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Godba Komenda, ki je lani proslavila svojo 5. obletnico obstoja in 
delovanja, že od začetka obstoja pa vsako leto 1. maja pripravi budni-
co po vaseh v občini, je praznični prvi maj začela točno ob 5. uri zjutraj 
tudi tokrat. Pred občinsko stavbo v Komendi so jih tudi letos pozdra-
vili komendski mopedisti, ki so 1. maja budili za praznik že včasih, ko 
godbe še ni bilo. Ob igranju pri občini se je na pot z godbeniki po 
krajih v občini podal tudi župan Stanislav Poglajen, na Klancu pa nas 
je z motorjem ujel tudi podžupan Igor Štebe. Dogajanja pa sva spre-
mljala tudi Aplenca in TV Komenda - op. p.).

Po igranju pred občinsko stavbo se je povorka podala po vaseh na 

Budnica in začel se je praznični maj

V petek, 19. maja, je bila na obisku v občini Komenda britanska velepo-
slanica Sophie Honey. Zjutraj jo je najprej sprejel  in pozdravil s sode-
lavci v občinski upravi župan Stanislav Poglajen in ji predstavil občino. 
Po obisku županstva se je Sophie Honey oglasila tudi v Osnovni šoli v 
Komendi. Ravnateljica Mira Rek jo je pospremila v razred  k učenkam 
in učencem 5. razreda pri pouku angleščine. Srečanje skupaj s profeso-
rico Natašo Meh, učenkami in učenci je bilo prisrčno, saj je med njimi 
stekel pogovor tudi o prostem času  veleposlanice v Sloveniji in o delu 
ter vsakdanjih navadah. Vidno zadovoljna nad obiskom v šoli si je potem 

Prijateljski obisk britanske veleposlanice

ogledala še Poslovno cono Komenda in podjetje RLS, ki je poslovno 
uspešno tudi na britanskem trgu. Zanimiv poslovni pogovor je stekel z 
direktorjem podjetja RLS Janezom Novakom in njegovimi sodelav-
ci ob navzočnosti župana Poglajna in uprave ter direktorja Poslovne 
cone Komenda Matica Romšaka.

Britanska veleposlanica, ki je v Sloveniji dobri dve leti, mandat ima štiri 
leta, ima v svojem programu, da v Sloveniji obišče vseh 212 občin. Njen 
tokratni obisk v Komendi je bil prijateljski iz tega njenega programa. 

A. Žalar

Breg, v Nasovče, v vas Klanec, pa na Podboršt pred Lončarjev muzej, 
nato h kapelici na Mlako, pa na Goro, v Žeje, v Moste pri Tušu, v Suha-
dole na križišče pred cerkvijo in nazadnje še v vas Križ, od koder so 
izpred doma krajanov v paradnem koraku godbenice in godbeniki skozi 
vas odšli do Kmečkega hrama na zaslužen prvomajski golaž. Budnice z 
godbeniki so letos trajale kar debelih 5 ur. Bolj se je danilo, več je bilo 
tudi poslušalcev na prvomajskem prazničnem bujenju. Opravičilo pa 
velja vsem, ki so pri kapelici v Mostah čakali godbenike; »kriv« je bil 
avtobus, ki je napačno zapeljal na parkirišče pri Tušu. 

ZAČEL SE JE PRAZNIČNI MAJ!        A. Žalar
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župan Branko Belec iz pobratene 
Občine Križevci in iz sosednje 
Občine Mengeš podžupan Bogo 
Ropotar.

Na slavnostni seji so bila ob 
spremni besedi Darka Mavsarja 
podeljena tudi letošnja občinska 
priznanja in priznanja za dosežke 
na športnem področju v minulem 
letu. Med dobitniki občinskih pri-
znanj, podelila sta jih župan in 
predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja volitve in imenovanja 
(KMVVI) Roman Koncilija, sta 
bila Darko Hacin, ki je dobil bro-

nasto priznanje za delo na različnih področjih v Komendi, še posebej pa 
v Konjeniškem klubu, in Nogometni klub Komenda srebrno priznanje 
za 60-letno delo in uspehe, ki ga je v imenu kluba sprejel predsednik 
Aleš Marinko. Športna priznanja, podelila sta jih župan in predsednica 
odbora za družbene dejavnosti Viktorija Drolec, pa so dobili za dosežke 
v minulem letu Jan Šubelj (Križ) na šahovskem področju, Agata Zupin 
(Breg) na atletskem in Tadej Pogačar (Klanec) za izjemne dosežke v 
kolesarstvu.

ANDREJ ŽALAR

Med številnimi majskimi praznič-
nimi dogajanji ob 18. prazniku ob-
čine Komenda je bila osrednja pri-
reditev slavnostna seja Občinskega 
sveta in podelitev občinskih ter 
športnih priznanj v ponedeljek, 15. 
maja, ob 17. uri v telovadnici šole v 
Mostah. Komendska godba, Mla-
dinski pevski zbor OŠ Komenda 
Moste in citrarka Eva Poglajen so 
oblikovali praznično slovesnost in 
kulturni program, medtem ko je 
župan Stanislav Poglajen v nago-
voru povzel dogajanja v občini 
med dvema praznikoma in ob tem 
še posebej poudaril izgradnjo ko-
munalne infrastrukture s kohezij-
skimi sredstvi in z denarjem iz ob-
činskega proračuna. Čisti lastni 
strošek iz občinskega proračuna s 
prek 750.000 evri pa je letošnja 
druga največja gradnja. To je izgra-
dnja prostorov za šolo in vrtec nad 
šolo v Komendi, ki poteka po pro-
gramu in bo kmalu končana. Ob 
tem pa je bil župan tudi precej kri-
tičen zaradi (ne)sodelovanja države 
oziroma njenih posameznih mini-
strstev in služb z občino, saj je ne-
izpolnjevanje obveznosti, obljub, 
dogovorov in takšno nekorektno 
ponašanje že kar stalnica.

Za dosežene uspehe, s katerimi 
občina vidno izstopa z delom in 
uspehi v tem delu Gorenjske, sta 
čestitala ob prazniku poslanca 
Matej Tonin in Julijana Bizjak 
Mlakar. Uspešno nadaljevanje tudi 
v prihodnje pa so ob čestitkah zaže-
leli načelnik Upravne enote Kamnik 
Mihael Novak in gostje oziroma 

18. slavnostna seja, občinska in športna priznanja

OB PRAZNIKU NAŠE DOMOVINE, 
DNEVU DRŽAVNOSTI, VSEM 
OBČANKAM IN OBČANOM ISKRENO 
ČESTITAM IN ŽELIM VESELO 
PRAZNOVANJE!

Miha Novak
načelnik Upravne enote Kamnik

s sodelavci 

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM 
ČESTITKE OB DNEVU 

DRŽAVNOSTI!

Župan Stanislav Poglajen
Občinski svet in

Občinska uprava

Župan Stanislav Poglajen

Poslanec Matej Tonin

Poslanka Julijana Bizjak Mlakar

Načelnik UE Mihael Novak
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OBČINSKA PRIZNANJA 2017

Srebrno priznanje 
Občine Komenda
Nogometni klub 
Komenda

Uradna registracija 
je bila1956. leta, pod 
ustanovitveni doku-
ment pa se takrat pod-
piše Ivan Jezeršek, 
ravnatelj komendske 
nižje gimnazije. Tek-
movanja so se dogajala 
do 1962. leta in se po 
dobri desetletni preki-
nitvi potem 1973. spet 
nadaljevala na pobudo 
Marjana Žnidarja, Ja-
neza Kimovca in Fran-
ca Zadrgala. Od takrat 
deluje klub neprekinje-
no z več ali manj eki-
pami. 

Osnova za delovanje je bilo vedno prostovoljno delo s sponzorsko 
podporo. V osemdesetih in devetdesetih letih so dograjevali klubske 
prostore (garderobe, kopalnico, bife, kurilnico), med predsednikova-
njem Staneta Zarnika v devetdesetih letih pa je bila celovita prenova 
igrišča z novo drenažo, odvodnjavanjem, namakanjem in z zaščitno 
ograjo. V osemdesetih letih se je začelo tudi sistematično delo z mladi-
mi, za kar je zaslužen trener Darko Crnkovič. Sredi devetdesetih pa je 
zaživela piramida ekip od članske, ekipe dečkov, kadetov in mladincev. 
Slednji se uvrstita v 2. Slovensko mladinsko ligo-zahod, članska pa 
konec devetdesetih v 3. ligo. Tem uspehom sledi skoraj desetletno živo-
tarjenje. Za obstoj kluba pa je zaslužen Niko Špenko.

Dokler v zadnjem desetletju ne pride spet velik preskok po zaslugi 
predsednikov Darka Bolariča in Aleša Marinka. V devetih ekipah nogo-

Dobitniki priznanj v občini Komenda      
metne šole igra kar 180 večina komendskih otrok, celo leto pa deluje v 
vrtcu in osnovni šoli. Tudi članska ekipa se spet uvrsti v tretjo slovensko 
nogometno ligo, Andraž Žinič pa kot prvi doma vzgojeni igralec zaigra 
v selekciji do 17 let v državni reprezentanci. Ob tem pa glavno poslan-
stvo ostaja vzgoja mladih z nogometom. 

In jutrišnji cilj? Nadaljevanje, izziv pa novo glavno in pomožno igri-
šče s pripadajočimi prostori. 

Nogometni klub Komenda je za srebrno občinsko priznanje predlagal 
Robert Misja.

Bronasto priznanje 
Občine Komenda
Darko Hacin

Z desetimi leti je pr-
vič stopil v Konjeniški 
klub v Komendi. Pri 
organiziranju tombol 
leta 1979 je bil »desna 
roka« takratnemu po-
budniku in organiza-
torju - predsedniku 
kluba Lojzetu Lahu. 
Sodeloval je pri gradnji 
hipodroma, od začetka 
pri gradnji tribune in 
pri razvitju prapora na 
zgrajeni tribuni 1980. 
leta. Bil je med izvajal-
ci prve sejemske prire-
ditve in nepogrešljiv 
pri dirkalnih priredi-
tvah Konjeniškega kluba; tudi kot vodja dirk. Dvajset let je sodeloval 
pri dirkah po Sloveniji; dve leti je bil delegat Kasaške centrale Sloveni-
je oziroma Kasaške zveze Slovenije. Tudi gradnja novih hlevov Konje-
niškega kluba Komenda ni potekala brez njega, saj je bil pri tej gradnji 
prvo ime ob predsedniku kluba in častnem občanu Komende. 

Poznamo ga kot izvajalca vodnih naprav, zadnje pol stoletja ga zasle-
dimo tudi pri drugih dogajanjih, pri delu organizacij in društev. Bil je 5 
let predsednik Prosvetnega društva Janeza Čebulja, pomagal je tenisa-
čem, nogometašem, Planinskemu društvu pri gradnji doma, Skakalnemu 
komiteju Gora, košarkarjem… 

Ob spominjanju na dogajanja v klubu, ki je pred dvema letoma pra-
znoval 60 let obstoja in delovanja, pove: »Včasih nismo delali za denar. 
Dvanajst, trinajst let smo delali za malico. Enajst nas je bilo, ki smo 
vedeli, da mora biti delo opravljeno do roka. Če je bila polurna zamuda, 
smo se opravičili. Vedno sem stal za svojimi besedami. Konjeniški klub 
je boter komendski občini in vsem klubom oziroma društvom.« 

To je Darko Hacin, ki prejme letošnje bronasto občinsko prizna-
nje, predlagal pa ga je predsednik Konjeniškega kluba Komenda 
Lojze Lah. 

ANDREJ ŽALAR
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     ob 18. Občinskem prazniku 2017

ŠPORTNIKI

NAJPERSPEKTIV-
NEJŠI ŠPORTNIK DO 
15. LETA STAROSTI
JAN ŠUBELJ
Križ 26, Komenda

Jan Šubelj je član 
Šahovskega kluba Ko-
menda in učenec 
Osnovne šole Komenda 
Moste. Lani je osvojil 
zelo lepe rezultate: prvo 
mesto na Evropskem 
pospešenem prvenstvu 
mladih do 12 let v No-
vem Sadu, 7. mesto na 
Svetovnem prvenstvu 
do 12 let v Gruziji, 21. 
mesto na Evropskem 
prvenstvu v Pragi, 7. 
mesto na Evropskem 
hitropoteznem prven-
stvu do 14 let v Novem 
Sadu, 1. mesto na 23. 
Državnem prvenstvu v 

skupini dečkov do 12 let v Portorožu in na 17. Državnem prvenstvu v po-
spešenem šahu v Portorožu ter 1. mesto na osnovnošolskem Državnem pr-
venstvu v Kozjem, pa 11. mesto na odprtem prvenstvu Češke, 4. mesto na 
pospešenem mladinskem Državnem prvenstvu v Kranju v skupini do 20 let 
in 3. mesto na Mladinskem šahovskem turnirju Ljubljana open do 20 let. 

Za priznanje je Jana Šublja predlagal Šahovski klub Komenda.

NAJBOLJŠA ŠPOR-
TNICA V MLADINSKI 
KONKURENCI
AGATA ZUPIN
Breg 20, Komenda

Agata Zupin je kot 
članica Atletskega dru-
štva Kamnik tudi lani 
dosegala lepe uspehe. 
Bila 2. na 100 in 200 
metrov ter na 400 me-
trov z ovirami na kvali-
fi kacijah za člansko 
prvenstvo Slovenije. 
Prav tako 2. je bila na 
100, 200 in 400 metrov 
na Atletskem pokalu v 
Novi Gorici. Na držav-
nem prvenstvu Slove-
nije za člane v Celju je 
zmagala na 400 metrov 

z ovirami. V četveroboju reprezentanc Madžarske na 400 m z ovirami je 
bila 3. in 2. na 4x400 m štafeta. 1. je bila na 400 m in 2. na 400 m z 
ovirami na prvenstvu Slovenije v Novi Gorici. Na Svetovnem prvenstvu 
na Poljskem je bila na 400 m z ovirami na 36. mestu. Med mladimi asi 
Domžale je bila 1. na 100 in 200 m, 4. pa na 400 m na 21. Mednarodnem 
atletskem mitingu v Velenju. Najboljša je bila v Celju na ekipnem pr-
venstvu za mlade na 100 in 400 m in na članskem ekipnem prvenstvu 
Slovenije na 400 m v Novem mestu. Sledijo še 1. Mesta: na Kronoso-
vem mednarodnem mitingu v dvorani v Ljubljani na 6o m, v krožnih 
tekih na Dunaju na 400 metrov, kjer je odtekla Nov Državni rekord, na 
slovenskem prvenstvu v dvorani za starejše mladince in mladinke na 60 
m v Celju, na Gugu meetingu indior v Linzu na 200 m in na slovenskem 
prvenstvu v dvorani za članice in člane v Celju na 60 m. 

Za priznanje je Agato Zupin predlagalo Atletsko društvo Kamnik.

NAJBOLJŠI ŠPOR-
TNIK V MLADINSKI 
KONKURENCI
TADEJ POGAČAR
Klanec 59, Komenda

Tadej Pogačar je kot 
član mladinske ekipe 
Rog Ljubljana ter slo-
venske mladinske re-
prezentance minulo leto 
zaznamoval z izjemnimi 
dosežki v kolesarstvu. 
Na tekmah najvišjega 
ranga sta lani izstopali 
zlasti njegova zmaga na 
prestižni mladinski eta-
pni dirki Giro della Lu-
nigiana in 3. mesto na 
cestni vožnji na Evrop-
skem prvenstvu. Na 
Lunigiani so na primer 
v zgodovini zmagovali 
samo veliki šampioni. 
Zadnji slovenski kole-
sar, ki mu je to uspelo, je bil Tadej Valjavec. Na Evropskem prvenstvu v 
Franciji je bil Tadej Pogačar najmočnejši v težjih delih dirke, na koncu pa 
je v ciljnem sprintu vodilnih zasedel odlično 3. mesto. Tadeja odlikujejo 
tudi izjemna požrtvovalnost v ekipi in njegova predanost ne samo športu 
ampak tudi šoli, kjer je tudi zelo uspešen.

Tadej je dosegel 1., 2. in 3. mesto v etapah in skupno zmago na 
Mednarodni dirki Giro della Lunigiana-Italija. Na Evropskem prvenstvu 
Plumelec-Francija pa je bil 3. na cestni preizkušnji.

Tadeja Pogačarja je predlagalo za priznanje Kolesarsko društvo Rog 
Ljubljana.
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ŽUPANOVA BESEDA

ANDREJ ŽALAR

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

Gradnja na Gori in Gmajnici - V občini so pred dnevi iz tako imenova-
nega kohezijskega programa izgradnje komunalne infrastrukture asfal-
tirali šolsko pot. Nato pa se je asfaltiranje nadaljevalo tudi na Gori in 
Gmajnici, ker so poleg ceste zgradili in asfaltirali tudi pločnik. Dela 
bodo dokončali še ta teden.

Iz naslova primerne porabe 
nam država namenja vse 
manj sredstev. Nalaga pa 
nam nove in nove obveznosti 
in dolžnosti. Res je, da smo 
si župani za letošnje leto po 
dolgotrajnih pogajanjih iz-
prosili drobtinico več, a ta 
tanka rezina kruha za našo 
občino pomeni borih 18.000 

EUR letno. Sredstva, ki nam ostanejo na razpolago za sofi nanciranje 
naših občank in občanov, društev in klubov in za investicije, skuša-
mo porabiti najkoristneje. Vseh želja žal ne moremo uresničiti. 

Izgradnja kanalizacijskega omrežja
Najobsežnejše in tudi fi nančno najbolj obremenjujoče delo je bilo in je 
še vedno izgradnja kanalizacijskega omrežja. Po lanskoletnem marče-
vskem podpisu pogodb z Ministrstvom za okolje in prostor o sofi nanci-
ranju izgradnje, smo v maju nadaljevali z gradnjo. Gradnjo smo nadalje-
vali prav tu v Mostah in jo dokončali. Dokončali smo manjkajoče 
kanale v Žejah in Suhadolah ter ob tako imenovanem kanalu S ob Gla-
varjevi cesti v Komendi. Za vsa ta območja smo tudi že pridobili upo-
rabna dovoljenja. V pozni jeseni so se izvajalci z deli preselili na Goro 
pri Komendi. Po zelo mrzli in za gradnjo neugodni zimi z deli nadalju-
jemo v letošnjem letu. Ob vseh gradnjah kanalizacije, ki so za občanke 
in občane ob samih trasah prav gotovo moteče, se pojavljajo dodatne 
želje in potrebe. Po naših zmožnostih, predvsem fi nančnih, jih poizku-
šamo realizirati. A čisto vseh želja žal ne moremo uresničiti. V Mostah 
smo ob gradnji kanalizacije zgradili dobrih 320 metrov pločnika in 
ustreznega odvodnjavanja, v vasi Gora pri Komendi smo pretekli teden 
dokončali pločnik v dolžini 420 metrov. 

Gospodarili smo 
s skromnimi sredstvi
Iz županovega nagovora na slavnostni seji ob občinskem prazniku.

Prešli v drugo polovico mandata . - Z ekipo občinske uprave in s svetni-
ki smo dosedanje delo dobro opravili. - Drobtinica po dolgotrajnih po-
gajanjih. -  Preveč želja.

Kaj pa fi nance ? 
Občina do tega trenutka izvajalcu del poravnava vse zapadle obveznosti 
v pogodbenem roku. Povsem drugače pa je z refundiranjem nepovratnih 
sredstev. Prvi zahtevek v višini cca 170.000,00 EUR za dela v letu 2013 
in 2014 smo po dolgotrajnih mukah uspeli pridobiti. Drugi, že nekoliko 
večji zahtevek v višini preko 770.000,00 EUR smo oddali v začetku 
letošnjega leta, a imam občutek kot da nam država teh s strani proračuna 
občine že izplačanih sredstev ne želi vrniti. Vseskozi moramo zahtevek 
dopolnjevati, dodatno obrazlagati, na koncu pa se je naša država odločila, 
da preide na nov računalniški sistem in program, in da bo potrebno vse 
zahtevke ponovno obdelati po novem sistemu. Vemo koliko je bilo tako 
imenovanih začetnih težav z vzpostavitvijo trenutnega sistema, novi 
program pa bo verjetno v začetnem obdobju imel podobne težave. Na 
prošnje občinske uprave in zahteve pri odgovornih osebah na Ministrstvu 
za okolje in prostor po sprostitvi sredstev oziroma po vsaj možnosti za 
skupni sestanek, na prošnje zunanje družbe, ki nam vso dokumentacijo 
pripravlja in ureja z državnimi organi, se ne odzovejo. Ne na elektronsko 
pošto, ne na telefonske klice. Telefonisti oziroma tajnice že najdejo iz-
govore, da so pristojni javni uslužbenci na terenu oziroma na sestankih, 
ter da nas bodo poklicali. A povratnega klica ni, še manj sredstev. 

Nadzidava Osnovne šole Komenda
Druga velika investicija v tem obdobju je nadzidava Osnovne šole v 
Komendi, ki je v zaključni fazi. Z novim šolskim letom bodo štirje do-
datni oddelki s štirimi kabineti, sanitarijami ter prostori za upravo vrtca 
nudili boljše pogoje za naše osnovnošolce, istočasno pa bomo lahko še 
naprej uporabljali del prostorov v tej zgradbi za varstvo in vzgojo naših 
najmlajših občanov. Celotna investicija v višini preko 750.000,00 EUR 
se pokriva iz lastnih, proračunskih sredstev. Zavedamo se, da z dokon-
čanjem te investicije potrebe po prostorih za predšolsko in šolsko dejav-
nost še ne bodo povsem zadovoljive, da tale dvorana skorajda ni več 
primerna za športno dejavnost otrok, zato smo v preteklem letu kupili 
zazidljivo zemljišče v neposredni bližini šole za potrebe razvoja šolstva 
in predšolske vzgoje v Mostah. Prve idejne skice glede na naše potrebe 
po dodatnem objektu smo že pridobili.Tudi meteorno kanalizacijo na Gori smo obnovili in jo dogradili. 

Razširili smo povezovalno cesto med Goro in Mlako. Skoraj 500 metrov 
vodovoda je bilo obnovljenega v Suhadolah, 270 metrov vodovoda je 
bilo zgrajenega v Žejah in preko 700 metrov v Mostah. Vse te investici-
je so bile poplačane iz lastnih sredstev proračuna. V jesenskem obdobju 
smo uspeli preurediti čistilno napravo v Komendi, ki je imela samo ime 
čistilna naprava, a kot takšna nikoli ni delovala, in jo povezati z že 
zgrajenim kanalom S ter s tem precej pripomogli k bolj čisti naravi saj 
odplake iz mešanega sistema naselja Komenda namesto v Pšato odvaja-
mo na čistilno napravo v Domžale. 
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ŽUPANOVA BESEDA, AKTUALNO
Čiščenje vodotokov 
S koncesionarjem za vzdrževanje vodotokov smo se dogovorili, da smo 
tudi v preteklem letu na stroške našega proračuna, očistili naplavine v 
vodotoku Pšate v Mostah in na potoku Govinjek na Gmajnici. Čeprav je 
vzdrževanje in čiščenje strug vodotokov v pristojnosti naše države, brez 
zajetne fi nančne pomoči občine prav gotovo nebi bila nobena struga 
očiščena, vsaj tako nam kažejo pretekle izkušnje. Tudi v letošnjem letu 
smo del sredstev namenili čiščenju vodotokov in bomo takšno sodelo-
vanje s koncesionarjem nadaljevali. Sodelovanje z vzdrževalcem vodo-
tokov in tudi vlaganja občine v urejanje strug se je ob letošnjih aprilskih 
večjih padavinah izkazalo kot pravilna odločitev, saj občina in občani 
večje škode zaradi poplav niso utrpeli. 

