Inti Maček, 41. mesto
David Paternoster, 44. mesto Jasna Premk.
6. KLUBSKI HITROPOTEZNI TURNIR
v Komendi 3. 6. 2016. Zmagal je Leon Mazi.
Osvojili smo: 2. mesto Jan Gantar, 3. mesto
Tilen Lučovnik, 5. mesto Caterina Leonardi, 7.
mesto Anton Trebušak.

6. klubski hitropotezni turnir 2016-zmagovalci

5. turnir najmlajših 2016-dečki
Turnir mladih Komenda 2016-dečki

5. turnir najmlajših 2016-dekleta

HITROPOTEZNI ŽELEZNIČAR v Ljubljani 4. 5. 2016. Zmagal je Boris Skok. Osvojili smo: 3. mesto Julian Novakovič, 21. mesto
Albin Štrajhar, 28. mesto Novica Novakovič.
CIKEL SLOVENSKIH ŽELEZNIC v
Ljubljani 7. 5. 2016. Osvojili smo: 13. mesto
Jan Marn, 15. mesto Jan Šubelj, 42. mesto
Boris Skok, 62. mesto Vesna Mihelič
ŠAHOVSKI TURNIR OB PRAZNIKU
OBČINE TRZIN v Trzinu 15. 5. 2016. Osvojili smo: 4. mesto Boris Skok.
MEDNARODNI ŠAHOVSKI FESTIVAL
KRŠKO 2016 v Krškem od 20. do 22. 5. 2016.
V skupini C je Jernej Zidar osvojil 7. mesto
Franc POGLAJEN

Aplenca se smeje
Turnir mladih Komenda 2016-deklice)

Turnir mladih Komenda 2016-zmagovalci

*
Polde se vrne s ponočevanja in žena ga osorno
vpraša:
»Kje si bil?«
»Kje neki?! Kartali smo s kolegi, imeli smo
moški večer!«
»Ti bom že dala moški večer – gotovo so
bila zraven tudi lahka dekleta!«
»Kakšna lahka dekleta? Nič takega ni bilo!«
»Kaj boš ti meni govoril! Misliš, da še nikoli nisem bila na moškem večeru?«

*
Na prvem zmenku pravi dekle:
»Veliko sem že slišala o tebi - še posebej,
kakšen si v postelji…«
»Pusti, to ni nič posebnega…«.
»No, saj prav to sem slišala /.«
*
Na Bledu si kitajski turist zaželi steklenice
piva in po kitajsko nagovori natakarja:
»Hua luo zen tua tse pivo!«
Natakar vpraša:
»Oprostite, steklenico česa želite?«
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Aplenca
NAPOVEDNIK
dogajanj julija 2016

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
IZLETNIŠKA SEKCIJA
AVTOBUSNI IZLET - Izletniška sekcija DU organizira 21. julija izlet
v Rezijo, Pušnjo vas – Čedad. Odhod iz Komende 21.7. ob 7.00 iz
Komende.
NA GROSSGLOCKNER - Izletniki se bodo 18. avgusta povzpeli na
Grossglockner. Odhod avtobusa ob 5.30 iz Komende.
POHODNIŠKA SEKCIJA
NA UČKO - Pohodniki se bodo 3. julija podali na Učko in kopanje v
Opatijo. Odhod avtobusa izpred gasilskega doma Komenda ob 6.15.
DO KAMNIŠKE BISTRICE - Gornji del Koželjeve poti do Kamniške Bistrice bodo pohodniki prehodili 25. julija. Odhod s parkirišča
za trgovino TUŠ v Mostah ob 7.30.
DRUŠTVO SKUPINA AKTIVNIH KLANČANOV KOMENDA
POHOD NA ŠENTURŠKO GORO - Letos imajo poleg kresovanja,
Miklavževanja in še nekaterih prireditev v programu tudi Pohod na
Šenturško goro. Do zaključka redakcije še niso določili točnega datuma
(tudi zaradi vremenskih razmer), načrtujejo pa, da bo pohod v drugi
polovici julija ali v začetku avgusta. Informacije na telefonu 031 424
594 (Domen).
KONJENIŠKI KLUB KOMENDA
KASAŠKA PRIREDITEV - Letošnja poletna kasaška prireditev z
več dirkami in prireditvami za otroke bo (izjemoma ne v nedeljo) v soboto, 2. julija 2016, ob 16. uri na hipodromu v Komendi. Lepo povabljeni.