Uspešno sodelovanje 
Omenim naj tudi uspešno sodelovanje z Zavodom za varstvo narave iz 
Kranja pri možnostih za povrnitev v zazidljiva zemljišča večjega dela 
območja Poslovne cone. Ne malo ur dela, sestankov, iskanja rešitev za 
nadomestne habitate, .. je bilo potrebno, da smo vsaj malo omajali stali-
šče Zavoda in so nam le prisluhnili. Vse večja je verjetnost, da bomo vsaj 
za del teh zemljišč pridobili njihovo pozitivno mnenje. S tem dokončnim 
korakom bomo lažje zadihali tako mi na občini kot sama družba PCK. 

Cesta Želodnik - Vodice 
Mnogi pa se sprašujete, kaj je s povezovalno cesto Želodnik – Vodice in 
s tem veliko razbremenitvijo, predvsem tovornega prometa, v Mostah in 
Žejah. Skupaj s sosednjimi župani si močno prizadevamo, da bi ta pove-
zovalna cesta, ki je državnega pomena in v celoti državna investicija, 
prešla v delne realne načrte in plane že v letu 2018. Kar nekaj sestankov 
smo opravili na to perečo tematiko, na državne organe odposlali kar 
nekaj dopisov z argumentiranimi dokazili in zahtevami, a državni mlini 
meljejo in meljejo, premakne pa se bore malo. 

Električni polnilnici 
V Komendi imamo od preteklega tedna tudi dve novi polnilni postaji za 
električna vozila, za katera smo pridobili 50 % nepovratnih sredstev. 
Res je, da električnih vozil še ni veliko, a prav gotovo jih bo vedno več, 
zato smo tudi pristopili k razpisu za nepovratna sredstva. In uspeli. 

OBJAVA
Občina Komenda, skladno z določili Statuta Občine Komenda in 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda, objavlja splošne in 
druge akte občine v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. 
Uradne objave najdete na spletni strani Občine Komenda www@
komenda.si (rubrika Občinsko glasilo, podrubrika Uradne objave).

Bivanje starejših, najmlajših in društva
Tudi na naše najstarejše in najmlajše občane nismo pozabili. Razmišlja-
mo, kako bi jim izboljšali bivanje v naši občini, vendar, ker zelo nerad 
obljubljam nekaj za kar nisem čisto prepričan, da bomo lahko uresničili, 
o njih še ne bom razlagal.

Preko petdeset društev in klubov v občini uspešno deluje. Prav na vse 
smo lahko ponosni, saj s svojimi prireditvami, programi, akcijami in 
udeleževanjem na drugih prireditvah predstavljajo sebe in tudi našo 
občino širom države in tudi širše. Hvala vsem prostovoljcem v teh dru-
štvih za njihov doprinos pri delovanju.

Florjanova maša za gasilce
Gasilci vseh treh gasilskih društvih, Komenda, Križ in Moste, v Gasilski 
zvezi Komenda so se tudi letos v majskem času v soboto, 8. maja, po-
poldne udeležili v Mostah  v cerkvi sv. Boštjana maše, ki jo je daroval 
komendski župnik  Zdravko Žagar. V okviru medsebojnega sodelovanja 
pa so se maše udeležili tud gasilci iz Topol in s Homca.               - A. Ž.

Spominska svečanost 
V petek, 19. maja, 
popoldne je bila na 
ploščadi pred stavbo 
občine Komenda spo-
minska svečanost, ki 
so se je udeležili člani 
območnega združenja 
veteranov vojne za 
Slovenijo Kamnika in 
Komende. Ob pozdra-
vu Zvonka Cveka, 
predsednika območnega združenja in župana občine Komenda Stanisla-
va Poglajna so obudili spomin na osamosvojitveno vojno.           - A. Ž.
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AKTUALNO

najmlajše tri, Tara Knavs, Lea Skubic in Lejla Žnidaršič, tekmovale v 
katergoriji Basic strut in vse prejele srebrno paličico. Manca Zgonec 
je v kategoriji Artistic twirl A junior osvojila odlično 4. mesto. 

Dekleta so tekmovala še v kategorijah Team B, kjer so osvojila 5. 
mesto. V kategoriji Group B pa so Špela Jereb, Marjeta Kešnar, Ajda 
Kočar, Saša Kočar, Laura Kočar, Teja Letnar, Patricija Lunar, Eva Mi-
kelj, Anja Mubi, Eva Osredkar, Taja Štefanič, Žana in Manca Zgonec 
osvojile odlično 2. mesto.

Naša najmlajša tekmovalna skupina, ki je tekmovala v kategoriji Te-
am nižji nivo kadet, in jo zastopajo članice 5. razredov OŠ Komenda 
Moste, pa je dosegla 1. mesto. Dekleta so redno in pridno trenirala. Ta 
dekleta, ki so na tekmovanju dala vse od sebe, so Daša Jan, Brina 
Kamin, Lara Livakovič Kočevar, Inka Nemeš, Tia Osredkar, Mia 
Marija Vravnik in pa Zala Žurbi.

»Na svoje članice smo v klubu zelo ponosni in seveda na vse 
starše, ki nam zaupate v tem letu, ki je polno sprememb in dodatnih 
izzivov. Starši moramo dekleta podpirati, saj lahko še mnogo dose-
žejo,« poudarjajo v vodstvu kluba.

P. S. - V Horjulu je bilo 21. maja 17. odprto državno prvenstvo 
MTZS v kategoriji Mažoret. Dekleta v kategoriji Velika skupina Kadet 
so bile edine v kategoriji in so zato dobile le priznanja, zaslužijo pa vso 
pohvalo, saj so dva nastopa zares lepo izvedle. 

Dekleta v kategoriji Mala skupina Junior pa so postale državne prva-
kinje.

Iskrene čestitke obema skupinama.

Po uspešnih predtekmovalnih nastopih marca v Novi vasi na Blokah so 
se mlajše članice Twirling in mažoretnega kluba Komenda uvrstile na 
državno prvenstvo. Prvič so nastopile v kategoriji Dance twirl; starejšim 
uvrstitev na državno prvenstvo ni uspela. Priznanje je takrat prejela 
Klara Kern Okoren, bronaste so bile Jeanin Pavli Kralj, Pia Pirc, Ita 
Martinjaš in Zarja Vister. Srebrno priznanje pa je prejela Ana Weis-
seisen. 8-letna deklica Anja Štricelj, ki trenira od svojega tretjega leta 
in je kot najmlajša udeleženka pri petih letih in pol dobila Zlato paličico 
v kategoriji Basic strut v Mariboru, je letos v kategoriji Dance twirl 
prejela zlato priznanje. Bila je najboljša v svoji kategoriji. Palica je 
skoraj večja kot sama. Za vse to pa velja zahvala tudi bivši trenerki 
Aniti Omerzu in sedanjim Andreji, Sonji in Marjani, ki sedaj trenirajo 
dekleta uspešno naprej.

Na državnem prvenstvu v Kranju 22. in 23. aprila so potem 

TWIRLING IN 
MAŽORETNI KLUB 

KOMENDA

Mlajše so prvakinje, starejše 
podprvakinje

Vabimo vas, da si ogledate našo vsakoletno zaključno prireditev, ki 
bo 18. junija 2017 v Športni dvorani Komenda in spremljate naša 
dekleta še naprej.

Twirling in mažoretni klub Komenda

Društvo za mladinsko dejavnost 
Mravljišče Komenda je v okviru 
prireditev ob letošnjem občin-
skem prazniku v soboto, 13. 
maja, s prireditvijo Od pomnika 
do pomnika obeležilo tudi deset 
let delovanja. 

Na prostoru pred občinsko 
stavbo in v spodnjih prostorih 
kulturnega doma so pripravili 
srečanje za starše z otroki in po 
slovesnosti, ko jim je župan 
Stanislav Poglajen zaželel uspe-
šno delo tudi v prihodnje, sta 
skupaj s predsednico zarezala v 
torto. To pa je bil tudi znak za 
začetek prazničnega Pohoda od 

Deset let Mravljišča 
pomnika do pomnika, zanimivih točk v občini, na katere so se podali 
starši z otroki. Po vrnitvi v Mravljišče so se vključili v ustvarjalne de-
lavnice Čire Čare, kuharsko delavnico Petkove kuharije, na ploščadi so 
se sladkali s palačinkami, ki so jih pekle mentorice. V kotičku za posli-
kavo obrazov so se otroci spremenili v raznobarvne metuljčke, leve, 
mačke, morske pse, mavrične, cvetlične in druge princeske. Za domom 
na parkirišču pa so se merili v lokostrelstvu.

Predsednica društva za mladinsko dejavnost Mravljišče Jelka Smre-
kar pravi, da bodo veseli vsakega novega prišleka v društvo: »Če vas 
mika, da bi postali del naše družbe, lepo povabljeni.«
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Odločitve vlad in 
poslancev vplivajo 
na življenja ob-
čank in občanov. 
Naj kot primere 
napačnih odločitev 
navedem projekt 
drugega tira, TEŠ 
6, Magna Steyr, 
ZUJF, privatizaci-
jo zdravstva, šol-
stva ipd. Pogosto 
je zakonskih pred-
pisov preveč, da bi 
bilo možno preu-
čiti vse njihove 
posledice, premalo 
poslancev pa je 
ustrezno usposo-
bljenih, da bi razu-
meli zahtevno 
strokovno vsebino 
zakonov in s tem 

posledice svojih odločitev. Zato se lahko sprejemajo slabi zakoni, v 
ozadju nekaterih zakonov pa je lahko vpliv ideologije, zasebnih intere-
sov ali celo korupcija. Drugače si je težko razložiti množico zakonov, 
za katere se izkaže, da služijo predvsem bogatim in elitam, prizadenejo 
pa vse ostale.

Zadnje mesece se veča število slabo pripravljenih zakonov, namenje-
nih predvsem promociji poslancev ali političnih strank. Tovrstni zakoni 
vsebujejo običajno le nekaj členov. Kljub zavrnitvam spornih zakonov 
na parlamentarnih odborih in na sejah državnega zbora jih predlagatelji 

Nedavno smo v NSi predstavili predlog pokojninske reforme in s tem kot 
prvi postavili resno alternativo sedanjemu nevzdržnemu sistemu. Predla-
gamo tristebrni pokojninski sistem, ki ne spreminja sedanjih pogojev za 
upokojitev. Po reformi, ki jo predlagamo, bi vsak slovenski upokojenec 
dobil najmanj 617 €, kar država opredeljuje kot prag revščine.

Zaradi sedanjih in prihodnjih upokojencev je potrebno spremeniti 
pokojninski sistem na način, da bodo po upokojitvi vsi lahko dostojno 
živeli. Po 40 letih dela upokojenci ne smejo životariti. Naš predlog po-
kojninskega sistema pomeni nov koncept: od sedanjega, kjer se ves de-
nar porablja sproti, namreč v prvem pokojninskem stebru, se razlikuje v 
tem, da uvajamo obvezni drugi steber, ki pa ni pretočni, ampak naložbe-

POLITIKA

IZ POSLANSKE PISARNE

Matej Tonin, poslanec

Julijana Bizjak Mlakar, poslanka

IZ POSLANSKE PISARNE Odločitve poslancev so za ljudi lahko usodne
skoraj enake ponovno vlagajo v postopke sprejemanja v državnem 
zboru. Tako je bil nedavno vložen predlog zakona, ki naj bi črtal člen 
drugega zakona. Težava je bila, da člena, ki naj bi ga zakon črtal v dru-
gem zakonu, tam sploh ni bilo. Kljub temu smo morali poslanci zaradi 
spoštovanja postopkov državnega zbora zapraviti več ur, preden smo 
lahko nesmiselni zakon zavrnili.

Podobno sporen je predlog zakona poslanke, ki je pridobila podpise 
okoli 5000 državljanov z obljubo, da bodo s sprejemom njenega predla-
ganega zakona letošnje pokojnine višje, letni dodatek za upokojene pa 
prej izplačan. Predlog zakona je sporen, ker bi njegova realizacija zah-
tevala znižanje letošnjih pokojnin, torej povsem nasprotno od poslanki-
nih obljub, odločitev glede letnega dodatka pa je bila v koaliciji sprejeta 
že pred poslankinim zakonom. Vsak upokojenec bo namreč julija prejel 
višji letni dodatek kot leto pred tem. 

Z množico slabo pripravljenih zakonov se poslancem po nepotrebnem 
podaljšujejo seje državnega zbora. Zmanjkuje pa nam časa za resne 
sistemske zakone.

Letošnja slavnostna seja Občinskega sveta Občine Komenda v poča-
stitev občinskega praznika je bila prisrčna, kot je bilo to običajno tudi v 
preteklih letih. Župan, občinska uprava in občinski svetniki se lahko 
pohvalijo z napredkom občine na vseh področjih. Najbolj zaslužni so 
prejeli občinska in športna priznanja. Župan je v govoru med drugim 
opozoril na težave pri refundaciji sredstev za kanalizacijo, saj se na 
pristojnem ministrstvu niso odzivali na njegove pozive. Zato sem v 
svojem pozdravnem nagovoru obljubila posredovanje pri ministrici. 
Dan po slavnostni seji sem se sestala z odgovornim za molk na pristoj-
nem ministrstvu in z ministrico. Upam, da bo ministrica držala obljubo, 
ki mi jo je dala, in bo Komenda kmalu prejela upravičena sredstva drža-
ve. Verjamem, da bo tudi tokratno moje sodelovanje z občino obrodilo 
sadove. 

Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka DZ RS

Za dostojne pokojnine
ni. Povedano po domače, del denarja, ki ga od plač namenjamo za po-
kojnine, želimo pred izplačili še oplemenititi.

V preteklih dneh mi je marsikdo rekel, da ni najbolj politično modro, 
da se ukvarjamo s spremembami pokojninskega sistema, ki so do sedaj 
vedno prinesle le nižje penzije in še daljšo delovno dobo. A kot resna in 
odgovorna politična stranka ne moremo sedeti križem rok in čakati, da 
Slovenija in njen pokojninski sistem zdrvita v prepad. Potem bi se ob-
našali tako, kot če bi vedeli, da nam je na avtu počila guma, pa je ne bi 
hoteli zamenjati, ker si ne bi želeli umazati rok. S takim pristopom bi 
naredili le še večjo škodo, na koncu pa bi se še vseeno morali soočiti z 
dejstvom, da bo gumo pač treba zamenjati.

Z našim predlogom pokojninske reforme želimo odpreti razpravo o 
slovenski prihodnosti. Naš predlog pokojninskega sistema je popolnoma 
nov koncept, saj pokojninski sistem v okviru sedanjega sistema ni mo-
goče rešiti. Kdor vztraja pri »rešitvah« v okviru sedanjega sistema, kjer 
vse temelji predvsem na pretočnem prvem obveznem stebru (sprotna 
poraba denarja), lahko ponudi samo negativne ukrepe: a) povečanje 
prispevkov za pokojnino; b) podaljšanje pokojninske dobe za upokoji-
tev; ali pa c) zmanjšanje pokojnin. To je za nas v NSi nesprejemljivo, 
prav zato smo predlagali sistem, kjer dela pokojninskega denarja ne bi 
porabljali sproti, ampak bi ga najprej oplemenitili.

Ponujamo pokojninski sistem kot ga poznajo v razvitih zahodnih dr-
žavah. Zagotovo bomo deležni kritike, a pričakujem, da bodo kritiki 
tudi sami predstavili alternativne predloge, ki bi Sloveniji pomagali do 
dostojnih in dolgoročno vzdržnih pokojnin. Mi ponujamo fi nančno 
vzdržen pokojninski sistem, ki upokojencem zagotavlja dostojne pokoj-
nine. Kaj pa vlada in DeSUS?

Matej Tonin, poslanec
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POLITIKA
15. maj, praznik 
naše občine 
Komenda

Za nami je občinski praznik 15. maj, osemnajsti po vrsti. Kar nekaj prireditev 
je in še bo obeležilo ta praznik. Prav pa je, da se spomnimo zakaj ravno 15. 
maj. Na tisti dan, leta 1997, je na pobudo takratnega predsednika Krajevne 
skupnosti Komenda Tomaža Drolca, Svet Krajevne skupnosti Komenda 
sprejel sklep o začetku aktivnosti za ustanovitev občine Komenda. 

V naslednjem letu je bil izveden referendum, na katerem se je večina 
krajanov treh krajevnih skupnosti, poleg Komende še Moste in Križ 
odločila, da podpirajo ustanovitev občine Komenda. Le-ta je začela 
svojo samostojno pot 1. januarja 1999.

Demokratična stranka upokojencev Slovenije je imela svojega predstav-
nika v prvem sklicu Občinskega sveta in sedaj, v zadnjem. V Občinskem 
odboru DeSUS Komenda se zavedamo, da brez pogumnih in modrih odlo-
čitev pred dvajsetimi leti, ne bi bil možen takšen razcvet in razvoj na vseh 
področjih, tako komunalnem, kot družbenem. Še posebej smo veseli, da 
imamo v naši občini dobre možnosti za aktivno in kvalitetno življenje sta-
rejših, na katere se vse prerado pozabi, da se daje precejšen poudarek tudi 
prepotrebnemu sodelovanju med mlado, srednjo in starejšo generacijo.

V vseh letih samostojnosti bi bilo seveda marsikaj možno narediti 
bolje, kar nekaj odločitev ni bilo dobrih, oziroma pravilnih, zato je še 
kako pomembno, da se tega zavedamo in se skupno trudimo, da bo le-
teh v prihodnosti čim manj. Kar pa še ne pomeni, da se novih, inovativ-
nih projektov, idej, zaradi strahu, da ne bi naredili kaj prav, ne bi loteva-
li. Nasprotno. Vsa prizadevanja, ki so skupnostno naravnana, naj 
naštejem samo tri: na primer športni park ali moščanski gasilski dom in 
dom za stare ljudi je prav, da so podprta najprej s strani občinske uprave 
in potem seveda tudi s strani svetnikov v Občinskem svetu, kjer naj bi 
zastopali želje in interese vseh naših občank in občanov. 

za OO DeSUS Komenda 
Viktorija Drolec

Obvoznica - želja 
ali resničnost?

Pred dobrim mesecem so krajani Vodic organizirali na Kamniški cesti 
protestni shod, s katerim so želeli opozoriti državo na nujnost izgradnje 
obvoznice med Žejami in avtocestnim priključkom Vodice.  Obvoznica 
bi morala biti že zgrajena, do danes pa še niso bila odkupljena niti vsa 
zemljišča, kot tudi ni zagotovljen denar za izgradnjo. Vodičani so usta-
novili celo civilno iniciativo, ki je zbrala že okoli 1200 podpisov z 
zahtevo po takojšnji gradnji. Vodiška iniciativa obljublja, da bo prote-
stne sprehode še izvedla. Od DARSa bodo zahtevali prednostno obrav-
navo in v vmesnem času izvajali ukrepe umiritve prometa. 

Lista VEZ je že v svojem volilnem programu (glej http://izakmc.
wixsite.com/komenda/program---postopno-dodan)  kot prednostno na-
logo izpostavila izboljšanje dostopov  na relaciji Žeje – Vodice in se 
spraševala, ali je občina dovolj in ustrezno ukrepala pri MOP, DARS in 
DRSC, ki so za izgradnjo odseka zadolžene. Ker bo cilj zagotovo prej 
dosežen, če bosta občini Komenda in Vodice sodelovali in delovali 
usklajeno, predlagamo, da se prihodnjim akcijam in pritiskom, ki se 
bodo izvajala na pristojne inštitucije pridruži tudi naša občina in da prav 
tako organizira protestne shode, ker po dosedanjih izkušnjah (žal) le 
takšne akcije prisilijo pristojne, da hitreje ukrepajo.  Enkrat smo pri so-
sedih že videli, da so zaradi vztrajnosti bili uspešni, želimo si, da bo 
tokrat odsek »obravnavan« celostno, tudi zaradi našega prizadevanja.

Lucija Miklič Cvek, Lista VEZ

SDS OO Komenda

ISKRENE ČESTITKE OB DNEVU DRŽAVNOSTI!

Pravičnost je, 
da vsak dobi to, 
kar mu pripada

NSi uspela z zahtevo za pravično poplačilo podizvajalcev Vegrada.
NSi - Krščanski demokrati so uspeli s predlogom z zahtevo za pravič-

no poplačilo podizvajalcev Vegrada. Pomembno in zaupanja vredno je, 
da je pravičnost tema v DZ in načelnost, ko je dana beseda imela veljavo 
zakona. Poslanec NSi Jernej Vrtovec je dejal: »Pravičnost ne more 
imeti dveh obrazov, pravica je lahko samo ena. In to je, da veljajo enaka 
pravila za vse in da mora vsak dobiti točno to, kar mu pripada. Vlada 
sedaj govori, da v to zgodbo ne more več poseči, kar pa ni res. Vlada 
lahko poseže kamorkoli, tako kot je posegla v Mercator ali Cimos. Če je 
lahko posegla v ti dve družbi,lahko poseže tudi v to in zagotovi pravično 
obravnavo podizvajalcev.« 

Ob prazniku naše občine se je zvrstilo veliko dogodkov s pozitivnim 
pridihom. Res živimo v lepem kraju, napredujemo. Ob vseh pridobitvah 
pa ne smemo dovoliti, da se koga spregleda. Predvsem ljudi, ki potrebu-
jejo pomoč, ki bi si radi uredili osnovne pogoje za življenje. Od župana 
in občinske uprave pričakujejo, da jim pridejo s svojim strokovnim 
znanjem naproti. Občina naj bo zdravo jedro, boljše kot država, ki se 
izgovarja na zakone in zakonske podlage, ko bi bilo potrebno presekati 
kakšen vozel v korist navadnih državljanov. Kot da pravičnost ne obsta-
ja. Zato tudi ni prav nič nenavadno, ko se velikim goljufom, tatovom ne 
zaseže premoženja, ki so ga nagrabili, ker za to pač ni zakonske podlage. 
Pravično bi pa vsekakor bilo! Vse, ki še verjamejo v poštenost in v Slo-
venijo, tako delovanje spravlja v obup. Samo po sebi se človeku postavi 
vprašanje, za koga so zakoni napisani. Kdo je avtor? 

Na mnoga vprašanja je odgovoril Matej Tonin v svoji zadnji knjigi 
»Upanje za Slovenijo«. Knjigo je v Komendi predstavil 20. maja. V njej 
z grafi  in statističnimi podatki opisuje trenutne težave v državi in zanje 
predlaga rešitve. O teh je stekel pogovor. Spremembe na ključnih po-
dročjih so potrebne.

Krščanski demokrati
OO NSi Komenda
Danica Zmrzlikar

Znamo in vemo
Res je, mandat se preveša v zadnje četrtletje. 
Ob ne ravno rožnatih izgledih, pomislekih, 
tudi črnogledo- kritičnih ocenah stanja in 
možnostih na začetku, se slika, njena vsebina 

in ogledalo jutrišnjega dne ob tokratnem prazniku (spet) samostojne 
občine kažejo nekako sveže, spodbudno, kot pravimo, pozitivno. Res je, 
kot pravi pregovor, da ni vse zlato, kar se sveti. Vendar, če verjamemo, 
če hočemo, če odločno in premišljeno, skupaj z najboljšimi željami in 
skupnim ciljem delamo, ker in kar znamo in vemo kako, potem je ta 
slika tega trenutka s pogledom naprej, spodbudna. Ne nazadnje v tem 
sedanjem času, od samega začetka, in v zadnjem času, imamo kaj poka-
zati. Res je, da imamo tudi kaj za  kritično oceno, a saj nikdar ni vse z 
rožicami postlano.  

V Listi TRN smo si vedno prizadevali in delali tako, da nas različne 
nagnjenosti  niso preveč prevzemale. Tako nameravamo delovati naprej. 
Ob skrbi za najmlajše bo to cilj tudi v prihodnje. Čaka nas domače po-
čutje za stare, za starejše. Čaka nas prostor za delo tistih, ki kažejo, da 
znajo s priljubljenimi aktivnostmi družiti in tudi varovati. In ne bomo 
neprizadeto pomirjeni do tistih obljubljanih prometnih povezav, do 
varnih naravnih ravnotežij za dobro delavnih, gospodarnih, za znanje, 
za zdravje, za varnost,… vseh. 

Čaka nas, da se še naprej spoprijemamo z vsem, kar znamo in vemo. 
Naj bo to tudi tista,vsem namenjena čestitka ob iztekajočem se letošnjem 
18. prazniku in pred bližajočim se dnevu državnosti. 

Lista TRN
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Komenda je 12. maja, prav na večer pred 100. obletnico začetka 
Marijinih prikazovanj v Fatimi in obiskom papeža Frančiška v tem 
velikem Marijinem romarskem središču, doživela izjemen dogodek 
– srečanje s kitajskim laiškim misijonarjem bratom Yunom in pri-
čevanje, kako je Jezus spremenil njegovo življenje. Pri pričevanju 
se mu je pridružil sin Isaac. Oba sta pastorja Binkoštne cerkve, 
danes z družinama živita v Nemčiji. 

V njuno življenjsko pripoved sta v prepolni dvorani Kulturnega doma 
uvedli slavilni pesmi komendskega cerkvenega otroškega pevskega 
zbora pod vodstvom Lare Kos; ta zbor je pel tudi po koncu pričevanja. 

Brat Yun je izpričal, kako je dobri Bog na mamimo prošnjo čudežno 
ozdravil njegovega na smrt bolnega očeta, se je po tem dogodku vsa 
družina spreobrnila, je sam začel oznanjati Božjo besedo, je bil zaradi 
tega deset let v zaporu, kjer so ga strašno mučili, vendar je vse junaško 

Kitajec brat Yun v Komendi
»Nebeški človek« navdušil komendske občane in druge goste.

prestal iz ljubezni do Jezusa, mu je ta dajal moči ter ga je nazadnje tudi 
čudežno rešil iz enega najbolj varovanih kitajskih zaporov. 

V Yunovo pričevanje, najprej pa njegovega sina Isaaca, je uvedel Jožef 
Pavlič, ki je z dr. Marto Ciraj in Jankom Žagarjem, prevajalcem Yunove 
knjige v slovenščino in organizatorjem njegovega obiska v Komendi, 
pripravil vse potrebno za to; pomagali so jim številni pomočniki. Med 
njimi Miha Ferjuc, ki je oskrbel kakovostno ozvočenje. Tem, najprej pa 
gostoma, se je ob koncu Yunovega pričevanja zahvalila dr. Marta Ciraj. 
Navzoče je povabila k nakupu knjige Nebeški človek, predvsem pa ure-
sničevanju tistega, kar je v govoru poudaril brat Yun: Jezus te ljubi, zato 
tudi ti ljubi svojega bližnjega! Posebej človeka v stiski. Udeleženci sre-
čanja so to naredili na ta način, da so prispevali darove za kitajske duhov-
nike v domu za ostarele, ki so prestali strahote komunističnega nasilja in 
zaporov, na starost pa so ostali brez vsega, jim država ne pomaga. 

Slovenija 
v srcu
Za nami je 11. kongres SDS, ki je bil tokrat v 
Mariboru. Volili smo predsednika, izvršilni 
odbor stranke in nadzorni odbor. Kongresa 
sta se udeležila predsednik ter podpredsednik 

OO SDS KOMENDA Aleš Marinko in Rok Zupančič. Z veliko večino je 
bilo krmilo stranke zaupano dosedanjemu predsedniku SDS Janezu Janši. 
Vodilo kongresa je bil osnutek nosilne resolucije z naslovom Slovenija v 
srcu. SDS se zavzema za Slovenijo, ki bo dom pravičnosti, blaginje in 
miru za vse in ne samo za nekatere. Napoveduje oster boj drugorazre-
dnosti in vladavini birokracije. Poudarja svojo privrženost evropski 
ideji ter zavezanosti slovenskim in evropskim vrednotam. 

Za Občino Komenda, ki po podatkih SURS velja za najmlajšo v Slove-
niji, je zanimiv del programa, kjer se zavezujemo, da bomo v primeru 
zmage na volitvah poskrbeli za mlade družine in sicer bodo mlade družine 
pri reševanju stanovanjskega problema ob vsakem rojstvu otroka upravi-
čene do 20% zmanjšanja glavnice stanovanjskega kredita. Poleg delegatov 
so bili na kongresu navzoči podpredsednik Mednarodne zveze sredinskih 
demokratov, predsednik stranke FIDES in predsednik madžarske vlade 
Viktor Orban, ki je bil deležen stoječih ovacij, predsednik Centra za 
evropske študije Wilfried Martens in nekdanji predsednik slovaške vlade 
Mikulaš Dzurinda ter predsedniki in predstavniki sestrskih strank iz Slo-
venije in sosedstva. Delegate so preko video tehnike nagovorili tudi vrh 
Evropske ljudske stranke in predsednik CDU fundacije Konrad Adenauer 
ter nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Hans Georg Poettering.

SDS je vodilo v boljšo prihodnost Slovenije, zaupati stranki, ki je ro-
jena ob hrepenenju po svobodi ali opciji, ki vsake štiri leta ustanovi novo 
stranko je pa stvar odločitve volilcev. Če sledimo besedam generala 
Rudolfa Maistra: BRATJE, NAŠA POMLAD GRE IZ TAL, BISTRA 
KO BURJA, MOČNA KOT VAL...... potem je odločitev na dlani!

OO SDS KOMENDA, predsednik Aleš Marinko

Brat Yun je obiskovalce naučil tudi nekaj kitajskih besed in stavkov, 
posebej že omenjenega: Jezus te ljubi (Yesu, ai ni.). Nad kitajščino so 
bili posebej navdušeni otroci. Vsem, ki so kupili knjigo ali k podpisova-
nju prinesli le vložek za njeno branje, se je podpisal po kitajsko. Pred 
tem sta skupaj s sinom molila za številne obiskovalce večera, naj jih 
Jezus ozdravi hudih bolezni, notranjih ran in bolečin.

Veliko je k enkratnem duhovnemu doživetju večera prispevalo izvrstno 
prevajanje Marjetke Firm (brata Yuna iz mandarinščine) in Izaka Mateja 
Ciraja (Yunovega sina Isaaca iz nemščine). Dobro so se tudi človeško in 
duhovno ujeli;  prevajalka (tako je povedala) tudi zato, ker je v dvorani 
čutila veliko duhovno pripravljenost obiskovalcev na srečanje s Kitajce-
ma. Ta je prišla najbolj do izraza v skupnem prepevanju duhovnih pesmi 
in, na Yunovo povabilo, priznavanju vere v Jezusa Kristusa. Komenda je 
doživela evangelizacijo v necerkvenem prostoru, za kar gre posebna za-
hvala uvidevnosti domače občinske uprave, obenem pa je to tudi spod-
buda za podobne dogodke v prihodnosti. Stotine ganjenih ljudi, veselih 
in hvaležnih, da so doživeli nekaj tako lepega, hkrati pa opogumljajočega 
(to zlasti dela brat Yun!) in prisrčnega, je bila najlepša nagrada organiza-
torjem srečanja in sodelujočim. Ker so vsi na prvo mesto postavili Jezusa 
in njegovo mater Marijo. Resnično sta ta večer njeno materinsko srce in 
ljubezen njenega Sina ogrela in osrečila Komendčane in številne druge 
udeležence srečanja. Pa še Portugalec je zmagal na popevki Evrovizije!

Jožef Pavlič v imenu odbora za Yunov obisk v Komendi; slike A. Ž.
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Območno združenje Rdečega križa Kamnik
Razpisuje 

LETOVANJA 2017
ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE OBČINE 

KAMNIK IN KOMENDA

V letošnjem letu je na voljo
DEBELI RTIČ od 22.7. do 31.7. 2017 za 50 mest

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zahteva, da so bili 
otroci v lanskem letu vsaj 3x pri zdravniku. Možnost letovanja imajo 
tudi otroci, ki niso bili tolikokrat pri zdravniku (teh otrok bo 10).

1. ZA LETOVANJA BOMO VODILI DVOJNO EVIDENCO:

Zdravstvena indikacija
za otroke, katerim bodo zdravniki odobrili zdravstveno indikacijo 
(27 otrok iz Kamnika in 13 otrok iz Komende). Teh otrok bomo, 
glede na odložitev ZZZS-ja lahko sprejeli 40.
Socialna indikacija
Otrokom, katerim zdravniki ne bodo odobrili zdravstvene indikacije, 
bomo, na podlagi % dohodka na družinskega člana (razvidno iz določbe 
o otroških dodatkih /CSD/) dodelili socialno indikacijo (7 otrok iz Ka-
mnika in 3 otroke iz Komende). Teh otrok bomo lahko sprejeli še 10.

2. PRIJAVE SPREJMEMAMO SAMO DO ZAPOLNITVE PRO-
STIH MEST. OBRAZCE PRIČNEMO IZDAJATI 29. 5. 2017, IZ-
POLNJENE VLOGE PA ZAČNEMO SPREJEMATI 12. 6. 2017.

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Kamnik
Ljubljanska 1, 1241 Kamnik

T.: +386 1 8311 697, e-naslov: kamnik.ozrk@ozrks.si, www.rks.si

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KAMNIK 
in

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
REPUBLIKE SLOVENIJE

Vas vabita na
KRVODAJALSKO AKCIJO

v DOMU KULTURE KAMNIK
Fužine 10

5. in 6. junij 2017
med 7:00 in 13:00 uro

VABLJENI!
S seboj prinesite veljaven oseben dokument s fotografi jo!

TUDI VAŠA KRI LAHKO REŠUJE KRI

Z Aplenco smo v prazničnem maju skušali čim bolj dosledno slediti 
različnim prireditvam. Na tej strani objavljamo še zadnje dogodke 
oziroma obvestila o prireditvah v počastitev občinskega praznika v 
mesecu maju.

Klubsko prvenstvo orientaci-
stov - Orientacijski klub Komenda 
je med številnimi, tudi njihovimi 
uspešnimi dogodki, organiziral v 
soboto, 27. maja, še klubsko prven-
stvo za Pokal Komende. Najboljši 

na tekmovanju s startom na Pod-
borštu so bili: Moški (M10): Jan 
Cokan; M14: Domen Žurbi; M18: 
Domen Kavčič; M21: Jaka Pilta-

ver; M35: Tomaž Kremžar; Otro-
ška: Drejc Malus; Rekreativna: 
Lara Zupan; Začetniška: Mija Jeraj; 
Ženske (Ž10): Zala Mija Švigelj; 
Ž14: Tina Kern; Ž18: Polona Jezer-
šek; Ž21: Barbara Pavlinič; Ž35: 
Alenka Vuga Seljak. Nagrade in odličja sta podelila predsednik kluba Janez 
Zavrl in župan občine Komenda Stanislav Poglajen. 

Turnir v odbojki na mivki 
Smučarskega kluba Komenda - 
Na igrišču odbojke na mivki Teni-
škega kluba Komenda je v soboto, 

27. maja, organiziral v mesečnem 
programu prireditev ob občinskem 
prazniku turnir v odbojki Smučar-
ski klub Komenda. V lepem, sonč-
nem in vročem vremenu so bili po šestih urah najboljši: 1. Tvoja mami 
(Boštjan Poglajen in Rok Kern), 2. Mufi  (Boris Kunaver in Matjaž Gale) 
in 3. Wosla (Vesna Grošelj in Aljaž Veternik). Pokale sta podelila pred-
sednik Smučarskega kluba Aleš Štebe in župan Stanislav Poglajen. 

Globalno tekaško tekmovanje 
(Maraton Wings For Life World 
Run) - Poznano tradicionalno 
tekmovanje v teku po pravilih, da 
je za vsakogar tek končan, ko ga 
dohiti vozilo prireditelja, je bilo 

tudi letos 7. maja po občini Komenda. Okrepčilna točka je bila tudi letos 
na Križu. Bilo je še posebej slovesno, saj so tudi tokrat tekačice in teka-
če za dobrodelni prispevek pozdravljali članice in člani Godbe Komen-

Do konca prazničnega meseca 2017
da. Prireditev je med občani vzbudila precejšnje zanimanje. Z godbeni-
ki pa smo se tudi dogovorili, da tudi v Aplenci povabimo med člane 
pihalnega orkestra Godba Komenda nove glasbenike. Verjamem, 
da ste med učenci Glasbene šole tudi glasbeniki, ki lahko igrate v 
pihalnem orkestru. Sporočite vaše sodelovanje v Godbi Komenda 
na: godba.komenda@gmail.com ali pa po telefonu na 041 909 525 
(Matevž). Veseli vas bodo. 

Prireditve je sklenil nogome-
tni turnir Nogometnega kluba 
Komenda - Za lepo sklenitev 
prazničnega maja v občini je po-
skrbel Nogometni klub Komenda 
s predsednikom Alešem Marin-
kom, ki je v nedeljo, 28. maja, or-
ganiziral nogometni turnir selekcij 

U10. Na igrišču so se do popoldneva merile ekipe Komenda, Dob, 
Šenčur, Slovan, Bravo, Vir, Radomlje, Virtus in Mengo 28. 

Aleš Marinko, predsednik NK Komenda po končanem turnirju ko-
mentiral: »Letošnji turnir ob občinskem prazniku je bil za selekcije 
U10. Komenda je osvojila tretje mesto, Radomlje drugo, prvo Slovan. 
Bistvo je, da so otroci zadovoljni. Turnirja se je udeležilo devet ekip 
oziroma okrog 120 otrok. In to je tudi pohvala za starše.«

Razstava rezbarskih del in kipov - Kulturno društvo Jurij Bobič, 
ime z dolgoletno in častitljivo tradicijo, je ob občinskem prazniku tokrat 
pripravilo Dan odprtih vrat z Razsta-
vo rezbarskih del in kipov. Bila je v 
soboto, 13. maja, v Stari mlekarni v 
Mostah, nasproti trgovine Tuš. Velja, 
da bomo o tem še pisali tudi v nasle-
dnji Aplenci.

Andrej Žalar
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Hodiše so občina, ki leži za verigo karavanške gorske verige. Po površini 
so malo večje od Komende, a imajo le nekaj več kot 2.430 prebivalcev 
(podatek iz leta 2014). Prebivalci delajo v industriji in upravi, v kmetij-
stvu, gozdarstvu in turizmu. Hodiše so turistično zelo razvite, saj imajo 
preko 50 turističnih obratov s prenočišči, 200 zasebnih sob in ob Hodi-
škem jezeru 11 kampov. V kraju je dvojezična osnovna šola in Slovenski 
kulturni dom. Zgradili so ga že davnega 1927. leta. Praznujejo torej 
90-letnico. Spomladi pa bo praznoval svoj okrogli jubilej tudi predse-
dnik društva Walter Samonig. Poudaril je, da bi bilo 24. aprila 2018 tudi 
Društvo upokojencev Komenda njihov gost na veliki prireditvi Sloven-
skega prosvetnega društva Zvezda . Walter vodi društvo prek 24 let, 
predsedovanje pa bo prepustil mlajši prizadevni članici Mariji Struger.

 Pred stotimi leti je bilo v teh krajih 93 % slovensko govorečih prebi-
valcev. Danes je slika precej drugačna. Še vedno pa je trdno zakovan 
slovenski živelj in jezik. Zadnja leta se Slovensko zavedanje spet zelo 
povečuje. Že 114 let imajo Slovensko hranilnico in posojilnico in bogo-
služje se tudi opravlja v slovenskem jeziku. 

Društvo upokojencev ima preko 280 članov in imajo, tako kot mi, 
tudi pevski zbor, ki ga tudi vodi Walter Samonig. Na obisk v Komendo 
je pripeljal 64 članov društva. En velik avtobus je bil premajhen in ga je 
spremljal še kombi. Občudovali smo ga, kako je kljub bolezni, ki ga je 
prikrajšala za nogo poln dobre volje, optimizma in hudomušnosti. Koga 
je naša folkloristka Pavla povabila na plesišče, ji ni odrekel. Po ogledu 
Kamnika smo se člani obeh društev zbrali v Komendi na Podborštu v 
Planinskem domu. Skupaj (oba zbora) smo peli, plesala je naša Folklor-

Hodiše

Obisk prijateljskega društva
V sredo, 19. aprila, so nas obiskali člani Društva upokojencev avstrijskega zamejskega mesta Hodiše. 

na skupina in pogostili smo jih z domačimi dobrotami. Bil je lep dan.
Katja Tabernik

Pravzaprav Čipka in svetloba je bil tokrat naslov zanimive in umetniško 
bogate razstave Klekljarskega društva Čebelica iz Most v Lončarjevem 
muzeju na Podborštu. Dvajsetim klekljaricam Čebelice so se tokrat pri-
družile Slamice iz domžalskega društva Lipa. Bil je res slovesen in lep 
dogodek 18. občinskega praznovanja, za kar se je v nagovoru ob odprtju 
razstave v soboto, 20. maja, zahvalil tudi župan Stanislav Poglajen.

Predsednica društva Bernarda Hozjan, ki se je zahvalila županu in 
vsem, ki so omogočili to bogato razstavo, je tudi poudarila: 

»Čebelice pridno ustvarjamo vse leto zase in za svojo dušo. Vsak 
izdelek predstavlja podobo ali zgodbo. Vsaka se po svoje trudi, da na-
polnimo čebelnjak.«

Čipke v svetlobi
Tokrat so ga napolnile s svetlobo. Čipke so na okenskih zavesah, na 

električnih lučkah, na svečnikih, na prtih, na slikah… krasile domove. 
Sončna svetloba pa je celo omogočila videnje naše dežele Od morja do 
Triglava. Res lepo, spoštovane Slamice, ki ste to prikazale s čipko na 
kamnu.

Bila je to ena od razstav Klekljarskega društva Čebelica Moste, ki se 
sicer predstavlja z deli na razstavah tudi po Sloveniji. Gostovale so že v 
Kamniku, Mengšu, Domžalah, Trzinu, v Volčjem Potoku, Ljubljani, 
Štanjelu, Semiču, Zasipu pri Bledu, Rodinah na Gorenjskem… Čipke in 
rešeljeji njihove članice Zofi je 
Grmšek krasijo Čebelnjak v 
Komendi, ki so ga lani obogati-
li v spomin Petru Pavlu Gla-
varju. Skrbijo pa tudi za pod-
mladek, saj klekljarice prihajajo 
tudi v osnovno šolo Komenda 
Moste, kjer deluje krožek z 19 
učenci. 

Odprtje razstave so obogatili 
tudi pevci Fantje z vasi iz Su-
hadol in članica Čebelic Štefka 
Oblak s pesmijo presenečenja. 

A. Žalar



Aplenca Glasilo občine Komenda 5/2017

14

PRAZNIK

Koželjeva domačija na Gori pri Komendi, Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik, Turistično društvo Komenda in Osnovna Šola Komenda Moste 
so ob prazniku Občine Komenda skupno povabili na Pripovedovalski 
večer za majhne in velike.

Pravljice so pripovedovali domačini Ivica Ogorevc, Goran Peršin in 
Martina Prezelj pa dr. Verena Perko, sicer zgodovinarka, Breda Podbre-
žnik Vukmir, direktorica knjižnice, in Vroča župa, pripovedovalec Rok 
Kosec ob glasbeni spremljavi Gorana Završnika.

Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja je 22. aprila 2017 organizi-
ral revijo zborov iz mest z usnjarsko tradicijo v Slovenskih 
Konjicah, ki jo poznamo pod imenom Usnjarjada. Srečanje je 

Pravljice za majhne in velike

34. Usnjarjada v Slovenskih Konjicah
Srečanje pevcev iz mest z usnjarsko tradicijo

Vsi so bili izvrstni, vsi so 
otrokom in nam otrokom v 
srcih, nalili obilo mladostne 
domišljije. Verena je pripove-
dovala v svojem domorodnem 
Tolminskem narečju in z 
odlično mimiko še posebno 
vse navdušila. Rok in Goran 
pa sta s harmoniko poudarjala 
dramatiko zgodbe. 

Muhasto vreme in znak za 
zaporo ceste proti Gori je za-
gotovo odvrnilo mnoge obi-
skovalce. Nekateri pa se nismo 
ozirali na vreme, ne na pro-
metni znak, in bili zato bogato 
nagrajeni s pripovedovalskimi 
dogodki. Pa ne samo to. Pra-
vljičarji so nas tudi obilno 
pogostili s pečenimi dobrota-
mi. Čestitke pobudnikom.

Katja Tabernik, sliki Luka 
Karničnik

bilo na Mestnem trgu v okviru tradicionalnega Konjiškega 
Jurjevanja.

Zbori smo se predstavili v velikem prireditvenem šotoru, pred šte-
vilnimi zadovoljnimi poslušalci. Prvi so se s pesmijo predstavili do-
mačini kot gostitelji. Mi smo nastopili kot drugi s pesmijo Slovenija v 
svetu, narodno Vsi si prihajali in Pesem Zinke Mori. Poleg našega 
zbora Društva upokojencev Komenda z zborovodjem Ignacem Gor-
jancem je sodeloval še moški pevski zbor Ivo Šubic, mešani pevski 
zbor Društva upokojencev Celje, moški pevski zbor Franc Berneker 
Stari trg pri Slovenj Gradcu, Ljudske pevke iz Domžal z živahno 
Maro Vilar na čelu, Mešani pevski zbor Društva upokojencev Kamnik 
z zborovodkinjo Karlo Urh, Mešani pevski zbor Ivana Cankarja Vrh-
nika, Moški pevski zbor Alpina Žiri ter Mešani pevski zbor Lom pod 
Storžičem. 

Poslušalci so nas po nastopih nagradili z bučnim aplavzom. Kot je 
tradicija, so prireditelji slavnostno predali ključ Usnarjade naslednjemu 
prireditelju.

Ogledali smo si še promenado s prazničnimi stojnicami in razstavo ob 
konjiškem prazniku. Pevska prireditev v Slovenskih Konjicah je lepo 
uspela. 

Katja Tabernik
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Maj, mesec pomladi,cvetja, novih pričakovanj in veselja. Že osemnajsto 
leto je tudi mesec Občine Komenda. 

Krajevna organizacija Zveze združenj borcev za vrednote NOB Ko-
menda je 12. maja pripravila proslavo v spomin in opomin na žalostne in 
krvave dogodke pred več kot dvainsedemdesetimi leti na slovenski zemlji 
in zemlji naše nekdanje domovine Jugoslavije. Prav je, da opominjamo na 
nesmisel vojne, kakor je povedal slavnostni govornik tovariš Jože Kavčič: 
»Zgodovine se ne da spreminjati, ne smemo pa je pretvarjati.« Žal se 
danes dogajajo vse preveč izmišljene zgodovinske razlage o boju in bi-
vanju na tem koščku zemlje, ki je naša domovina. Slovenski narod je šel 
v neizprosen boj proti premočnim in dobro organiziranem okupatorjem. 
Štiri leta so krvaveli otroci, žene in možje. In zato je bila proslava veliko 
doživetje. Vemo, da živimo v prelepi domovini. Toda, ali imamo dovolj 
domoljubja? Mladim ga žal nismo znali dovolj privzgojiti. Zato moramo 
negovati dogodke, kot je bila proslava na Komendski Dobravi.