ČEBELA IN OSAT
Junij 2016

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2016 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net dajejo
lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo.
ČEBELA – Prav na sam praznik 25. junij - četrt stoletja
samostojne države Slovenije
- so člani Teniškega kluba
Komenda na Podborštu simbolično dokazali in potrdili,
da so uspehi in doseženi cilji ČEBELA za junij 2016
le in samo v sodelovanju, povezovanju in skupnem uresničevanju ciljev in želja. Teniškim igriščem je okrog sto članov kluba s prostovoljnim delom in ob podpori
prijateljev dodalo še igrišče na mivki za odbojko, tenis in tudi nogomet. Hvala! Lepa čestitka za praznik, vredna ČEBELE.
OSAT – Tokratni OSAT pa je SPET zrasel na Galeriji za razstavljanje likovnih del v Komendi ob Šolski poti. Zadnja razstava se je sicer
kar nekaj časa »obdržala« na razstavnih panojih. Potem pa so se
očitno vrnili tisti, ki jim razstave niso pogodu in imajo raje prazne
panoje. Morda pa odgovor na to početje tiči v njihovih glavah, na
katerega tudi njihovi starši ne znajo odgovoriti.
--Opravičilo: V majski Aplenci
pa nam jo je zagodel tiskarski
škrat. Pri odvrženi sliki, ki so jo
našli v gozdu v čistilni akciji, bi
na koncu moralo pisati: ... Zato
fotografije med smetmi v gozdu
niso razstava ampak OSAT.
OSAT za junij 2016

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih
področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.
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KASAŠKE DIRKE V KOMENDI
sobota, 2. julija 2016, ob 16. uri
hipodrom Komenda

- dirka francoskih kobil in dirka ponijev
- dirke slovenskih in tujih kasaških konj
- jahanje in vožnja s poniji za otroke
- napihljivi grad za otroke
- gostinska ponudba

Organizator Konjeniški klub Komenda

Aplenca

KRIŽANKA
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Jajčkomat
KMETIJA JENKO
Matjaž Jenko, Potok 3, 1218 komenda, telefon: 041 852 632
Družinska kmetija Jenko s Potoka ima že dolgo tradicijo. Vrsto let je
bila osnovna dejavnost kmetije poljedelstvo in živinoreja s poudarkom
na prireji mleka. Osnovno dejavnost so z leti dopolnjevali še z dopolnilnimi dejavnostmi. Tako so nasadili manjši nasad špargljev in uredili
kokošnjak za pašnjo rejo kokoši nesnic.
Včasih pa se je zgodilo, da ni bilo nikogar doma in kupci mogli dobiti domačih jajc. In tako se je Matjažu Jenku porodila ideja o samopostrežnem avtomatu za prodajo kokošjih jajc. Sedaj jih lahko dobijo v avtomatu - JAJČKOMATU.
Nagrade
1.nagrada: 50 kom jajc
2.nagrada: 30 kom jajc
3.nagrada: 20 kom jajc
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 14. julija 2016. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov
in Nagradna križanka.

Nagrajenci Nagradne križanke Katja hair fashion v Aplenci Glasilu
občine Komenda, številka 5/2016:
1. nagrada – žensko striženje - ALENKA TROP, Zadružna ulica
19 B , 1218 Komenda
2. nagrada - fen frizura - IVANA GAŠPERLIN, Urhova ulica 8,
1218 Komenda
3. nagrada – moško striženje - ANJA SKVARČA, Križ 18, 1218
Komenda
4. nagrada – masaža obraza- MARIJA GRAD, Glavarjeva
cesta 22 A, 1218 Komenda
5. nagrada – obisk solne sobe - SLAVKA BENCAN, Moste 112, 1218
Komenda
Čestitamo! Nagrajenci lahko na podlagi predhodnega telefonskega
dogovora (041 924 789), tega potrdila in osebnega dokumenta nagrade
uveljavljajo v Frizerskem salonu Katja hair fashion Metropolis SPA,
Steletova 25, 1241 Kamnik. Več informacij na info@metropolis.si ali
po telefonu 041 924 789.
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Delovni čas:
• delavnik 8:00–19:00
• sobota 8:00–17.00

Vrtni center Gašperlin

CVETOČE POLETJE
V PRAZNIČNI
SLOVENIJI

Moste pri Komendi

tel. 01 834 35 87

www.vrtnicenter.si