Močan naliv nas ni pregnal, mladi šolarji iz OŠ Komenda Moste so se 
v recitaciji spraševali, koliko korakov, koliko misli in življenj je šlo 
mimo. Koliko hrepenenj, misli je bilo neizrečenih. Proslava se je začela 
in bila sklenjena s pesmijo Mešanega pevskega zbora Društva upoko-
jencev Komenda z zborovodjem Ignacem Gorjancem: Mati domovina 
moja, svét na te mi je spomin...  

In spet je posijalo sonce.                  K.T. & A. Ž.

Proslava na Komendski Dobravi

25 let trgovine TIA 
v Mostah 80 H

Irena Skok
»Na začetku  je bila otroška 

trgovina, potem se je razširila 
na mamice, otroke, očije... 
Danes smo poznani od Motni-
ka v Tuhinjski dolini, do Bleda, 
Šmarne gore, Lukovice …«  - 
Tudi v prihodnji Aplenci.

Pokrajinska zveza društev 
upokojencev Gorenjske in 
Društvo upokojencev Škofje 
Loka sta v soboto, 20. maja, 
priredila v Osnovni šoli Iva-
na Groharja Revijo pevskih 
zborov z imenom Gorenjski 
upokojenci pojejo. Nastopilo 

je 15 mešanih, ženskih in moških zborov. Zaradi veliko prijavljenih zbo-
rov je vsak zapel dve pesmi. Komendčani smo nastopili pod vodstvom 
Ignaca Gorjanca s pesmijo Slovenija v svetu, avtorjev J. Osane in M. 
Kremžarja in pesmijo Pesem, avtorjev Tadeje Vulc in Ota Čerc. Po nasto-
pu smo se pevci vseh zborov zbrali na premajhnem odru osnovne šole 
in pod dirigiranjem Nade Kranjčan skupno zapeli Rož, Podjuna, Zila. 

Po tekmovanju sta 1. mesto in zmaga pripadla Mešanemu pevskemu 
zboru DU Komenda. Z nami se je v Škofji Loki veselila tudi naša 
predsednica Marija Pirnat. 

P.S.: Pevci smo šli po zadnji vaji na pokopališče in ob grobu Toneta 
Ogorevca zapeli eno pesem v zahvalo za podporo in spremljanje našega 
zbora na vseh prireditvah.              Katja Tabernik 

Gorenjski upokojenci pojejo

Lions kluba Domžale in Kamnik in Leo klub Kamnik bodo znova zdru-
žili moči pri organizaciji dobrodelnega teka TEČEM, DA POMAGAM. 

Letošnji dobrodelni tek bo v soboto, 3. junija 2017, s startom ob 10. 
uri v Arboretumu Volčji Potok. Tokrat boste lahko tekli po deloma 
spremenjenih progah in sicer na 5 ali 10 kilometrski razdalji. Tek bo se-
veda predvsem dobrodelen, a bo do zdaj tudi najbolj tekmovalno obarvan, 
saj bodo vsi tekači dobili startne številke in čipe; tako, da bo vsak tekmo-
valec v cilju imel natančno izmerjen čas. Štartnina za odrasle je 10 evrov, 
za otroke 2 evra. Ves zbrani denar bo podarjen v dobrodelne namene.

TRADICIONALNI DOBRODELNI TEK

Tečem, da pomagam
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Tradicionalno pomladno srečanje članov DU Komenda in sosednjih 
društev pri Mlinčkih je bilo konec aprila. Kmalu po 9. uri je zadišalo po 
klobasah in tekočih poživilih. Do pozdrava predsednice našega društva 
Marije Pirnat se je zbralo okoli sto ljudi, ki so prišli peš, na kolesih; 
zelo redki z avtomobili. Poleg članov domačega društva so prišli še 
prijatelji iz Trzina, Kamnika, z Vira, Radomelj, Mengša, Bukovice-
Šinkovega Turna, Lukovice (letos prvič med nami) in Vodic. Za dobro 
voljo ni manjkala niti harmonika. 

Tam nekje okrog 13. ure  se je prostor začel hitro prazniti in vsestran-
ske obljube, da se zopet srečamo na jesenskem kostanjevem pikniku, so 
dokaz, da se gostje med nami počutijo prijetno.

Srečanje pri Mlinčkih

Tudi letos se je Komenda predstavila v Arboretumu v Volčjem Potoku 
med tradicionalno razstavo cvetja oziroma tulipanov. Ob stojnici Turi-
stičnega društva so 29. aprila nastopila dekleta Twirling in mažoretnega 
kluba, za njimi pa še folkloristi Društva upokojencev Komenda. Vzorno 
urejen in ogleda vreden Arboretum, takšen je celo leto, se je tokrat bo-
hotil v cvetju in z dvemilijonsko preprogo tulipanov. 

- slike A. Ž., Olga Pavlin

Komenda v Volčjem Potoku

ALEŠ MARINKO,
PREDSEDNIK NK KOMENDA

Nogometni klub (NK) 
Komenda je ob svoji 
60-letnici prejel srebrno 
občinsko priznanje. Za 
priznanje so zaslužni 
vsi predsedniki; od pr-
vega Ivana Jezerška, ta-
kratnega ravnatelja nižje 
komendske gimnazi-
je, in kasnejših  Žnidar-
ja, Kimovca, Zadrgala, 
Krmavnarja, Zarnika, 
Crnkoviča, Špenka ter 
mojega predhodnika 
Bolariča. Prav tako 

omenjenega priznanja ne bi bilo brez vseh članov kluba, ki so skozi 
60-letno zgodovino s svojim prostovoljnim delom pripomogli k razvoju 
kluba ter vseh igralcev od cicibanov do veteranov.

Ko sem pred petimi leti prevzel vodenje NK Komenda, sem si za cilj 
zadal izboljšanje infrastrukture, saj 200 otrok ob neugodnih vremenskih 
razmerah trenira dobesedno v blatu. 

Geslo Nogometne zveze Slovenije je: Z nogometom izboljšujemo 
življenje! Če pogledamo sosednje občine, omenjeni slogan prepoznava-

Zadal sem si cilj
Saj dvesto otrok ob neugodnih vremenskih razmerah trenira dobesedno v blatu.

jo. Zato lahko samo upam in si želim, da bo tudi v naši občini prišlo do 
tega spoznanja. Saj je vloga NK Komenda, največjega športnega kolek-
tiva v občini, ogromna tako na športnem kot vzgojnem in ne nazadnje 
tudi socialnem področju. 

Cilj, ki sem si ga zadal ob prevzetju predsednikovanja, bom ure-
sničil. To pomeni, da bodo nogomet, odbojka ter atletika vključno z 
orientacijo končno imeli 
svoj domicil, kot jim pripa-
da glede na množičnost.

Vsa zahvala pri delovanju 
NK Komenda pa gre tudi ob-
činski upravi na čelu z župa-
nom Poglajnom, KK Komen-
da na čelu s predsednikom 
Lahom, vsem trem gasilskim 
društvom v naši občini ter 
vsem sponzorjem in ne naza-
dnje tudi staršem, ki nam za-
upajo svoje otroke pri njihovi 
vzgoji tako na osebni kot 
športni poti.

Aleš Marinko, predsednik 
NK Komenda
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Nedelja, 14. maja, je bila tekmovalno-športno in praznično obarvana. 
Kolesarsko društvo Rog in ŠD-Kolesarsko društvo Bexel sta že enajstič 
bila organizatorja Velike nagrade občine Komenda in Lidlovega pokala 
za mlade. Skupaj je na dirkah za pokal Slovenije in za državno prvenstvo 

nastopilo prek 250 mladih kolesark 
in kolesarjev iz vse Slovenije. Na 
začetku pa so se pomerili na 39.900 
metrov dolgi progi tudi z domačini. 
Zanimivo tekmovanje se je začelo ob 
11.30, končalo pa s podelitvijo poka-
lov in nagrad ob 18. uri. Kljub precej 
nestabilnemu in v popoldanskih urah 
marsikje nevihtnemu vremenu, Ko-
menda ni imela veliko dežja.

Zato je tudi druga velika tekmovalna 

Že 6. maja je bil v okviru 
prireditev občinskega pra-
znika v Teniškem klubu 
Komenda teniški Turnir 
moških in ženskih dvojic, 
na katerem sta zmagala 
Zvone Vindiš in Primož 
Podbelšek. V fi nalu sta 
premagala tako drugouvr-
ščena Roka Plevela in Pri-
moža Cento. V borbi za 
tretje mesto pa sta bila 
Tomaž Hrovat in Matej Auda boljša od para Damijan Dolinar in Roman 
Kosirnik. Naslednji dan, v nedeljo, 7. maja, je bil še turnir posame-
znikov. Tekmovali so v repasaž sistemu in tako je vsak tekmovalec 
odigral najmanj dve tekmi. Najboljših osem se je uvrstilo takole: 
Zmagovalec Primož Podbelšek, 2. je bil Darko Tomič, 3. Zvone Vindiš, 
4. Igor Pintarič, 5. in 6. mesto sta si razdelila Tomaž Hrovat in Janez 
Komel, za njima pa Boštjan Lap in Drago Kolar. 

V soboto, 13. maja, je bila 
nato v okviru prireditev Teni-
škega kluba ob občinskem pra-
zniku na teniških igriščih na 
Podborštu pri Komendi še 
sklepna prireditev - Teniški 
maraton. Organizator, Teniški 
kub Komenda, ga je poimeno-
val 12 ur tenisa. Merili so se v 
parih Zeleni in Modri v ekipah 
A in B. Po maratonskih dvanaj-

Tekmovalna praznična nedelja
Velika nagrada občine Komenda in Lidlov Pokal za mlade. - Kasaška prireditev za pokal Občine in 
Janka Juhanta. - Spomladanski koncert oziroma kosilo na Podborštu s komendskimi godbeniki.

Dvanajst ur tenisa
Konec junija bo na igriščih že 12. Otroški teniški tečaj; prijave v šoli pri razredničarkah do 20. junija.

Junija 12. otroški teniški tečaj 
Ob zaključku šolskega leta konec junija bo Teniški klub Komenda 

že 12. organiziral tečaj za učence od 1. do 5. razreda. Otroci bodo 
prijavnice dobili v šoli pri razredničarkah. Lahko se prijavijo tudi na 
e-naslov TK – tenisklub.komenda@gmail.com vsaj do 20. 6. 2017. 
Tečaj bo čez teden med 8. in 12. uro na igriščih Teniškega kluba na 
Podborštu. Za otroke bodo skrbeli pedagoški delavci in teniški učite-
lji kluba. Otroci bodo sodelovali tudi v drugih družabnih igrah; od-
bojka in tenis na mivki. Poskrbljeno bo, da ne bodo žejni in lačni. 
Informacije za starše na E- društva ali GSM 041 932 606,vodja 
tečaja Franc Omerzu.

stih urah 16 : 16, ko na srečo ni bilo dežja, so zmagali MODRI B s 420 
proti ZELENIM A s 338. Zmagovalni pokal, ki ga je podelil župan 
Stanislav Poglajen, je prevzel Tomaž Hrovat. 

A. Ž. - KT

prireditev, Kasaška prireditev Konjeniškega kluba Komenda, potekala 
po načrtovanem programu. Posebno zanimivi sta bi zadnji dve, praznič-
ni tekmi, od šestih. Predzadnja, 5. tekma, je bila spominska dirka Janka 
Juhanta. Zmagovalec je bil Igor Novak z Diorjem MS iz Konjeniškega 
kluba (KK) Šentjernej, 2. je bil Andrej Simončič s Sharon and Glory 
(IT) prav tako iz KK Šentjernej, 3. pa Viktor Marinšek Timysh NP iz 
KK Komenda.

Šesta dirka pa je bila za pokal občine Komenda. Zmagal je voznik 
Vito Šadl z Anito (FR) iz KK Šentjernej, 2. je bil Andrej Marinšek s 
Scaccomatto NP (IT) iz KK Komenda, 3. pa Viktor Dolinšek s Soncko 
(IT) iz KK Stožice. Občinski pokal je zmagovalcu Šadlu izročil župan 
Stanislav Poglajen.

Tretji dogodek pa je bil Spomladanski koncert Godbe Komenda 
ob kosilu v Planinskem domu na Podborštu. Zanimiva in obetavna 
prireditev. 

A. Žalar

PRAZNIK
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Organizatorji smo po lanski zelo deževni 10. VN občine Komenda ves 
teden preučevali vremensko napoved za nedeljo,14. maja, in prav vsak 
dan se je spreminjala. Od celodnevnega dežja do dopoldanskih ploh, do 
celodnevnega sonca… Na koncu smo lahko zelo zadovoljni, saj nas je 
skozi cel dan grelo toplo sonce, le zadnjih 10 minut dirke je zadnjo ka-
tegorijo dečkov A popršil dež, ki pa ni bil odločilen za razplet tekmovanj. 
V letošnjem letu smo namreč od Kolesarske zveze Slovenije v organi-
zacijo ponovno dobili državno prvenstvo za dečke, deklice in mlajše 
mladince. Velika čast in priznanje za nas.

Najprej so se ob 11.30 na 12 krogov oziroma 39 kilometrov dolgo pot 
podali amaterski kolesarji, starejši od petdeset let, ter ženske. Dirka je 
štela tudi za občinsko prvenstvo. Nekaj krogov pred ciljem sta ušla ko-
lesarja ekipe Tuš teama Andrej Žavbi in Iztok Melanšek, ki sta si do cilja 
privozila skoraj dveminutno prednost. Med ženskami pa je potekal hud 
boj med Ajdo Opeka in Tino Brelih, ki sta se za zmago pomerili na za-
dnjem vzponu k cerkvi sv. Petra. Ajda je bila na koncu nekoliko močnej-
ša in se veselila ponovne zmage v Komendi. Že pravi epski dvoboj za 
občinsko prvenstvo pa se je odvijal med Jurijem Kernom in Francijem 
Groznikom, ki sta vse do zadnjega ciljnega vzpona vozila v vodilni 
skupini, na koncu pa je ponovno imel več moči Jurij Kern. Za tretje 
mesto pa sta se tudi letos pomerila Marko Grilc in Edo Podgoršek. Na 
koncu je bil boljši Marko Grilc. 

Na drugo dirko amaterskih kolesarjev se je podalo šestdeset kolesar-
jev starih od 18 pa do 49 let. Dirka je bila dolga 60 kilometrov, prevozi-
ti pa so morali 18 krogov. Že kmalu po štartu se je v beg podala trojica 
kolesarjev, ki pa ji kaj več kot dva kroga ni uspelo ostati v ospredju. 

11. Velika nagrada Komende in Lidlov Pokal
Pokal Slovenije, občinsko prvenstvo ter državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu.

Tudi na tej dirki so tempo narekovali kolesarji Tuš teama, ki so v za-
dnjem krogu pripravili pravi »šprinterski vlak« in na koncu so zasedli 
kar prva štiri mesta, zmage pa se je veselil Mitja Mesarič, pred Matejem 
Kravosem in Mitjo Mahoričem. Da je bila tekma zelo hitra dokazuje 
povprečna hitrost, ki je bila na koncu visokih 42,5 kilometra na uro. 

Zelo nas veseli, da je v Komendi kolesarstvo zelo priljubljeno tudi 
med mladimi, saj se je na Lidlovem pokalu za mlade pomerilo kar 30 
najmlajših kolesark in kolesarjev, ki so morali premagati različno dolži-
no proge, glede na njihovo starost. Kar 13 najmlajših (predšolskih) 
otrok je bilo na štartu v prvi kategoriji, prevoziti pa so morali dobrih 600 
metrov dolgo progo. 

Prav vsi udeleženci so na koncu prejeli zaslužene medalje in praktične 
nagrade, ki jih je doniralo podjetje LIDL. 

Seveda pa moramo omeniti tudi najhitrejše. Pri dečkih je bil najhi-
trejši Nik Mori, med dekleti pa Anamarija Kosec. Na dirki od prvega 
do tretjega razreda je bilo na štartu 7 učencev in učenk, premagati pa 
so morali že malo več kot en kilometer dolgo progo. Najhitrejši med 
dečki je bil Gal Stare, pri deklicah pa Lana Karlovšek. Fantje in dekle-
ta od 4. pa do 6. razreda ter od 7. do 9. razreda pa so morali prevozi-
ti že dva kroga oziroma 2,3 kilometra. Med fanti je bil v kategoriji 4. do 
6. razred najhitrejši Andrej Plevel, pri dekletih pa Zoja Špringer. V 
kategoriji najstarejših učenk in učencev pa sta bila najhitrejša Jure 
Plevel med fanti in Tia Špringer med dekleti. Prav vsi mladi kolesarji 
in kolesarke si za pogum zaslužijo vse čestitke. 

Točno ob 15. uri pa smo s poslušanjem slovenske himne na štart držav-
nega prvenstva pospremili najmlajše kolesarje in kolesarke v kategori-
ji dečkov C ter deklic C in B. V teh kategorijah tekmujejo fantje in 
dekleta stari do 13. let, ki so včlanjeni v kolesarske klube in imajo licen-
ce Kolesarske zveze Slovenije. Prevoziti so morali 5 krogov oziroma 16 
kilometrov in 800 metrov. Na koncu se je zaslužene zmage in naslova 
državnega prvaka veselil član Sloge iz Idrije Marcel Skok, pred dvema 
kolesarjema Adrie Mobila, Žakom Erženom ter Anžetom Ravbarjem. 
Pri deklicah C je državna prvakinja postala Hana Jeromel iz kluba 
Perutnina Ptuj, druga je bila kolesarka Sloge iz Idrije Hana Gnezda, 
tretja pa kolesarka iz Gorij Katja Žvan. Pri deklicah B pa je bila najhi-
trejša Neja Kalan iz Kranja, druga in tretja pa sta bili kolesarki Sloge 
iz Idrije Nuša Moroz in Špela Čuk. Na naslednji dirki so se merili dečki 
B in deklice A, prevoziti pa so morali 8 korgov, kar je skupaj naneslo 
26, 7 kilometrov. Tudi tu je pred zadnji ciljni vzpon prišla večja skupina 
kolesarjev in kolesark, zmage in naslova državnega prvaka pa se je ve-
selil član društva Rog As, Natan Gregorčič. Drugo mesto je zasedel 
član Adrie Mobila Aljaž Turk, tretje mesto pa je zasedel Miha Smrdel iz 

DIRKA
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kluba MBK Sportr.si. Med deklicami A je zmagala članica BTC citya 
Ljubljane, Klara Čemažar, pred Evo Prevc in Tajdo Hamler. 

Na zadnji dirki dneva se je na štart v kategoriji dečkov A podalo 34 
kolesarjev ter tri mlajše mladinke, kateri so morali prevoziti 10 krogov 
oz. 33 kilometrov in 300 metrov. Že v četrtem krogu se je v ospred-
ju izoblikovala trojica kolesarjev, ki je prednost vse do cilja samo 

povečevala. Kljub dežju in mokri cesti v zadnjih treh krogih 
vreme k sreči ni vplivalo na razplet dirke. Naslov državnega 
prvaka si je zasluženo privozil kolesar Adrie Mobila iz No-
vega mesta Jaka Špoljar. Drugo mesto je zasedel Luka Ja-
blanovec iz KK Tropovci, tretjega pa Nino Polovič iz Adrie 
Mobila. Med mlajšimi mladinkami so bile na štartu le tri 
dekleta, zmage pa se je na koncu veselila Ana Ahačič pred 
Tjašo Sušnik, obe članici Kranja, tretja pa je bila Metka Mi-
kuž, članica Ljubljanske ekipe BTC citya.

 * * *
Da so bili kolesarke in kolesarji po končani podelitvi nagrad 
najboljšim zelo zadovoljni, so poskrbeli pokrovitelji z zelo 
lepimi nagradami. Za res številne in bogate nagrade pa so 
poskrbeli v podjetju LIDL, za kar se jim tudi najlepše 
zahvaljujemo. 

Župan Stanislav Poglajen in domači kolesar Tadej Po-
gačar pa sta na koncu podelila nagrade in medalje ter majice 
državnih prvakov najboljšim kolesarkam in kolesarjem.

Zahvaljujemo se Občini Komenda za vso pomoč in spon-
zorstvo pri izvedbi kolesarskega tekmovanja, gasilcem PGD 
Komenda za odlično izvedeno varovanje in vsem pomočni-
kom kolesarskega kluba Bexel in kolesarskega društva Rog 

iz Ljubljane. Posebna zahvala tudi vsem pokroviteljem in sponzorjem, 
ki ste pripomogli, da je prireditev tako dobro uspela. 

Se vidimo spet naslednje leto na 12. VN Občine Komenda.
Miha Koncilija

DIRKA



Aplenca Glasilo občine Komenda 5/2017

20

V soboto, 22 .4.2017, je bil v Bežigradu v ŠC Triglav 32. Mednarodni 
pokal Bežigrad. Na tekmovanju je sodelovalo skoraj 600 tekmovalcev 
iz 56 klubov in 9 držav (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercego-
vina, Avstrija, Madžarska, Češka, Ukrajina in Azerbaijan).

Judo klub Komenda so zastopali 4 tekmovalci v starostnih kategorijah 
mlajših dečkov in deklic U12, starejših dečkov U14 in mlajših kadetov 
U16. Vsi so se odlično borili in prinesli vrhunske rezultate tudi na 
mednarodnem nivoju.

Angelina PAJIĆ je z dvema ipponoma (10 točk za met na hrbet) pre-
magala judoistki iz Hrvaške ter z wazarijem (metom na bok) tekmoval-
ko iz Češke. V fi nalni borbi ji je zmaga za las ušla, čeprav se je vztrajno 
borila vse do konca izteka časa. Premoč je priznala že poznani naspro-
tnici Mazouzi Leili iz JK Beltinci in tako osvojila še vedno odlično 2. 
mesto. V isti starostni kategoriji kot Angelina (U12) se je boril tudi 
Mark Jelnikar, ki je prav tako osvojil srebro. Odlično se je boril proti 
Bežigrajčanu Gombaču in ga premagal v parterni borbi ter ga uspel za-
držati v končnem prijemu. V fi nalu je prav tako vodil, a se je nasprotni-
ku tik pred koncem uspelo izmuzniti in prevrniti Marka na hrbet.

Komendčani ponovno na stopničkah
V kategoriji U14 se je bo-

ril Alex Kešper, ki se je po 
nekaj letih premora ponovno 
vrnil na tatami in spet začel 
tudi tekmovati. Prvo borbo 
proti Joziću (JK Golovec) je 
izpeljal odlično in uspel na-
sprotnika premagati z ippo-
nom. V drugi borbi ni imel 
toliko sreče, zato si je prislu-
žil borbo v repasažu, kjer se je boril z Azarbaidžancu Atakishiyevemu, 
kateri veljajo za ene izmed tehnično izpopolnjenih judoistov. Izmed 
vseh 21 judoistov v Alexovi skupini je končal na 7. mestu.

Timotej Jereb, ki Komendo zastopa v kategoriji U16 se je prvo borbo 
boril do konca z izenačenim rezultatom, čemur sledi zlata točka, kjer je 
vsak met odločilen. V borbi zlate točke je za las izgubil proti Čehu, če-
prav se mu je skozi celo borbo nasmihala zmaga. 

Katarina Kumer

PRAZNIK

Obstoj in delovanje so v prazničnem maju potrdili tudi v Košarkarskem 
klubu Komenda. V turnirju U13 je poleg ekipe Komende igrala še ekipa 
KK Lastovka iz Domžal. V merjenju košev je bila Lastovka boljša pred 
Komendo in zmagala s 33 :45. Med starejšimi U17 so sodelovale ekipe 
Lastovke, Komende in Heliosa SUNS. Sicer pa je bi turnir predpriprava 
na bližajoče se kvalifi kacije za 1. Slovensko košarkarsko ligo U17. Zato 
je bilo na igrišču kar nekaj atraktivnih in borbenih potez. V troboju se je 
najbolje izkazala ekipa Lastovke, druga je bila domača ekipa Komende, 
tretja pa ekipa Heliosa SUNS.

Rezultati U13: Komenda - Lastovka 33 : 45; U17:  Komenda - La-

KOŠARKA Komenda za Lastovko
stovka 66: 78, Lastovka - 
Helios SUNS 81 : 75 in 
Komenda : Helios SUNS 
89 :73

Vodstvo Košarkarske-
ga kluba Komend a vabi 
najmlajše v šolo košarke 
ob sredah od 17. do 18.30 
in ob petkih od 15.30 do 
17.00. 

Komaj je Društvo prijateljev športa 
Komenda sklenilo priljubljeno tradi-
cionalno tekmovanje (več bomo o 
društvu pisali v Aplenci v junijski 
številki), so se odločili, da bodo v 
okviru prireditev ob občinskem pra-

zniku na teniškem igrišču Teniškega 
kluba Komenda pripravili še tekmo-
vanje v odbojki na mivki za ženske. 

V soboto, 20. maja, je bila slaba 
vremenska napoved, zato so tek-
movanje prestavili na naslednji 
dan. Izkazalo se je, da je bila odlo-

Odbojka na mivki: ISTO DOBRDRUŠTVO PRIJATELJEV 
ŠPORTA KOMENDA

Med občinskimi 
prireditvami ob 
prazniku občine in 
10-letnice Društva 
za mladinsko de-
javnost Mravljišče 
je bilo 18. maja 

Občinsko tekmovanje v lokostrelstvu
tudi občinsko tekmovanje v lokostrelstvu. Rezultati so bili nasle-
dnji - deklice 1.-3.r.: 1. Lea Križnar, 2. Eva Zarnik; dečki 1.-3.r.:1. 
Rok Grudnik, 2. Jan Prekupec, 3. Mark Grudnik; deklice 4.-9. r.: 1. 
Vesna Škofi c, 2. Zala Švigelj; dečki 4.-9. r.: 1. Luka Švigelj, 2. Erik 
Novak, 3. David Petrič. Mladinci: 1. Matjaž Jeraj. Moški: 1. Rok 
Rogelj, 2. Stane Švigelj 3. Boštjan Peršin. 

Vsem iskrene čestitke. NAJ BO MLADOST ZDRAVA NOROST! 

Bolj je šlo proti koncu, bolj je bilo 
razgreto.

Slika s predsednikom: Zmagovalki 
ISTO DOBR (Adergas in okolica) s 
predsednikom DPŠ Komenda Bo-
štjanom Poglajnom. Najboljši trije pari: 1. ISTO DOBR, 2. MAVA TO, 3. ATELJE TOM

čitev prava. Sobotno popoldne je bilo takšno, da celodnevnega tekmo-
vanja ne bi speljali.

Nedelja pa je ob lepem vremenu razigrala zagreta dekleta. Cel dan je 
trajalo tekmovanje in pozno popoldne so bili znani pari treh najboljših. 

Prvo mesto je osvojil par ISTO DOBRO (Špela Hvatal in Urša Lakne): 
»Bilo je vroče in kar težka tekma. Nisva pa pričakovali, da bova osvojili 
prvo mesto.« 

2. mesto MAVA TO in 3. mesto ATELJE TOM.                - A. Ž.
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ŠD Suhadole je že tradicionalno organiziralo 17. kros v Suhadolah 
v okviru praznovanja in počastitev 18. občinskega praznika. Poskr-
beli so za pravo tekmovalno medgeneracijsko druženje. Kros po 
gozdnih poteh do Mlinčkov in nazaj je bil rdeča nit te prekrasne 
pomladne nedelje v maju.

Najbolj borbeni in zagrizeni so bili stari starši (dedki in babice) najmlaj-
ših predšolskih otrok, ki so se pomerili na 200 m in so bili najmnožičnejša 
skupina v kategoriji do 6 let. Na startu jih je bilo 15. Nekateri so se prvič 
»sprobali« na tako pomembnem tekmovanju in pretekli razdaljo v pičlih 
28 sekunda do dobre minute in na koncu padli v objem svojih staršev.

Druga najbolj množična kategorija M/Ž od 7 do 10 let, na startu jih je 
bilo 14. Samo trije so 600-metrsko razdaljo premagali pod 4 minutami, 
drugi so potrebovali nekaj minut več.

V Suhadolah nismo v skrbeh s podmladkom, saj se je prireditve ude-
ležilo kar 29 otrok do 10 leta. Tako bo v prihodnjih letih kar huda kon-
kurenca po gozdnih poteh do naših znamenitih Mlinčkov. Na startu 
tradicionalnega krosa je bilo 16 tekmovalcev razdeljenih v več kategorij. 
Seveda je bil kros tudi za občinskega prvaka in prvakinjo. 

Tek se je začel s hudim tempom 
gorskega tekača Bojana Galina, 
smučarskega tekača Andreja Jenka 
in cestnega kolesarja Domna Avblja. 
Slednji se je veselil naslova občin-
skega prvaka s časom 18:57 pred 
Andrejem Jenkom in Bojanom Ga-
linom. Občinska prvakinja je Manca 
Pibernik pred Deniso Avdič.

Druženje in tekmovanje se je 
odvijalo pod budnim očesom naše 
sodniške ekipe, navijačev in stro-
gega občinstva. Gostili smo tudi 

župana Stanislava Poglajna, ki je pozdravil našo tradicionalno prireditev 
in podelil priznanja najboljšim tekmovalcem in tekmovalkam.

Hvaležni smo občini Komenda, ki je prispevala zelo lepe medalje za 
najboljše tekmovalce, vsem tekmovalcem in organizatorju prireditve 
ŠD Suhadole z željo, da se tradicija krosov in športa v Suhadolah in 
celotni občini nadaljuje. 

Rezultati - predšolski otroci (100 m): 1. Bojan Zoja, 00:00:24:45; 2. 
Luna Dular 00:00:29:54; 3. Živa Sever 00:00:30:28; 4. Brina Sever; 5. 

Kros do Mlinčkov in nazaj

Sara Ocepek; 6. Alja Urbanec; 7. Nežka Lah; 8. Lana Urbanec; 9. Sofi ja 
Strojan - 1. Patrik  Krempl 00:00:27:45, 2. Val Jarc 00:00:28:01, 3. Maj 
Starovasnik 00:00:31:33, 4. Luka Karlošek 00:00:39:13, 5. Gašper Gre-
gorin 00:00:52:51, 6. Ivo Jan Čebulj 00:01:02. Otroci - nižja stopnja 
(600 m): 1. Ajda Jarc 00:03:56, 2. Maja Komatar 00:04:40, 3. Mija Brojan 
00:04:041, 4. Zoja Krempl, 5. Zoja Sever, 6. Lana Karlošek, 7. Nika Uršič, 
8. Frida Mezga - 1. Lan Mezga 00:03:43, 2. Nejc Korošec 00:03:45, 3. 
Lan Mezga 00:04:25, 4. Timotej Starovasnik 00:04:26, 5. Matic Grego-
rin 00:04:40, 6. Lovro Jenko 00:05:56; 7. Leon Ocepek 00:07:58.

Otroci - višja stopnja (4,5 km): 1. Tine Jenko 00:22:53, 2. Groznik Svit 
00:25:47. Moški 16-30 let (4.5 km): 1. Domen Avbelj 0:18:57, 2. Andrej 
Jenko 00:19:11; 3. - Aljaž Pibernik 00:26:30. Ženske 16-30 let: 1. Manca Pi-
bernik 00:30:20, 2. Denisa Avdič 00:31:09. Moški 31-50 let (4.5 km): 1. 
Franci Groznik 00:21:10, 2. Andrej Lah 0:21:57, 3. Matjaž Mandelj 00:22:20.

Moški nad-51 let (4.5 km): 1. Bojan Galin 00:19:12, 2. Ocepek Pavel 
00:27:03, 3. Srečo Čehun 00:26:34, 4. Branko Zamernik 00:27:52, 5. 
Tomaž Pibernik 00:30:19. Ženske nad 51 let: Prezelj Anita,00:29:04. 
Občinsko prvenstvo 2017 v krosu: 1. Domen Avbelj 00:18:57, 2. An-
drej Jenko 00:19:11, 3. Bojan Galin 00:19:12 - 1. Manca Pibernik 
00:30:20; 2. Denisa Avdič 00:31:09.            Franci Groznik

Društvo borilnih veščin Komenda, ki ima sekcijo boksa v Kamniku, ima 
v sodelovanju z Boksarskim klubom Hayat že veliko članov, tako fantov 
kot tudi punc. Pa naj še kdo reče, da boks ni za dekleta! Skupina boks, 
judo in samoobramba za ženske, ki jo vodi trener Boštjan Veinhandl, že 
drugo leto kar poka po šivih. Punce boksajo, da bi pridobile kondicijo, 
si oblikovale telo, izgubile kakšen kilogram ali da bi sprostile negativno 
energijo. V soboto, 13. 5. 2017, jih je za ves trud čakala nagrada. 

V jutranjih urah smo se dobili pri Harmoniji Mengeš. Vsi polni pričako-
vanj, z malo nervozei, a z velikimi nasmeški na obrazih smo se posedli v 
kombi. Pred nami je bil izlet na Ptuj, domače mesto slovenskega svetovne-
ga prvaka v boksu  Dejana Zavca. Pričakal nas je pred telovadnico Dejan 
Zavec GYM in nas prijazno sprejel. Že takoj na začetku nas je presenetila 

njegova skro-
mnost in to-
plina, ki jo je 
ohranil kljub 
svoji slavi. 

Dejan Za-
vec je medce-
linski prvak 
po verziji 
WBO in nek-
danji svetovni 

Dame na treningu pri Dejanu Zavcu
boksarski prvak po verziji IBF v velterski kategoriji ter najboljši sloven-
ski boksar vseh časov. Tudi plakati, kolajne, pokali, slike in članki na 
stenah telovadnice so nas opomnili na njegovih 34 dvobojev in od tega 
kar 32 zmag. Hitro smo se pripravili na trening in začelo se je… 

Po ogrevanju smo si že nadeli rokavice in pričeli z »12 rundami« in-
tenzivnega treninga. Levi direkt, desni aperkat, levi kroše in desni direkt 
je bila ena izmed kombinacij, ki nam jih je podal Dejan. Izzval nas je 
tudi s počepi na popularno pesem »Bring Sally up« in s težavo nam je 
uspelo zdržati do konca. Preizkusili smo boksarske vreče ter trening 
zaključili tako, da smo se posedli v krog in se malo pogovarjali. Spraše-
vali smo ga o njegovih psihičnih in fi zičnih pripravah na velika tekmo-
vanja, odločitvi za ta šport ter sprejemali vse napotke in nasvete za naše 
bodoče treninge. Izjemno je 
pohvalil našo tehniko in delo 
naših trenerjev.

Seveda ni šlo brez slikanja in 
deljenja avtogramov. Dejan je 
res dober človek, športnik in 
trener. Zaželel nam je dobro 
delo še naprej z veliko uspehi 
ter nas usmeril še na ptujski 
grad, nato pa se počasi odpravi-
li domov.       Katarina Kumer

PRAZNIK, DRUŠTVA
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ORIENTACISTI

Mladinci iz Orientacijskega kluba Komenda smo se skupaj z mentorji 
pred začetkom prvomajskih počitnic 21. aprila odpravili na dolgo priča-
kovano Svetovno šolsko prvenstvo v orientacijskem teku 2017 v južnem 
Palermu na Siciliji.

Ob pristanku letala, smo uživali v prečudovitih pogledih. Vreme prvi 
dan ni bilo ravno podobno pričakovani vročini, smo se pa imeli čas 
»klimatizirati« in se počasi odpraviti v središče Palerma, v katerem smo 
prvo noč preživeli v hostlu. Pred spancem smo si ogledali celotno staro 
mestno jedro in poizkusili ter se najedli tipičnih sicilijanskih dobrot na 
uličnem festivalu hrane.

Takoj po nastanitvi v našem hotelu smo opravili tudi kratek tekaški 
trening in fotografi ranje celotne reprezentance. Tretji dan smo se že 
zgodaj zjutraj odpravili na uradni orientacijski trening, na katerem smo 
se seznanili s tamkajšnjim zelo zahtevnim, a prelepim terenom. Po tre-
ningu smo se preko razno raznih iger začeli spoznavati z drugimi narodi 
in pričeli tkati nove prijateljske vezi. Zvečer smo se udeležili še slavno-
stne otvoritve in se v sprevodu sprehodili skozi središče Palerma. Pono-
sno smo izmenjaje nosili slovensko zastavo.

SVETOVNO ŠOLSKO 
PRVENSTVO Orientacijski tek WSCO Palermo 2017

vali. Sledil je prosti dan, ki je bil namenjen predstavitvi držav. Slovenska 
reprezentanca se je tradicionalno predstavila s plesom polke, na svoji 
stojnici pa smo postregli tudi s tradicionalno slovensko potico, pršutom, 
čokolado in drugim.

Zadnji tekmovalni dan je bila na sporedu tekma na srednjih razdaljah. 
Mnogi smo hoteli popraviti vtis in s progo opraviti še bolje. Ponovno 
smo se odrezali odlično in osvojili kar nekaj zavidljivih rezultatov. 
Matic Blaž je kljub poškodbi noge ponovno odlično odtekel in si prislu-
žil 8. mesto, Žan Ravnikar, ki mu je delal konkurenco, je bil odličen 20. 
Ana Pia Pogačar je osvojila 8. mesto, takoj za njo je bila na uspešnem 9. 
mestu Tina Kern, na 22. mestu pa Nika Ravnikar.

V veliki konkurenci je Polona Jezeršek osvojila odlično 19. mesto. Po 
končani tekmi smo se odpravili še na slavnostni zaključek s podelitvijo 
nagrad najboljšim ekipam.

Po naporni nedelji je sledil prvi tekmovalni dan, ki smo ga že vsi ne-
strpno pričakovali. Na sporedu je bil long oz. tekma na dolge razdalje. 
Pričakovanja so bila velika, saj so bile prejšnje generacije zelo uspešne 
in to smo si želeli tudi mi. Teren je bil tehnično zelo zahteven. Grmičev-
je, trnje in gosta vegetacija so zahtevali preciznost in zbranost. Kljub 
temu so nekateri člani našega kluba osvojili izvrstne rezultate. Ana Pia 
Pogačar je osvojila odlično 6. mesto in se uvrstila na zmagovalni oder. 
Odlično so se odrezali tudi Katja Babič 9. mesto, Tina Kern 17. mesto, 
Matic Blaž 18. mesto in Žan Ravnikar 25. mesto. Na tekmi smo dobili 
pravi občutek terena, vsi pa smo bili mnenja, da je teren popolnoma 
drugačen od tistega, ki smo ga navajeni na naših koncih.

Po naporni prvi tekmi smo si pošteno zaslužili dopoldanski počitek, 
ki smo ga izkoristili za skok v bazen in poležavanje na soncu. Po kosilu 
smo se odpravili na prijateljsko tekmo trojic v centru Palerma. Družili 
smo se s člani drugih reprezentanc. Na tej tekmi smo se vsi odlično od-
rezali, posebej pa izstopajo rezultati naših mentorjev, ki so tudi tekmo-

Po dolgi poti smo se utrujeni, a srečni vrnili v Komendo, kjer so nas 
sprejeli starši in župan Stanislav Poglajen. Po njegovem pozdravnem 
govoru je sledila podelitev simboličnih nagrad vsem tekmovalcem Ori-
entacijskega kluba Komenda in njihovim mentorjem.

To svetovno prvenstvo nam je prineslo mnogo pozitivnih in nepozab-
nih trenutkov. Zelo smo srečni, da smo imeli priložnost, da na takem 
tekmovanju zastopamo naš klub in seveda Slovenijo. Vsi smo se med 
seboj še bolje spoznali in se še bolj povezali. Tega prvenstva se ne bi 
mogli udeležiti brez našega trenerja Nejca in trenerke Barbare, mentor-
jev Romane, Blaža in Šemsa ter staršev, ki so nas vedno podpirali. Po-
sebna zahvala gre tudi našim sponzorjem, ki so nas fi nančno podprli. 
Upamo, da bo takih tekmovanj še veliko, saj na njih pridobimo veliko 
novih izkušenj – tako orientacijskih kot tistih za bodoče življenje. Na-
slednje Svetovno šolsko prvenstvo bo leta 2019 v Estoniji. Pridno in 
vztrajno bomo trenirali, da bomo tudi mi poleg.

Katja Babič, Zala Zavrl in Ana Pia Pogačar

Občinski turnir v pikadu
Društvo upokojencev Komenda 
je ob občinskem prazniku prire-
dilo v prostoru Teniškega kluba 
Komenda 12. maja odprto pr-
venstvo v Pikadu za 19 tekmo-
valcev. Vodja tekmovanja Al-
fonz Hrovat je zapisoval točke, 
med pripombami, da se tekmo-
vanja ni udeležilo nobeno dekle. 
Zmagovalec je bil s 3219 točkami Marko Grkman, drugouvrščeni Gre-
gor Korbar (2566), tretji Jernej Škrl (2281), četrti Matjaž Mencinger 
(2233), peti Marjan Urh (2146), nato pa še Drago Žinič, Darko Stele, 
Klemen Prelog, Mirko Pirc, Drago Kolar, Nejo Kralj, Aco Stojkovič, 
Marko Korbar- Buco, Bruno Karner, Alfonz Hrovat, Borut Pangeršič, 
Zlato Orehek in Peter Jakomini. Prvim trem je podelil pokale podžupan 
Komende Igor Štebe. Nagovoril pa jih je tudi Filip Železnik, zadolžen 
za športno udejstvovanje komendskih upokojencev. Hvala Teniškemu 
klubu Komenda, ki prijazno gosti igralce pikada v svojih društvenih 
prostorih na Podborštu.                 KT
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PLANINCI

Planinsko društvo Komenda ima več kot odlično podsekcijo »škrjanč-
ki«, katere ime vsakomur, ki jih pozna, škrjančke namreč, veliko pove 
in prikliče nasmeh na obraz. Delujejo pod vodstvom Franca Drolca, 
kateremu močna opora je soproga Majda. Škrjančki so ljudje, ki so ve-
nomer pripravljeni sodelovati pri vsakršnem delu, pa ne samo v Planin-
skem društvu marveč tudi v drugih društvih v naši občini. Predvsem pa 
se jih pozna po družabnem, veselem razpoloženju in dobrih medseboj-
nih odnosih. Šestega maja so se odpravili na izlet, da bi osvojili vrh 
Žusm (669) in si ogledali znameniti »stolp ljubezni«.

Že takoj zjutraj, ko so zapeljali v sončen dan, so vedeli, da je več kot 
polovico dela za uspešen izlet že opravljenega. Najprej so se ustavili v 
Žalcu, kjer so si ogledali EKO muzej hmeljarstva in pivovarstva. Sezna-
nili so se z zanimivo zgodovino s tega področja ter po ogledu kratkega 
fi lma poizkusili tudi domače pivo Kukec. Kukec je razpoloženje dvignil 
na višji nivo ☺.

Nato jih je pot vodila na kmečki turizem Pri Mlinarju. Tam so jih 
pričakali z dobro domačo malico (obara, žganci in domači kruh). Podla-
ga za nadaljevanje prijetnega druženja in okušanja raznih dobrot je bila 
odlična. Takoj zatem so si ogledali fontano piva v Žalcu, za katero se ve, 
da je edinstvena v Evropi in seveda takoj poizkusili šest vrst piva. 

Pot jih je nato vodila preko Šentjurja pri Celju proti Kozjanskemu. 
Peljali so se mimo Slivniškega jezera do vznožja vrha Žusma, od koder 
vodi več poti na vrh. Izbrali so krajšo, a zato toliko bolj zahtevno pot. Na 
samem vrhu stoji »stolp ljubezni«, ki ga je izdelal in postavil naš občan 
Igor Štebe. In naš podžupan jih ta dan tam pričakal z dobrodošlico; s to-

Stolp ljubezni
plo malico, sladkimi dobrotami in pijačo. Vsi udeleženci se mu za to 
enkratno presenečenje iskreno zahvaljujejo. Prav tako so mu za ta vr-
hunski projekt neizmerno hvaležni domačini in so ga vzeli čisto za 
svojega. Stolp je resnično vreden ogleda, v celoti je izdelan s sponzorski-
mi sredstvi (na seznamu z imeni je tudi IŠ) in udarniškim delom. Končni 
cilj, vrh stolpa, je bil dosežen. Ponudil se jim je čudovit razgled po koz-
janskih hribih, ob jasnem vremenu se vidi vse tja do Triglava. S prijetni-
mi doživetji, dobre volje ter z lepimi željami z vrha »stolpa ljubezni« so 
se Škrjančki po skupinskem fotografi ranju odpravili proti domu.

ar

bil najbolj dejaven, 
povezovalen in vedno 
dobro razpoložen za 
vse delovne akcije 
prav prvi predsednik. 
Zares pravi zgled 
ostalim članom dru-
štva.

Dogodilo pa se je 
pred nekaj leti, da so 
zaradi nenehnih po-
dorov na tej poti, ki je 
ogrožala varnost pla-
nincev, morali le-to 
opustiti. Novo pot so 
s prostovoljnim de-
lom speljali po nedr-
sečem terenu. Pa 
vendar so 15. spo-
minski pohod preho-
dili po prvi »liniji«, 
vsi z lepimi spomini 
na Milana in ostale 
člane, ki jih ni več v 
njihovi sredi. V pogovoru med pohodniki je bilo izrečenih mnogo lepih 
besed in izraženo zadovoljstvo nad dosežki društva. Na pohodu so tudi 
čustva odigrala svojo vlogo, saj je med najmlajšimi pohodniki bil 4-letni 
Leon, Milanov vnuk, ki se ni zbal korakov po strmih predelih. Zagotovo 
bi bil dedku v velik ponos!

Za še boljši zaključek dneva, za piko na i, je poskrbel vodnik. Vse 
pohodnike je povabil na okusno obaro na že znano lokacijo »pri Marič-
ki«, kjer so komendski planinci vedno dobrodošli. Druženje je bilo 
prijetno, beseda je dala besedo in padla je obljuba za 16. spominski 
pohod.

Pohodnikom gre zahvala za udeležbo, vsem članom PD Komen-
da pa varno v gorah, je še ob zaključku tega lepega dne pripomnil 
organizator. 

ar

V življenju smo priče velikim 
spremembam. So dobrodošle, a 
spomini tudi ostajajo. 2. maja je 
Planinsko društvo Komenda že 
petnajstič organiziralo spomin-
ski pohod na pokojnega prvega 
predsednika Milana Šinkovca. 
Člani se ga radi spominjajo, ne-
malo kdo pravi, da bi bila njego-
va prisotnost še kako dobrodošla. 
Žal, časa ni moč ustaviti, zavrte-
ti nazaj. 

Pohoda se je udeležilo 34 po-
hodnikov. Milan Šinkovec, sin, 
prav tako vodnik kot že zgoraj 
omenjeni njegov oče, je 15. 
spominski pohod začrtal po pr-
votni poti čez Blata. Ob nastanku 
samostojnega društva je bilo 
potrebno po razdelitveni bilanci 
s Planinskim društvom Kamnik, 
trasirati poti. Pri vsakem delu je 

Petnajsti spominski pohod
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dednega deleža, vendar nimajo vsi dediči, ki bi bili poklicani k de-
dovanju, hkrati tudi pravice do nujnega dednega deleža. Ta gre le 
tistim, ki so v zakonu izrecno našteti. Nujni dediči so: pokojnikovi po-
tomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegovi starši in njegov 
zakonec. Dedki in babice ter bratje in sestre pokojnika so nujni dediči le 
tedaj, če so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za ži-
vljenje. Naštete osebe so nujni dediči le, če so v konkretnem primeru 
poklicani k dedovanju. Če je pokojnik zapustil otroke, ki se dedovanju 
ne odpovedo, njegovi bratje in sestre niso nujni dediči. Ti namreč niso 
poklicani k dedovanju, saj dedujejo dediči prvega dednega reda –tj. za-
pustnikovi otroci. Nečaki oz. nečakinje niso določeni kot nujni dedni 
dediči. To pomeni, da vi ne morete uveljavljati nujnega dednega deleža 
po vašem stricu, to bi lahko storila le vaša mama, če bi bila še živa.

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Odvetnica mag. Irena Hacin Kölner
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda

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

Nekontrolirano uhajanje urina je v tretjem 
življenjskem obdobju pogosta težava, 
čeprav nekatere doleti že mnogo preje. 
Posebno ženske po nastopu mene zaradi 
hormonskih sprememb trpijo za to ne-
všečnostjo. Nekontrolirano uhajanje urina 
ali urinska inkontinenca predstavlja psi-
hični, socialni in zdravstveni problem, ki 
pomembno vpliva na kakovost življenja. 
Težava je predvsem v tem, da v njej težko 
spregovorimo. Ljudi je sram, predvsem 
se ženske večkrat potipajo in pogledajo, 
če imajo mokra tudi gornja oblačila. Ne-

kateri pa to jemljejo kot del starosti in se sprijaznijo. Vendar o teh 
stvareh moramo pogovoriti z osebnim zdravnikom. Bolniki običajno 

Moj stric po mamini strani (moja ma-
ma je tudi že pokojna) je z oporoko vse 
svoje premoženje zapustil moji teti 
Mariji. Stric ni bil poročen in ni imel 
otrok. Zanima me ali morda meni pri-
pada nujni dedni delež po stricu in 
koliko znaša.

Po vašem stricu bo nastopilo oporočno 
dedovanje, če veljavnost oporoke med 
dediči ni sporna. Njegova volja je bila, 
da vse svoje premoženje zapusti svoji 
sestri – vaši teti. Če oporoke ne bi napra-
vil, bi bili k dedovanju poklicani dediči 

drugega dednega reda tj. njegovi starši. V kolikor so ti že preminuli, bi 
po vstopni pravici prišli v poštev njegovi bratje in sestre. V kolikor so 
tudi ti preminuli pred njim, bi po vstopni pravici dedovali njihovi po-
tomci tj. njegovi nečaki in nečakinje.

Oporočno razpolaganje je sicer res omejeno z institutom nujnega 

Pogosta nadloga
o teh stvareh ne spregovorijo. Šele na direktno vprašanje zdravnika 
spregovorijo o svojih težavah. Zdravnik vam bo na podlagi pogovora 
izdal naročilnico za podloge – vložke ali morda celo že plenice. Do-
bili jih boste v lekarni v večini primerov brez doplačila. Ni potrebno, 
da si podlagate razne krpe ali toaletni papir in skrivate to tudi pred 
domačimi. 

Predlagam vam tudi vaje za krepitev medeničnega dna in odhod na 
WC pravočasno, da ne bo slučajno predaleč. Pijte večkrat po malo, vsaj 
dve uri pred spanjem pa nič. Predem ležete, obvezno obiščete stranišče 
in se malo potrudite, da izpraznite mehur.

Kopriv je verjetno v vaši bližini dovolj za poparek. Zavrite vodo in 
prelijte liste kopriv, pustite pet minut, precedite in popijte po požirkih 
večkrat ne dan po 3 dcl. Čaj pijte teden dni, da si prečistite ledvice in 
mehur.

Na zdravje za zdravje!

Nujni dedni delež po stricu
NASVETI

Vsi smo slišali že marsikaj o antibiotikih, 
večina pa nas jih je tudi že uživala, ko 
nam jih je predpisal zdravnik. Vemo, da 
uničujejo »škodljive« mikroorganizme 
in nam zato lahko pomagajo preboleti 
marsikatero bolezen, ki jo le-ti povzroča-
jo. Obstaja jih veliko različnih tipov, ki 
imajo bolj ali manj ozek spekter delova-
nja. Vsem je skupno to, da imajo tudi 
določene neželene učinke na naše telo. 
Med drugim prizadanejo tudi nekatere 
mikroorganizme, ki sobivajo v našem 
prebavnem traktu in nam pomagajo pri 

prebavi ter so pomembni dejavniki v naši imunski obrambi. Številna 
živila se brez njih denimo ne morejo do konca prebaviti, saj naše telo 
nima ustreznih encimov za njihovo presnovo do osnovnih gradnikov 
(aminokislin, monosaharidov in maščobnih kislin).  Nekatere pa tudi 
tvorjio za nas pomembne vitamine (npr. vitamin K). V našem prebav-
nem traktu povprečno biva skoraj 2 kilograma simbiotskih mikrobov s 
skupnim imenom črevesna mikrobiota, ki imajo skupno več celic kot 
človek v katerem bivajo.

Koristnim bakterijam rečemo tudi probiotiki. Obstaja jih mnogo ro-
dov in vrst od katerih ima vsaka nekoliko specifi čen dobrodejen učinek 

Niso vse bakterije škodljive
na naše telo. Večina probiotičnih bakterij prihaja iz rodu bifi dobakterij 
in laktobacilov, vendar to ne pomeni, da so vse bakterije iz teh rodov 
koristne za naše zdravje. Bacillus anthracis  je denimo povezan z od-
mevnim biološkim orožjem antraksom.

Najbolj hitro zaznavne blagodejne učinke imajo probiotiki pri težavah 
z drisko. Slednja je lahko posledica določenih alergij na živila (gluten, 
mleko), prisotnosti patogenov (rotavirusi, salmonella, paraziti), avto-
imunske bolezni (Crohnova bolezen), nepravilno delovanje trebušne 
slinavke in podobnega. Že v nekaj dneh rednega uživanja kvalitetnih 
probiotikov, ki jih lahko kupimo v specializiranih trgovinah ali lekarnah, 
se težave običajno umirijo ali celo odpravijo.

Probiotike najdemo tudi v nekaterih živilih, denimo probiotični jo-
gurt, kislo zelje in kefi r. Poleg pozornosti na vnos probiotikov pa je do-
bro paziti tudi na njihovo „ego”. Uživanje sladkorja, predelane hrane, 
bele moke, ocvrtih živil in nefermentiranih mlečnih izdelkov namreč 
spodbuja razrast škodljivih bakterij in zavira rast koristnih. 

Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.

INŠTRUKCIJE PREM
matematika, fi zika, kemija

Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
Za vse, ki želijo razumeti in znati več.

www.prem.si, 031 361 305
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POTOPIS

Iran - Damavand (5671 m) (prvi del)

Ko smo se lani vračali z Aljaske in iz aviona že zadnjič pomahali De-
naliju v slovo, smo si rekli: »Mogoče se pa še kdaj vidimo!« Potihem 
smo namreč vsak pri sebi le priznali, da imamo zaradi zavrnitve, ki ji 
je sicer botrovalo slabo vreme, vsi malo podaljšane nosove. Če se že 
pri motivaciji in sredstvih ne bi zataknilo, pa ponovni naskok terja 
skoraj mesec dni časa in nekaterim se nam letos vsaj eden od teh ele-
mentov ni »izšel«.

Lanska ekipa se je zato prepolovila; nam – Bogdanu, Petru in Pavlu 
se je pridružil še Tomaž in skupaj smo se odločili za »rezervno« vari-
anto, to je Damavand, še ne povsem ugasli vulkan v Iranu, najvišja 
gora med Severno Ameriko in Himalajo.

Na pot smo se podali v petek, 10. marca 2017,  zvečer. Letalska zveza 
s Turkish Airlines iz Ljubljane do Istanbula in naprej do Teherana je 
potekala zelo gladko; predvsem pa: Turki zaenkrat še ne zaračunavajo 
dodatnih stroškov za skiset.

Po jutranjem pristanku smo carinske formalnosti opravili hitro in brez 
težav, saj smo vize za Iran uredili že na ambasadi v Ljubljani. Pregleda 
prtljage pa sploh ni bilo. Takoj pri izhodu nas je že čakal prijazni vodnik 
Bejti in nas takoj odpeljal na obilen in energetsko močan zajtrk. Kasne-
je smo izvedeli, da je v Iranu mogoče samo kakšnih 10 vodnikov, ki so 
sposobni in pripravljeni prevzeti vodenje turnih smučarjev na Dama-
vand v zimskih razmerah.

Iran smo že kmalu lahko začutili kot deželo prijaznih ljudi, ki so zelo 
vedoželjni in se zelo zanimajo za tujce. Težava je le v tem, da jih zelo 
malo in še ti pretežno zelo slabo zna angleški jezik. Šele novemu rodu 
mladine, ki je tako kot povsod po svetu zelo pod vplivom modernih 
komunikacijskih naprav, ta jezikovni preboj malo bolj uspeva.

Potem smo se oglasili na naši agenciji, ki jo vodi Mahmoud, ki je sicer 
v iranski planinski zvezi zadolžen za mednarodne odnose in je tudi član 
mladinske komisije pri UIAA. Tudi tu smo vse formalnosti uredili hitro. 
Dogovorjeni znesek denarja smo našteli v gotovini in zanj, nepričako-
vano, prejeli račun. Po obveznem »čaju«, ki je bil za nas seveda kava, 
smo se odpeljali proti našemu izhodišču, od Teherana kakih 100 km 
oddaljeni vasi Polour na višini približno 2250 m. Na agenciji so nas 
presenetili še s tem, da so nam dodelili mobilni wifi  modem z neomeje-
no (u)porabo, tako da smo bili ves čas našega bivanja na hribu zelo 
kvalitetno povezani s svetom.

Spotoma smo se oglasili v eni od lokalnih trgovin, kjer je vodnik na-
bavil hrano. Za to ni imel nikakršnega seznama in takoj je bilo slutiti, da 
je zelo rutiniran in izkušen v svojem poslu. To se je kasneje tudi potrdi-
lo, saj nam ni prav ničesar manjkalo.

Naše bivališče v bazi Polour, imenovano tudi Kamp 1, je bila zelo 
prostorna in udobna stavba iranske planinske zveze. V njej je bilo celo 
preveč toplo in smo morali imeti skoraj ves čas odprta okna, ker se gretja 
radiatorjev ni dalo zmanjšati. Energija je v teh krajih tako poceni, da o 
varčevanju z njo še ne razmišljajo.Tako v domu kot na gori, ki je poleti 
obiskana kot naš Triglav ali Mont Blanc, smo bili v tem času edini gosti.

Po prvem obilnem kosilu smo popadali v postelje in skušali čim bolje 
nadoknaditi primanjkljaj spanca po napol prebedeni potovalni noči.

Sledilo je načrtovanje plezalne strategije. Že doma smo zadnje dni 
pred odhodom budno spremljali vremenske napovedi. Najboljša se nam 

je zdela spletna stran mountain-forecast.com, kjer napoved pripravljajo 
trikrat dnevno.

Damavand je sicer znan po precej nepredvidljivem vremenu. Preko njega 
večinoma potujejo jugo do severo-zahodne fronte. Na severu je do ravnic 
ob Kaspijskem jezeru le nekaj deset kilometrov, do puščav na vzhodu pa le 
malo več. Takšna dispozicija digitalne vremenske modele očitno še precej 
»bega«, saj so se napovedi tudi znotraj 24-urnega intervala precej spre-
minjale, najbolj vetrovi, in to tudi za dvakrat. Bejti se v naše načrtovanje 
ni hotel preveč vključevati; dejal je, da ga bo sprejel in z logistiko ter 
vodenjem podprl vsako našo odločitev. Konec koncev je bil za desetletje 
in več mlajši od nas in bi mu tako ali tako rekli, da »naj bo tiho«.

Odločili smo se, da se v nedeljo kar za »stalno« premaknemo v višin-
ski tabor – Kamp 3 ali Bargah-e-Sevom na višini 4200 m in da se v 
dolino na počitek ne bomo več vračali. Z več kot 35 let starim original-
nim Jeep-om so nas zapeljali še 15 km stran od našega bivališča in na 
višini okoli 2450 m smo si nataknili smučke in oprtali nahrbtnike. Iz 
bližnje vasi so prišli še trije nosači, ki so hrano in del naše višinske 
opreme odnesli v Kamp 3. Pridružil se nam je tudi Bejtijev asistent, za 
katerega pa do konca nismo čisto dobro vedeli, ali je bil z nami samo za 
okras ali kakšno drugo rabo.

Naredil se je čudovito sončen in mrzel dan. Ponoči je zapadlo nekaj 
centimetrov novega snega, ki je omogočil, da smo prvi del ture na 
smučeh skoraj v celoti opravili zvezno.

Tako kot pri nas je bila tudi v tem delu sveta letošnja zima zelo suha. 
V prihodnjih tednih sicer pričakujejo več snega. Negotovost glede 
ugodnih vremenskih razmer se z nastopom padavinskega obdobja zelo 
poveča, prav tako pa je tudi z nevarnostjo plazov. Temperature se v 
marcu počasi začnejo višati, kar pa nas še ni doletelo.

Na višini malo čez 3000 m je Kamp 2, to je mošeja, do koder se v 
sezoni klienti lahko pripeljejo z avtomobili. Od tu naprej so snežni jezi-
ki, ki potekajo med neštetimi grebeni ognjenika, že bolj polno zasneženi, 
saj jim veter ne more več čisto do živega. Z vzponom nismo hiteli, saj 
to niti ni priporočljivo, pa tudi lepo vreme nas ni preveč sililo. Veter se 
je sicer po poldnevu in z višino začel krepiti, kar je napovedovalo sko-
rajšnji prihod fronte. Ker smo izbrali bolj direktno pot, smo vmes tudi 
malo pešačili, kar pa se je po precej razbrazdanem vulkanskem kamenju 
izkazalo za kar naporno opravilo.

Pozno popoldne smo po sedmih urah prispeli v Kamp 3, ki ga tvori 
več zidanih objektov, od katerih je bil eden tudi odprt. V njem je stalni 
prebivalec le mladi Afganistanec, ki je nekakšen ključar hiše. Pod 
objektom je več nivojev teras, na katerih je poleti tudi do sto šotorov.

Po pričakovano slabo prespani noči smo se odločili, da bomo glede na 
naše počutje in vremensko napoved še en dan počivali in potem skušali 
kreniti proti vrhu. Pred odhodom v Iran smo vsi štirje dve noči prespali v 
višinskih sobah v Planici, prvo noč »na višini« 3600 m in drugo na 4200 
m. To se nam je zelo obrestovalo, saj izrazitih težav s počutjem na tej vi-
šini ni imel nihče. Popoldne smo opravili krajši, 350 m visok vzpon nad 
našim prebivališčem in napravili nekaj zavojev s smučmi, ki pa so nas 
kar dobro upehali; naš asistent je celo zbolel in naslednji dan preležal.

nadaljevanje v naslednji številki
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MINFOS

Letošnja mednarodna razstava mineralov, fosilov in okolja MINFOS v 
Tržiču je bila nekakšna razstava oziroma sejem jubilejev. Bila je namreč 
45. razstava, poleg tega pa je praznovalo svojih 40 let delovanja tudi 
Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije (DPMFS), ki je soor-
ganizator razstave oziroma predvsem njenega strokovnega dela. Svojih 
30 let delovanja pa je praznovalo tudi družinsko podjetje Rakovc MIN 
d.o.o., ki obstaja že 30 let in je tudi »pomemben člen društva MINFOS.

No, tudi naših petnajst let neprekinjenega aktivnega sodelovanja na 
tej prireditvi ni »od muh«. 

Za letošnjo razstavo pa je že zelo kazalo, da ne bomo sodelovali. Ves 
mesec smo namreč zastonj čakali vabilo in prijavnico iz Tržiča. Dva 
tedna pred samo prireditvijo smo bili še brez prijavnice in vabila. Ker 
smo izvedeli, da vabila niso prejeli niti v geološkem krožku Bobovec iz 
Lipnice pri Kropi, smo sklepali, da krožkov na MINFOS ne potrebujejo 
več (!?). No, po klicu v TD Tržič so bila ta predvidevanja ovržena. Še 
isti večer smo dobili opravičilo, ker so nas »spregledali«, vabilo in pri-
javnico ter zagotovilo, da smo na MINFOS vedno dobrodošel člen. 

Ker je petnajst let sodelovanja kar lepa okrogla številka, smo se odločili 
javnosti in stroki pokazati nekaj izjemnega, izjemnega recimo po merah. 
Hitro smo ugotovili, da bo najprimerneje, če predstavimo velikanske kon-
krecije*, najdene na Gori pri Komendi v potoku Tunjščica. So namreč 
polne fosilnih ostankov školjk, morskih polžev, drevesnih listov in drugih 
ostankov organizmov. Za te velike kose s fosili smo sicer vedeli že okoli 23 
let, odkar je Jure Grmšek odkril pod ledom zanimiv fosil. Kljub temu, da 
so bili vsaj na dveh od treh odkriti fosili že od vsega začetka, so zaradi 
kolikor toliko globoke vode ostali primerki bolj ali manj nedotaknjeni. 

Pred leti pa se je Jure odločil te velike »skale« spraviti iz potoka. Pri 
tem mu je s traktorjem pomagal Robert Slapnik izvleči jih do ceste, od 
tam naprej pa z avtodvigalom v vrt, kjer smo jih naprej obdelovali ozi-
roma jih po malem še vedno. Služijo pa tudi v pomoč pri pouku geolo-
škemu krožku. Nekaj teh večjih in manjših kosov pa smo uporabili za 
predstavitev na MINFOS 45. 

Aprila 2016 smo se na pobudo dr. Jureta Žaloharja in v sodelovanju 
z Zavodom republike Slovenije za varstvo narave oziroma zanj nara-
vovarstveno svetnico Tadejo Šubic in Marjanom Potočnikom iz Ob-
čine Komenda odločili to izjemno nahajališče podrobneje raziskati. Na 
globini okoli dveh metrov smo našli tri velike kose zelo bogate s fosili 

Kamenkost petnajstič na Minfosu
školjk in polžev. En kos pa je bil zelo bogat z ostanki lesovrte školjke. 
Tudi od teh kosov smo si en del »privoščili« za razstavo v Tržiču. 

Poleg teh treh večjih kosov smo v treh vitrinah predstavili še tri manjše, 
nekaj fotografi j in kolažev. Kot že nekaj let smo za mlade obiskovalce pri-
pravili delavnico, na kateri so si lahko med prodom potoka Tunjščica našli 
20 do 24 milijonov let starega polžka, katerega apnenčasta hišica je bila 
nadomeščena s piritom ali markazitom. Te najdbe in tudi druge vzorce so si 
lahko ogledali še pod stereo lupo, ki je že 12 let zelo privlačen »objekt« na 
našem »štantu«. Obiskovalcem našega razstavnega prostora smo nudili tudi 
nagradno igro »Koliko tehta?« kjer je moral obiskovalec ugotoviti točno 
težo kamnite krogle. Nagrade za to igro je prispeval Medobčinski muzej 
Kamnik. Hvala za nagrade in za posojen pano o nahajališču na Gori.

Predstavitev krožka 
Kamenkost in s tem 
naše šole Komenda 
Moste, pravzaprav kar 
občine Komenda, je na 
tej mednarodni razstavi 
zopet lepo uspela. Za 
to so seveda najbolj 
zaslužni člani, ki so se 
ves dan, ali vsaj večino 
dneva, pridno trudili in 
sicer v soboto Maksi, 
Žiga, Domen in Ema 
Cvek ter v nedeljo Ni-
ka, Jakob, Ema Pogla-
jen, Monika in Rok. 
Hvala za pomoč v soboto tudi ge. Cvek. Vsi sodelujoči na MINFOS pa 
smo hvaležni ge. Zupančič in ge. Zarnik za varen prevoz v soboto in 
družini Poglajen iz Most za prevoze v Tržič in nazaj ter za vso pomoč 
pri podiranju razstave. Hvala tudi vsem preostalim članom krožka Ka-
menkost, ki so nas obiskali na razstavi in nekateri tudi nekoliko prisko-
čili na pomoč. 

Edo Grmšek

*Konkrecija je masa sedimentne kamnine, v kateri je mineralni cement 
zapolnil pore, se pravi praznine med zrni sedimenta. Konkrecije so 
pogosto ovalne ali okrogle, čeprav so možne tudi nepravilne oblike. - 
Wikipedia 

Vtisi:
Na Minfosu sem bi razstavljalec.

Obiskovalcem sem razkazoval zbirko fosilov iz okolice Kamnika.
Všeč mi je bilo, da sem bil na razstavi ves dan. Na stojnici sem pre-

pariral s strojčkom kamenje. Delal sem luknje v mehko kamenje. Imeli 
smo nagradno igro za obiskovalce.

Maksimiljan Zupančič, 2. č.

Na Minfosu smo razstavljali. Imeli smo tudi nagradno igro in nagrade, 
lupo za gledanje kamnov in iskanje polžkov skritih med drugimi kamni. 
Imeli smo se lepo. 

Nika Osolin, 4. c
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KRONIKA 

Občina Komenda je zasedla 1. mesto med občinami po povprečni 
starosti svojih občanov (37,9 let v letu 2016); slovensko povprečje je 
42,9 let). Po povprečju neto mesečne plače občanov v letu 2016 
(1098,88 €; Slovenija 1030,16 €) se uvršča na peto mesto. Nedavni 
raziskavi revije Moje Finance (februar) in Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje sta ugotovili, da se v občini zelo dobro živi (6. me-
sto) in da je zdravje v njej na visoki ravni.

Lanskoletni statistični podatki SURS o občini Komenda kažejo na 
nadaljevanje preteklih pozitivnih trendov. Po izobrazbi je bilo 26 % 
prebivalstva z višjo ali visokošolsko izobrazbo (slovenska raven je bila 
22 %). Brezposelnost se je v občini občutno zmanjšala (2015 – 233; 
2016 – 192). Aktivnega prebivalstva je bilo krepko nad slovensko rav-
nijo (Komenda 60,1 %, Slovenija 53,6 %). Število razvez (2014 - 1,4; 
2015 - 0,8 razvez na 1000 prebivalcev) in obsodb (2014 – 2,5; 2015 – 
1,7 obsodb na 1000 prebivalcev) upada. Slovenija je 2015 imela na 
1000 prebivalcev 10 rojstev, Komenda 15,1, kar nas uvršča na četrto 
mesto. Od 2011 je bilo vsako leto na novoustanovljenih v povprečju 24 
novih podjetij (2015 jih je bilo 614).

Občina se v marsičem visoko uvršča. A bili bi naivni, če bi mislili, da 
zaradi tako dobrih uvrstitev med nami ni občana v stiski, pomanjkanju, 
težki bolezni, odvisnosti ali osamljenosti. Bili bi naivni, če bi mislili, da 
v skupnosti ni revščine.

Prostovoljci odbora za dodeljevanje socialne pomoči Ustanove Petra 
Pavla Glavarja preko razdeljevanja živil in denarne pomoči potrebnim 
ugotavljajo, da je še veliko ljudi, ki potrebujejo našo pomoč. Nekateri od teh 
povedo, da jim pomoč UPPG predstavlja večji del živil, ki jih potrebujejo 
za preživetje in da si sploh ne predstavljajo več, kako bi brez nje živeli. 

Odbor, pod vodstvom Helene Drolc, je ob razpisu za socialno pomoč 
obravnaval 6 prošenj. Izražene potrebe so bile več kot upravičene. Tako 
je uprava na predlog odbora odobrila 1607,15 € za plačilo življenjsko 
pomembnih stroškov. 

Potrebe so stalne, raznolike in velike. Obveščeni smo o primerih, ki 

1., 4., 5. in 6. mesto občine Komenda … 
... in njena skrita revščina

so za današnji čas že skoraj nerazumljivi, a 
so realnost: ni sredstev za prehrano, oblačila 
in šolske potrebščine. Občani se soočajo z 
odklopi elektrike, s prodajo njihovih nepre-
mičnin, nemogočimi bivalnimi pogoji, rubeži, duševnimi stiskami. Pri-
zadetost nekaterih občanov je tolikšna, da zaradi sramu o svojih stiskah 
ne spregovorijo. Ne znajdejo se. Ne vedo, kam se obrniti po pomoč, ali 
kako preseči občutek nemoči. 

UPPG v takih primerih, če zanje izve, tudi sama pristopi do ljudi in se 
poveže z ostalimi humanitarnimi organizacijami v občini. 

Življenje v naši občini je res dobro in pogoji odlični. Kar imamo, na 
kar smo ponosni, smo ustvarili z znanjem ter s svojim in z delom 
naših prednikov. Ob tolikih dobrih uvrstitvah občine ali prav zaradi 
njih imamo priložnost, da prepoznamo pomoči potrebne. 

Imamo dve roki. Eno, s katero pomagamo sebi, in drugo, s katero 
pomagamo drugim. Kar imamo vendar ni nekaj samoumevnega, je 
pravzaprav dar. (prim. Mt 10,8)

Vabimo, da po svojih močeh darujete za prikrajšane občane. 

V trgovinah Spar Komenda, Palček in Marija bodo od 1. do 15. 
junija košare Ustanove, kamor lahko oddate svoj dar - živila, pralni 
prašek itd..

ali pa nakažete denarno pomoč na račun:
Ustanova Petra Pavla Glavarja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda

NOVA številka računa: SI56 6100 0001 6941 882
s pripisom: »za socialno pomoč«. 

V imenu prejemnikov se Vam iskreno zahvaljujemo!
Štefan Petkovšek, predsednik uprave UPPG

Ob prebiranju uradnega poročila o aprilskem mesečnem dogajanju, ki ni 
v okvirih vsakdanjega normalnega in zapovedanega reda, se nehote 
spomnim na tisto vprašanje, zakaj imajo na Gorenjskem na vhodnih 
vratih dve odprtini. Vendar pri nepovabljenih in nenapovedanih obisko-
valcih tudi takšna vrata ne koristijo ničemur. Se pa dogaja, kot sem iz-
vedel, da tudi če greste le za vogal hiše, ali k sosedu, ne pustite ključa v 
vhodnih vratih. Se vam lahko zgodi, ko se boste vrnili, da ne boste mogli 
v hišo, če pa že boste prišli notri, se ne boste zvečer mogli zakleniti. Ja, 
tisti pravi nepridipravi, se namreč oskrbujejo s ključi za »hujše čase« in 
»zanesljive« priložnosti.

VLOMI
Možje in žene v modrem so zapisali, da je očitno v noči s srede na 

četrtek (s 5. na 6. 4.) skušal neznanec vstopiti v kontejner v Mostah. 
Očitno mu ni uspelo. Nekaj podobnega se je dogajalo, vendar takrat 
najbrž drugače, ker je 13. aprila ob 3.51 bil ugotovljen vlom v trgo-
vino Spar v Komendi. Poskus vloma je bil med 22. in 24. aprilom 
tudi v poslovni prostor v Mostah, s 24. na 25. april pa v hišo v 
Mostah.

 
PROMETNE NESREČE

V prvih desetih dneh aprila je bilo na cestah v občini še posebno ži-
vahno. Najprej je počilo na glavni cesti Moste–Mengeš 5. aprila ob 
9.20. Ugotovljena je bila nesreča z materialno škodo. Podobno je bilo 
naslednji dan, 6. aprila, ob 10 minut čez 20. uro, ko je bila nesreča na 
bencinskem servisu v Žejah. Tudi takrat »na srečo« le materialna škoda. 
Drugače pa je najbrž bilo dva dni kasneje, 8. aprila, ob 22.47 na lokalni 
cesti med vasjo Križ in vasjo Gora. Vozilo je namreč zdrsnilo v jarek. In 

Nenapovedani obiski in (ne)mir na cestah
še ena z materialno škodo. Zgodila se je 9. aprila ob 5 minut čet 15. uro 
na Glavarjevi cesti.

Toliko o (ne)miru na cestah aprila.

KRŠITVE  JAVNEGA REDA IN MIRU TER DRUGIH ZAKONOV
Pod tem naslovom pa se skriva recimo nenavadna snov v Komendi. Za-

sežena je bila namreč zeleno-rjava rastlinska snov. Poslali so jo v analizo 
zaradi suma, da jo šlo za posest nedovoljene droge z imenom konoplja.

Pa še Lepi Luka se bo oženu
Bilo je v soboto, 13. maja, na vhodu v Tuš v Mostah. Lepi Luka se je 
menda odločil, da postane zvest izvoljeni lepoti. Da si bo to pravoča-
sno in zares zapomnil, so mu »nevoščljiveži« pripravili dogodek, ki 
je bil podoben tistemu, ki smo mu včasih tudi rekli »šranga«. Kakšen 
je bil epilog, nismo raziskovali. V  trenutku, ki ga je zabeležil fotoa-
parat, pa je bilo veselo.            -až



Aplenca Glasilo občine Komenda 5/2017

28

od požarov v objektih, zabojnikih, 
požarov v naravi itd. Opravljeno 
je bilo tudi več kot 200 ur požarnih 
dežurstev. 

Če strnemo. Imeli smo na-
slednje intervencije: 

2x nesreče v cestnem pro-
metu, 1x nesreča z nevarnimi 
snovmi, 3x požari v naravi 
oziroma na prostem, 1x dimniški požar, 2x požari v objektih, 3x 

požar v komunalnih zaboj-
nikih, 2x črpanje vode iz 
objekta.

Dogajalo se je še veliko več 
kot samo intervencije. Maja 
smo imeli tradicionalno Flori-
janovo mašo, skozi celo polletje 
je imela mladina tekmovanja, 
na katerih je bila izredno uspe-
šna po zaslugi mentorjev...

Prostovoljno gasilstvo že 
kar nekaj časa ni več hobi 
ampak način življenja, saj 
večino svojega prostega časa 
prispevamo svojim krajanom 
skozi gasilska izobraževanja, 
treninge ali intervencije.

Matic Zupan 
PGD Moste - NAŠ PROSTI 
ČAS ZA VAŠO VARNOST

KRONIKA
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Ker tudi na vasi nesreča nikoli ne 
počiva, smo imeli gasilci in gasilke 
PGD Moste v prvi polovici leta že 
precej dela s samimi intervencija-
mi. Do danes jih je bilo 13 in sko-
raj polovica je bila tehnično zelo 
zahtevnih. Vendar nas to ne pre-
straši ali ustavi, saj se vsaj 2 krat 
mesečno usposabljamo v skladu z 
letnim časom po programu izo-
braževanja za celo leto.

Veliko damo tudi na izobraževanje 
operativcev, saj prihod na intervencijo 
brez znanja ne pomaga prav veliko. 
Prav sedaj dva člana opravljata 90-ur-
ni tečaj za bolničarja na Igu. Ker je 

naše društvo osrednja enota, naš kraj je namreč  ob izredno prometni cesti, 
smo vedno klicani na vse prometne nesreče. Zato je to znanje izredno po-
membno in dajemo velik poudarek prvi pomoči. Prvo pomoč smo letos 
imeli na vajah z raz-
ličnimi scenarijami 
več kot 10 krat. V 
zimskem in jesen-
skem času pridejo na 
vrsto dimniški požari 
ter poplave, saj nam 
nobena od omenjenih 
ni prizanesla tudi le-
tos. Obvladali smo 
več vrst požarov; vse 

Letos, tako kaže, sta se meseca april in maj zamenjala. Običajno vetrovni, 
deževni, včasih tudi sneženi april, je bil lep, topel, sončen, maj pa bolj 
»aprilski«. Vendar ne čisto popolnoma. April se le »ni dal«, je proti koncu 
marsikateremu narave in sprostitve željnemu pohodniku preprečil izlet v 
naravo ali pa ga skrajšal, prebivalcem komendske občine pa povzročil ne-
malo skrbi. Že ko je v petek, 28. aprila, izza oblakov bodlo vse bolj žareče 
sonce, so si ljudje v mislih oddahnili, se je zaradi poprejšnjega obilnega 

Prostovoljno gasilsko društvo Moste

Kronologija dela v letu 2017

Pšata vnovič poplavljala
deževja začelo najhujše: reka Pšata in njeni pritoki so vse bolj naraščali in 
prestopali bregove. Še sreča, da so čez nekaj ur začeli upadati, gasilcem in 
drugim »pomočnikom v sili« pa so povzročili precej dela, ko je bilo treba 
izpod mostov oz. v njihovi višini odstranjevati, kar je grmadila naraščajoča 
voda, ki je nosila vse mogoče s seboj. Polja in travniki pri Suhadolah so se 
spremenili v prava jezerca, Pšata je zalivala vse več poti, nekatere celo tako, 
da se ni bilo varno sprehajati po njih. Tudi konjenik s konjem iz sosednje 
vasi se ni podal čez na novo nastalo jezero, ko je prišel pogledat, kako je v 
»našem koncu«. Bilo pa je obilo ljudi, ki so prišli opazovat razlivajočo se 
Pšato. Kaj bi šele bilo, če bi nebo še naprej odpiralo svoje zatvornice? Tudi 
o tem je bila beseda pri osrednjem praznovanju občinskega praznika. Če bi 
šolske stavbe postavljali na poplavni svet? Predvsem pa o zadrževalnikih, 
na katere smo že malce pozabili. Močno narasla in poplavljajoča Pšata je 
vnovič spomnila na to. Da vode sicer ni mogoče ukrotiti, se pa lahko zmanj-
ša ali omeji njena včasih tudi uničevalna in rušilna moč.          Jožef Pavlič 

Odšli so…
Bronislava Završnik, Komenda, Glavarjeva cesta 25, stara 79 let
Marija Korbar, Moste 58a, stara 80 let
Ivana Vidmar, Žeje pri Komendi 7, stara 88 let
Angela Kern, Klanec 47a, stara 90 let
Majda Križman, Mlaka 3b, stara 60 let



Aplenca Glasilo občine Komenda 5/2017

29

SKAVTI, DRUŠTVA

Ali veste, kaj obljubijo volčiči, najmlajši od 
naših skavtov? Njihova obljuba se glasi:

»Obljubljam, da si bom z Božjo pomočjo 
prizadeval/a storiti kar najbolje morem za 
svoje poboljšanje, pomagal/a drugim in 
izpolnjeval/a zakona krdela.«

S svojo prvo obljubo se zavežejo, da se bodo 
trudili, da bodo postajali vedno boljši, da bodo 
v pomoč svojih bližnjim in da bodo izpolnje-
vali zakona krdela, ki se glasita:

»Volčič živi v krdelu v veselju in pošteno-
sti.« ter »Volčič misli na drugega kakor na 
samega sebe.«

Volčiči obljubijo, ko preživijo prvo leto v 
krdelu in takrat dobijo svojo prvo rutko. V 
stegu Komenda 1 je ta rutka rdeče barve. Volčja 
rutka slovenskih skavtov se razlikuje od stega 
do stega in je načeloma enobarvna, v barvi 
podlage in brez obrobe (pri nas torej samo 
rdeča, brez belega roba).

Spodaj si lahko ogledate nekaj slik volčičev 
med njihovo prvo obljubo.

Skavtske obljube
Letos so v stegu Komenda 1 potekale že kar 25. obljube zapored.

»Skavt si šteje v čast, da si pridobi zaupanje.«
»Skavt je zvest Bogu in domovini.«
»Skavt pomaga bližnjemu in naredi vsak 

dan vsaj eno dobro delo.«
»Skavt je prijatelj vsakomur in vsem skav-

tom brat ali sestra.«
»Skavt je plemenit.«
»Skavt spoštuje naravo in vidi v njej Božje 

delo.«
»Skavt uboga svoje starše in predstojnike 

ter vestno opravlja svoje dolžnosti.«
»Skavt si v težavah žvižga in poje.«
»Skavt je delaven in varčen.«
»Skavt je čist v mislih, besedah in dejanjih.«
Rutka skavtov našega stega je dvobarvna: 

rdeča podlaga in bel rob.
Oglejte si slike naših izvidnikov in vodnic, 

ki so letos obljubili.
V Komendi je navada, da se vsi skavti enkrat 

v aprilu/maju zberemo na skavtskem travniku 
na Križu in dva dni preživimo skupaj. Vrhunec 
vsega dogajanja je ceremonija obljub med 
sveto mašo, ko medse tudi uradno sprejmemo 
naše nove člane. Voditelj skavtu, ki je dal 
obljubo, izreče lepo dobrodošlico: »(Ime) če-
stitam, postal/a si pravi/a volčič/volkuljica in 

Obljuba skavtov, ki obljubijo od čete naprej 
(torej od 6. razreda OŠ dalje), je drugačna od 
volčje obljube:

»Pri svoji časti obljubljam, da si bom z 
Božjo pomočjo prizadeval/a služiti Bogu in 
domovini, pomagati svojemu bližnjemu in iz-
polnjevati skavtske zakone.«

Enako kot volčiči tudi starejši skavti pri iz-
polnjevanju obljube računamo na pomoč od 
Boga, hkrati pa se poleg pomoči drugim zave-
žemo tudi k služenju Bogu in domovini, kar 
pomeni, da se trudimo graditi iskren odnos z 
Bogom in se aktivno vključujemo v družbo. 
Skavtskih zakonov, ki jih poskušamo izpolnje-
vati vsak dan, je deset in so naslednji:

brat/sestra vsem skavtom sveta.« oziroma 
»(Ime) čestitam, sprejet/a si v veliko skavtsko 
družino in steg, katerega barve te obdajajo.« 
Seveda pa prej in potem izkoristimo čas tudi za 
druge stvari – druženje, veliko igro, zabavni 
večer, roverčka … 

V torek, 16. maja 2017, je bil v telovadnici OŠ Moste pri Komendi  turnir 
v namiznem  tenisu. Tekmovalci  so se pomerili v treh starostnih katego-
rijah : od 2. do 5. razreda , od 6. do 9. razreda in kategorija člani oziroma 
rekreativci in veterani.V kategoriji od 2. do 5. razreda je zmagal Žak Žgur, 
drugo mesto je osvojil Anže Kern, tretje  sta si razdelila Taja Žgur in Nal 
Bamburač Progar. V kategoriji  od 6. do 9 . razreda je zmagala Monika 
Klopčič, ki je v fi nalni tekmi premagala Žana Morisa, tretje mesto sta si 
razdelila Blaž Malkoč in Rok Klopčič. V kategoriji  odraslih je nastopalo 
18 igralcev. Najprej so igrali v štirih skupinah, vsak z vsakim. Najboljša 
dva iz vsake skupine sta nadaljevala tekmovanje na izpadanje do končne-
ga zmagovalca. Prvo mesto je osvojil Igor Žgur, ki je v fi nalni tekmi pre-
magal Marjana Nadvešnika. Tretje mesto sta si razdelila Luka Trtnik in 
Janez Zore. Predsednik Namiznoteniškega kluba Komenda  Andrej Marin 
je pohvalil vse, saj so vsi uživali v igri.      Janez Zore

Turnir v namiznem tenisu
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S ŠOLSKIH KLOPI
ČISTILNA AKCIJA
V mesecu aprilu, v katerem med drugim obele-
žujemo tudi SVETOVNI DAN ZEMLJE, so 
učenci drugih razredov v podaljšanem bivanju 
sodelovali v čistilni akciji. Vestno so se lotili 
čiščenja šolskega igrišča. 
Učitelji podaljšanega bivanja drugih razredov

OBISK KMETIJE ZADRGAL
Danes smo se peš odpravili na kmetijo Zadrgal. 
Z učiteljico smo si ogledali domače živali. Vi-
deli smo: krave, kokoši, mačke in pse. V hlevu 
nam je kmet pokazal tudi lastovke. Izvedeli 
smo zelo veliko o živalih. Na kmetiji smo vi-
deli tudi veliko različnih strojev. Najbolj pa so 
mi bile všeč kokoši. Ena me je celo kavsnila v 
nogo. Imeli smo se zelo lepo.

Petra Juvan, 2. b

Ko smo prišli na kmetijo, nam je kmet Matija 
razlagal in odgovarjal na naša vprašanja. Pove-
dal nam je, da so krave pri njih spuščene in da 
jih je več kot 100. Kokoši pa štiriindvajset. 
Vsaka kokoš izvali eno jajce na dan. Videli 
smo traktor in njegove priključke. 

Samo Komatar, 2. a

Najprej smo si ogledali krave. Zelo mi je bilo 
všeč, ko smo jih lahko božali. Na kmetiji imajo 
pet vrst živali: krave, lastovice, kuža, kokoši in 
muce. Všeč mi je bilo tudi, ko smo jedli piško-
te in jogurt. 

Lucija Petrič, 2. b

Na kmetiji so imeli veliko živali in različne 
stroje ter priključke. Lastnik kmetije nam je 
razložil, kako se molze kravo. Na koncu so nas 
prav prijazno pogostili s piškoti in z jogurtom. 

Žiga Nemec, 2. a

OB ŠOLSKEM PARKIRIŠČU SMO POSADI-
LI DVE LIPI

SONČNI ŽARKI
Žarki že travico božajo.
Sonce na nebu se smehlja.
A majceno travico zebe,
ker sonce je ne doseže.
Sama in samcata v kotu sedi
in se živali boji.

Jan Prekupec, 2. c

OGLED LJUBLANE
Petošolci smo se iz Komende do ljubljanskega 
Tivolija odpeljali z avtobusom. 

Najprej smo šli v srce Ljubljane, na Prešer-
nov trg, nadaljevali smo preko Tromostovja do 
Robbovega vodnjaka. Na grad smo se povzpe-
li z vzpenjačo. Po malici so nas sprejele tri 
vodičke. Grad je star približno petsto let. Naj-
prej smo odšli v kapelo, kjer smo poslušali 
znano legendo. V preteklosti so grad večkrat 
napadli Turki, jetnike so zapirali v ječo. Ogle-
dali smo si fi lm o preteklosti gradu, njegov 
petkotni stolp in skrivni izhod na stranišče. 

Po ogledu smo se posladkali s sladoledom in 
mimo kipa Emonca šli proti avtobusom. Med 
potjo smo videli še pravoslavno cerkev, stadion 
Stožice in Šmarno goro.

Leja Podgoršek, 5. č

DOSLOVČE IN KROPA
Na dan, ko so devetošolci pisali NPZ iz mate-
matike, smo se sedmošolci odpravili na tehni-
ški dan na Gorenjsko. Najprej smo se ustavili v 
Doslovčah, rojstni vasi našega pisatelja Franca 
Saleškega Finžgarja. Prijazna vodička nam je 
na zanimiv način predstavila kraj, okolico in 
življenje našega pomembnega Slovenca. Nato 
nam je pokazala še nekaj originalnih predme-
tov iz Finžgarjeve rojstne hiše. Na posnetku 
smo lahko slišali celo njegov glas, ko je pripo-
vedoval o svojih spominih na mladost. 

Po malici nas je pot vodila v Kropo, kjer 
smo si ogledali vigenjc, poskušali narediti svoj 
žebelj, a nismo imeli dovolj znanja niti vztraj-
nosti. V kovaškem muzeju smo izvedeli še več 
o res težkem življenju žebljarjev in njihovih 
družin.

Eva Mikelj, 7. b

KULTURNA DEDIŠČINA KOMENDE
Pred ponedeljkovim prihodom v šolo nisem 
bila posebej vznemirjena. Zdel se mi je nava-
den šolski dan. Prihitela sem v razred in začeli 
smo z izdelovanjem iz gline. Bila sem malo 
napeta, saj smo imeli na voljo le eno uro časa, 
izdelati pa je bilo treba skodelico za kavo. A tej 
nalogi smo bili vsi kos in smo vsi pravočasno 
izdelali skodelice. Bilo mi je všeč, ker tega ne 
počnem pogosto.

Nadaljevali smo z ogledom zanimivega in 
poučnega fi lma o Petru Pavlu Glavarju, v kate-
rem so nastopali vaščani Komende. Mnogo 
stvari smo že vedeli, saj smo prebrali knjigo o 
Petru Pavlu Glavarju, kar je pripomoglo k 
zbranosti pri ogledu fi lma. 

Sledil je še ogled Glavarjeve knjižnice in 
cerkve. Glavarjeve knjižnice sem se najbolj 
razveselila, saj je še nikoli nisem obiskala. Vse 

tiste knjige, ki so bile zaradi svoje starosti prav 
dih jemajoče, so pri meni vzbudile še večje 
spoštovanje do Glavarja in njegovega dela. 
Ustavili smo se na trgu pred cerkvijo in si ga 
natančno ogledali. V cerkvi smo se sprehodili 
do bogatega oltarja z zlatimi kipi, ki je pravi 
baročni biser! Ogledali smo si še Šmidovo 
graščino in vodnjak, ki stoji pred njo. Pred 
odhodom domov sem rešila učni list, da bi 
svoje novo pridobljeno znanje utrdila.

Nika Ahlin, 9. a

SVETOVNO ŠOLSKO PRVENSTVO V ORI-
ENTACIJSKEM TEKU
Svetovno šolsko prvenstvo v orientacijskem 
teku je potekalo od 22. do 28. 4. na jugu ape-
ninskega polotoka, na Siciliji. Učenke OŠ Ko-
menda Moste, Ana Pia Pogačar, Tina Kern, 
Nika Ravnikar in Nina S. McQuarrie, smo si 
jeseni z osvojenim prvim mestom na državnem 
šolskem prvenstvu v Dobravljah priborile vo-
zovnico za tekmovanje v Palermu. V reprezen-
tančni ekipi Slovenije pa je na svetovnem pr-
venstvu iz naše šole sodeloval tudi Domen 
Kavčič.

Tako prvenstvo poteka vsaki dve leti, letos 
je sodelovalo preko 800 mladih orientacijstov 
iz 26 držav.

Tekmovali smo na treh tekmah: dolge in 
srednje proge ter prijateljski tekmi trojk. Pasti 
zahtevnega mediteranskega terena je najbolje 
premagala Ana Pia, ki je zasedla odlično 6. in 
8. mesto. Slovenci smo ponosno zaploskali in 
zaplapolale so slovenske zastave, ko so Ano 
Pio poklicali na podelitveni oder. Tudi Tina je 
dosegla odlično 9. in 17. mesto. Nina se je bolje 
znašla na dolgih razdaljah, ko je zasedla 32. 
mesto. Jaz pa sem po tremi in napakah na prvi 
tekmi na srednjih razdaljah odtekla bolje in si 
pritekla 22. mesto. Med petnajstimi osnovno-
šolskimi ekipami deklet smo učenke OŠ Ko-
menda Moste osvojile odlično 6. mesto. Domen 
je v reprezentančni ekipi dosegel 37. mesto.

Prav posebna pa je bila prijateljska tekma 
trojk, kjer so nas organizatorji razdelili v trojke. 
Moja sotekmovalca sta prihajala iz Anglije in 
Škotske. Strah, da se ne bomo uspeli sporazu-
meti in uskladiti za pobiranje kontrolnih točk, 
je hitro splahnel. Skupaj smo skovali načrt in 
taktiko ter se zapodili po ozkih, ponekod kar 
strah vzbujajočih ulicah »mafi jskega« Paler-
ma. Na posebej označenih točkah smo morali 
drug drugega počakati. Tudi v cilj smo morali 
priti istočasno. 

Sredin večer je pripravilo in oblikovalo vseh 
šestindvajset sodelujočih držav. Na kulturnem 
večeru so tekmovalci predstavili svojo kulturo 
in državo drugim. Slovenci smo postregli s 
potico, pršutom in čokolado Gorenjka ter za-
plesali polko. 

Petkovo slovo tako ni minilo brez solza in 
obljub, da ostanemo povezani preko družbenih 
omrežij ter da se spet srečamo na kakšnem 
orientacijskem tekmovanju, če ne prej pa čez 
dve leti na svetovnem šolskem prvenstvu v 
Estoniji. 

Nika Ravnikar, 8. b

PESEM O SONCU
Sonce me spominja na poletje.
Sonce je velika luč.
Sonce živi v vesolju.
Sonce sije nad nami.

Aljaž Rakovec, 2. c
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VESELICA, MEHURČKI

V desetih letih, odkar soustvarjamo za nas poseben in pomemben dan, 
ki smo ga poimenovali Šolska veselica, smo zbrali deset rdečih niti. Z 
njimi smo v posameznih letih pozornost usmerjali v ključne vrednote, ki 
so pomembne za kvaliteto življenja vsakogar izmed nas – bonton, 
zdravje, varnost, pozitivna samopodoba, kulturna različnost, šport, ra-
znolikost interesov in tudi zabava. Veselje sta prinesla še glasba in šport, 
želodčki pa so se razvajali ob pestrem izboru gurmanskih dobrot. Za 
vsako izmed prireditev so rokave zavihali mnogi – starši, delavci šole, 
učenci in posamezniki iz lokalne skupnosti. Zato je bila vsaka izmed 
dosedanjih zgodb edinstvena in neponovljiva. 

Prijeten je pogled na množico razigranih otrok, ki z zanimanjem raz-
iskujejo prizorišče in nestrpno pričakujejo … svoj nastop na odru Poka-
ži, kaj znaš ali zmago razreda v športni igri, stilsko preobrazbo ali pa 
palačinke, ki nastajajo pred njim. Nekateri zavzeto in kritično pregledu-
jejo stvari na bolšjem sejmu, preizkušajo srečo na srečelovu, spet drugi 
preživijo čas delavno in poskušajo privabiti čim več 'strank' k svoji de-
javnosti. Lepo je videti starše, stare starše, obiskovalce, ki se zapletejo 
v pogovor in za nekaj trenutkov pozabijo na vsakdanje obveznosti. 
Starše, ki jim na obrazu igra ponos, ko njihov otrok premaga tremo in 
pokaže, kaj zmore. Starše in učitelje, ki v svojih kotičkih skrbijo, da 
stvari gladko tečejo. Zunanje oko opazi medgeneracijsko druženje, ki 
tke nove vezi, povsem drugačne, kot se čutijo za šolskimi ali domačimi 
zidovi. 

A poleg vseh rdečih niti se je v desetih letih pokazala in okrepila še 
ena, žlahtnejša in trajnejša, lahko bi ji rekli zlata nit. Nikoli povsem v 
ospredju, a vselej enako trdna in vedno prisotna. Vse veselice je spre-
mljala dobrodelnost, želja po izboljšanju obstoječega, po pomoči, soli-
darnosti … 

Ta zlata nit je bila ključna že na prvi prireditvi 7. 6. 2008, s katero 
smo zbrali sredstva za nakup inzulinske črpalke. Zadovoljstvo ob pogle-
du na dobro delo je bilo tolikšno, da je organizatorje gnalo naprej. Orga-
nizacija in izvedba tako velike prireditve zahtevata ogromno sodelovanja 
in ključne posameznike, ki z vizijo in zgledom vlečejo zelo težek voz, 
zato se je včasih zdelo, da bo ta obtičal. In ravno plemenita zlata nit je 
bila tista, ki je kolesje vedno znova pognala v tek, saj je predvsem z iz-
vedbo te prireditve Šolski sklad omogočal, da so se vsi učenci lahko 
udeležili nadstandardnih dejavnosti (šole v naravi, taborov, plavalnega 
tečaja), si vsako leto ogledali kulturno predstavo, da lahko uporabljajo 
sodobnejšo opremo (računalnike, tablice, interaktivne table, peč za 
žganje gline) in še mnogo drugega. 

 Velika zahvala za to, da je veselica postala tradicionalna, gre doseda-
njim predsednicam Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Komenda 
Moste, ki so vseh deset let z neomajno zavzetostjo pomagale pri idejni 
zasnovi ter organizaciji skupnega projekta. Za njihovo delo se jim iskre-
no zahvaljujemo.

Jubilejna, 10. Šolska veselica 
Kaj pa letos? 

Spoštovani občani, letos se nam v petek, 2. 6., pridružite v Deželi 
zabave, na deseti Šolski veselici. Ta bo, kot se za desetletnika spodobi, 
še posebej razigrana. V šoli že pripravljamo preproste igre, ki bodo preiz-
kušale zelo različne spretnosti. Poleg klasične kulinarične ponudbe, 
športnih iger, delavnic, eko pohoda in predstavitve talentov šole, seveda. 

V zahvali k prvi veselici beremo: Še tako medla svetloba pregrize 
temo. In mladosti nasmeh svet poji z (za)upanjem in prihodnostjo. 
Svetloba se je v desetih letih močno okrepila, posijala je v marsikatero 
srce in na usta mnogih otrok narisala široke nasmehe. Pridite in se vese-
lite življenja z nami.

Barbara Janežič Bizant, pomočnica ravnateljice

V mesecu maju so se otroci iz skupine Mucki, 
Račke, Želvice in Polhi odpravili na tridnevni ta-
bor v Logarsko dolino. Bivali so v penzjonu Na 
razpotju. Tam smo obiskali slap Palenk, se podali 
še na naravoslovno učno pot, kjer so nam razkrili 
marsikatero gozdno zanimivost. Poizkusili smo 
nekaj užitnih gozdnih rastlin ter se naučili, katere 
so strupene ali zaščitene, in se jih ne smemo dota-
kniti. Obiskala nas je pastirica Mica, ki nam je 
predstavila življenje pastirjev v Logarski dolini in 
okoliških planinah. Skupaj smo se lotili polstenja 
in vsak si je izdelal svoj izdelek iz ovčje volne. 
Zelo nestrpno smo čakali na obisk škrata Nejka, 
ki nas je vodil skozi Pravljični gozd in nas pope-
ljal v domišljijski svet pravljic, na koncu pa nas nagradil še z zakladom. 
Podali smo se še na pot do lovske preže in visokoraslega Brina, imeli 
lutkarsko delavnico in kurili taborni ogenj. Zvečer pa smo imeli ples v 

Tabor v Logarski dolini

skednju ter pohod z lučkami. Trije dnevi so kar prehitro minili in otroci 
so se polni vtisov in novih dogodivščin vrnili domov.
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ŠAH
Šahovske novice je ekipa ŠK Komenda Popotnik osvojila 3. 

mesto. Za ekipo so igrali Jan Šubelj, Matej 
Mlakar, Janez Paternoster. Ekipa ŠK Komenda 
Pogi v postavi Jernej Zidar, Jaka Tavčar, Mar-
tin Perme je osvojila 12. mesto. V ligi kadetinj 
je 3. mesto osvojila ekipa ŠK Komenda v po-
stavi Klara Vidmar in Katarina Mazzini. 

ODPRTO KLUBSKO PRVENSTVO V 
POSPEŠENEM ŠAHU 2017 je bilo v Ko-
mendi od 6. do 7. 5. 2017 v okviru prireditev 
ob prazniku Občine Komenda. Osvojili smo 1. 
mesto Blaž Debevec, 3. mesto Teo Cimperman, 
4. mesto Nejc Kralj, 6. mesto Martin Perme.

TURNIR MLADIH KOMENDA 2017 v 
Komendi, v soboto, 20. 5. 2017. Prireditev ob 
prazniku Občine Komenda. Osvojili smo 2. 
mesto Martin Perme, 3. mesto Teo Cimperman, 
6. mesto Mitja Bellotti. 

mesto Stanko Perme. 
1. MEMORIAL VIDA VAVPETIČA. Tek-

movanje je bilo v Domžalah v soboto, 22. 4. 
2017. Osvojili smo 12. mesto Boris Skok, 29. 
mesto Igor Kragelj, 36. mesto Martin Perme.

MEDNARODNI TURNIR V POSPEŠE-
NEM ŠAHU na Ptuju od 6. do 7. 5. 2017. 
Osvojili smo 5. mesto Igor Kragelj.

ODPRTO PRVENSTVO MLADIH KO-
MENDA 2017 je bilo v Komendi, od 27. do 
30. 4. 2017. Zmagal je Urban Šter. Osvojili 
smo 3. mesto Jernej Zidar, 5. mesto Jure Žličar, 
8. mesto Gal Založnik, 10. mesto Martin Per-
me, 11. mesto Inti Maček.

8. TURNIR MLADIH 2016/2017 v osnov-
ni šoli Nove Jarše v Ljubljani je bil v petek, 21. 
4. 2017. Osvojili smo 1. mesto Jan Marn, 2. 
mesto Jan Šubelj, 6. mesto Jernej Zidar, 8. 
mesto Elma Halilović, 11. mesto Janez Pater-
noster, 12. mesto Jure Žličar, 16. mesto Martin 
Perme, 19. mesto David Paternoster, 20. mesto 
Teo Cimperman, 21. mesto Gal Založnik, 29. 
mesto Inti Maček. 

Turnir mladih Komenda 2017 - dekleta Lapa-
nje, Mihajlovič

Turnir mladih Komenda 2017 - zmagovalci 
Perme, Marinič, Cimperman

4. turnir mladih 2017 - najboljši fantje Zidar, 
Marinč, Čurič

4. turnir najmlajših 2017 - najboljši po letnikih 
- Omladi Klanjšček, Zidar, Despotovič, Marinč

8. turnir mladih 2017 - zmagovalci Šubelj, 
Marn, Urh

Kadetska liga 2017- ekipa ŠK Komenda Po-
potnik Paternoster, Šubelj, Mlakar

Kadetska liga 2017- kadetinje in kadeti

Kadetska liga 2017 - kadetinje ŠK Komenda 
Mazzini, Vidmar

Kadetska liga  2017- tretje uvrščeni ekipi ŠK 
Komenda

Občinsko priznanje Jan Šubelj

Praznik Občine Komenda 2017 - najboljši šo-
larji Cimperman, Šubelj, Perme

Praznik Občine  Komend a 2017 - zmagovalci 
Črepan, Trussevich, Bajec

Jan Šubelj je prejel priznanje Občine Ko-
menda za šahovske dosežke v preteklem letu.

KADETSKA LIGA - Tekmovanje je bilo 
od 12. do 15. 5. 2017 na Otočcu. V ligi kadetov 

ŠAHOVSKI TURNIR V POČASTITEV 
PRAZNIKA OBČINE KOMENDA 2017. 
Tekmovanje je bilo v Komendi, v nedeljo, 21. 
5. 2017, ob prazniku Občine Komenda. Zma-
gal je Sergej Trussevich. Osvojili smo 5. mesto 
Gregor Ogradi, 7. mesto Pavla Košir, 8. mesto 
Blaž Debevec, 9. mesto Jan Šubelj, 11. mesto 
Martin P erme, 13. mesto Teo Cimperman, 14. 

18. POKAL LOKA je bil v Trzinu v četrtek, 
27.4.2017. Osvojili smo 7. mesto Jan Šubelj, 
18. mesto Boris Skok.

3. TURNIR NAJMLAJŠIH 2017 v osnov-
ni šoli Zalog v Ljubljani, v torek 25. 4. 2017. 
Osvojili smo: 2. mesto Jernej Zidar, 5. mesto 
Martin Perme, 6. mesto Jure Žličar, 9. mesto 
Filip Omladič Klanjšček, 10. mesto Bine 
Markošek, 15. mesto Tina Križnič, 16. mesto 
Inti Maček, 23. mesto Jasna Premk, 25. mesto 
David Paternoster.

LIGA MLADIH SLOVENIJE v petek, 12. 
5. 2017, v Ljubjani. Osvojili smo 1. mesto 
Vesna Mihelič, 4. mesto Teo Cimperman, 9. 
mesto Bine Markošek, 10. mesto Elma Halilo-
vić, 22. mesto Inti Maček.
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA

ŠAH, DRUŠTVA

4. turnir najmlajših 2017 - najboljša dekleta 
Križnič, Guid, Maček

Kadetska liga 2017 - zmagovalci

Kadetska liga 2017 - zmagovalke

Odprto klubsko prvenstvo 2017 - zmagovalci 
Papež, Debevec, Cimperman

Odprto prvenstvo mladih 2017 - zmagovalci 
Sraka, Šter, Zidar

nem zboru 22. 4. 2017 spet 
pokazalo, da nekateri starši 
ne razumejo stvari. Po 
občnem zboru so krožila 
elektronska sporočila z ne-
preverjeno vsebino. Zato je 
na seji Upravnega odbora 
5. 5. 2017 Franc Poglajen 
odstopil s funkcije predse-
dnika kluba. 

»Po štiridesetih letih vo-
denja šahovskih krožkov, 
po dobrih tridesetih letih 
dela z mladimi v komen-
dskem klubu, po dobrih 11 
letih vodenja kluba kot 
predsednik in po 10 letih vodenja kluba kot 
podpredsednik; po opravljenih dobrih 8300 
km prevozov z lastnim vozilom, po opravljenih 
dobrih 660 urah dela in spremstva mladih 
igralcev na raznih tekmovanjih, po opravljenih 
vseh tajniških in računovodskih delih za klub v 
preteklem letu ter po polletnem kreditiranju 
delovanja kluba, res ne vidim več smisla za 
nadaljnje delo. Letošnje leto v prvih petih me-
secih: lastno fi nanciranje kluba v višini preko 
2000 €, opravljeno delo spremstva in prevozov 
otrok na tekmovanje krito iz lastnih sredstev, 
ipd. Moje mnenje je, da imamo v klubu veliko 
več kot samo tri perspektivne mlade šahiste.«

Razlogi za odstop so:
- Zmanjšanje sredstev s strani občine (leta 

2012 skoraj 14.000 €, leta 2017 skoraj pol 
manj - 7.820 €), 

- občina ne prizna več nivoja nastopa članskih 
ekip (lani članice 3. v državi, 6. mesto mla-
dinci do 20 leta), 

- občina ne prizna več programa interesne 
športne vadbe šoloobveznih (osnovna šola že 
več deset let ne krije stroškov mentorja 
krožka, sedaj pa še občina ne prizna tega 
programa v okviru kluba),

- očitki, da klub prejema denarna sredstva za 
uspehe Jana Šubelj od Občine Komenda in 
klub ne namenja teh sredstev Janu,

- klub ne namenja denarnih sredstev trem najbolj 
perspektivnim mladim igralcem (že zahtevajo, 
da se jim plača penzion za tekmovanja, pa še 
nagrada za igranje za klubske ekipe) – dejan-

sko klub za te namene nima denarja,
- očitki, da klub ne vlaga nič v razvoj mladih 

igralcev in da klub ne daje denarja trem naj-
bolj perspektivnim igralcem,

- očitki, da klub ne pošilja na ekipna tekmova-
nja najmočnejših ekip z najbolj perspektivni-
mi igralci – neutemeljen očitek s strani staršev 
perspektivnih šahistov,

- očitki, da so stroški prevoza in spremstva mla-
dih igralcev na razna tekmovanja previsoki – 
nepreverjene in neutemeljene trditve. Če bi 
krili samo stroške porabe goriva, je že preveč 
za te tri starše, spremljevalec, pa si naj vse 
stroške krije sam (tudi celodnevno spremstvo 
ter tedensko spremstvo in penzionske stroške).

- očitki, da Franc Poglajen za celodnevno 
spremstvo in varstvo otrok zasluži več kot 
selektor reprezentance – nepreverjene in neu-
temeljene trditve,

- prihodki kluba v preteklem letu so bili 27.256 
€. Po izjavah enih staršev perspektivnih otrok 
pa so bili prihodki kluba cca 56.000 €, zato 
očitki enih staršev o velikih mahinacijah – 
vse nepreverjeno in neutemeljeno.

- očitki, da Franc Poglajen krepko služi na ra-
čun kluba, itd.
»Ugled kluba in Franca Poglajna se je 

med slovenskimi šahisti krepko zmanjšal. 
Zato upam, da bodo starši teh perspektivnih 
otrok prevzeli naloge vodenja kluba in vodi-
li klub bolje kot sem ga jaz v tem obdobju. 

Obstaja pa celo možnost, da klub razpade po 
več kot 65 letih delovanja.«

Franc POGLAJEN

ODSTOP 
PREDSEDNIKA 
KLUBA 

Interesi nekaterih posameznikov in njihovih 
staršev so že oktobra 2016 pripeljali do izre-
dnega Občnega zbora. Smatrali smo, da smo 
takrat zadeve razčistili, a se je na letnem obč-

V društvu imamo na tudi nekaj starejših »kugel«, in jih lahko vsak 
preizkusi. 

Sedaj so v ligi tekmovanje vsako sredo in četrtek. Pridite, radi vas 
bomo sprejeli medse.

Sklepno tekmovanje Vaških ekip v balinanju za pokal Občine Ko-
menda se je končalo 19. maja. Celomesečno tekmovanje 7. ekip je 
bilo polno zanimivih dvobojev. 1. je bila ekipa Moste –Tone Zarnik, 
Sašo Jere in Silvo Rajtelič, 2. Podboršt - Ivan Hafner, Drago Oblak, 
Peter Jakomini in Milan Peterlin, 3. Komenda 2- Dani Misja, Andreja 
Rojko in Miro Misja, 4. Komenda 1- Pavla Hrovat Pavla, Jože Dodik, 
Alfonz Hrovat in Janez Ramovš, 5. Gmajnica, nato pa Žeje, Mlaka. Se 
vidimo ob balinišču.        

Vodja tekmovanj Tomaž Hacin

Tekmovanje vaških ekip 
v balinanju
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NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK
dogajanj junija2017

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
Maj 2017 NA PREŽI

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

leto 2017 čim bolj bogato s ČEBELAMI.

V Aplenci tudi v letu 2017 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in pode-
ljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638 
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net dajejo 
lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo. 

OSAT za maj 2017

ČEBELA - Maj, mesec najrazlič-
nejših prazničnih prireditev. Slav-
nostna seja občinskega sveta, pri-
znanja in čestitke, tekmovanja in 
drugačne prireditve. Bil je bogat 
mesec s prazničnimi dogajanji in 
bila je potrditev, da je občina Ko-
menda ne le po številu občank in 
občanov, ampak tudi po društvih, 
klubih in njihovih dogajanjih Ve-
lika občina. Kamenček v mozaiku 
njene velikosti in bogate vsebinske obarvanosti je nedvomno tudi Društvo 
za mladinsko dejavnost Mravljišče. Deset let je proslavilo v soboto, 13. 
maja. In tokratna trinajstica je Srečna s ČEBELICO za njegovih 10 let.

OSAT- Spominjam se, da so v 
neki bližnji občini pred dvema 
desetletjema posadili nov drevo-
red. Prvič je komaj »preživelo« 
nekaj dreves, naslednjič ob letu 
osorej nekaj več, še leto dni kasne-
je še nekaj več. Potem so se »bojda 
mulci« naveličali lomiti drevesa. - 
Lepa zanimivost, ki bi jo ocenili, 
da se je praznično spogledovala v 
naši občini z novostmi in dosežki, 
so zabojčki za pasje iztrebke. 
Najbrž pa jih niti »nevzgojena 
ščeneta« ne bi metala v Pšato. Ali 
pač  (?); če gre za OSAT.

ČEBELA za maj 2017

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
AVTOBUSNI IZLET - Izletniška sekcija pripravlja 5. julija 2017 izlet 
v deželo Petra Klepca - v Gotenico in Kočevsko Reko. Odhod avtobu-
sa ob 7. uri iz Komende. Informacije in prijava pri poverjenikih ali 
vodji izletov Mariji Špehonja, tel.: 031 405 303
POHODNIŠKA SEKCIJA - Vodja sekcije Marjan Marn vabi pohodni-
ke 10. junija 2017na pohod Črnivec - Kranjska reber, odhod ob 8.00 
izpred trgovine Tuš; 24. junija pa Planina Pungrt - planina Kofce. 
Odhod parkirišče Tuš ob 7.30.
KOLESARSKA SEKCIJA - 1. junij – Kamnik - Volčji Potok - Mo-
ravče - Kamnik. - 8. junij - Kamnik Srečanje kolesarjev štirih občin.- 22. 
junij Kamnik – Suhadole - Skaručna - Vodice - Kamnik. Vse vožnje se 
pričnejo na četrtek, ob 7.30 s parkirišča Skorpio v Mostah in ob 8. uri 
z dvorišča DU Kamnik.
ŠAHOVSKA SEKCIJA - Treningi so vedno ob ponedeljkih popoldne 
v društvenih prostorih na Glavarjevi 104.
FOLKLORNA SKUPINA - Nastop v Volčjem Potoku na dobrodelni 
akciji Tečem, da pomagam bo v soboto, 3. junija. Start teka je ob 10. 
uri.
ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA - Vsak ponedeljek in četrtek, od 
sedaj naprej čez celo leto, ob 7.30 pred Lovskim domom na Križu.

TEČEM, DA POMAGAM - Tradicionalni humanitarni tek v soboto, 
3. junija, v Arboretumu v Volčjem Potoku. Start ob 10. uri. Pomoč 
Lions klubov Domžale, Kamnik in Leoklub Kamnik slepi in slabovidni 
mladini ter socialno in gibalno ogroženim s področja občin Kamnik in 
Komenda.
BOSONOGI NA ŠENTURŠKO GORO - 12 . Pohod bosonogih 
Škrjančkov Planinskega društva Komenda. Odhod 10. junija ob 9. uri 
z Jurčkove  Dobrave.   
TWIRLING IN MAŽORETNI KLUB KOMEND A - Tradicionalna 
zaključna prireditev bo 18. junija ob 18. uri v Športni dvorani v Ko-
mendi.
GZ KAMNIK in GZ KOMENDA - Tradicionalno gasilsko tekmova-
nje bo letos 3. in 4. junija v Športnem parku v Mekinjah. V soboto, 
3. junija, bodo tekmovali mladinci in veterani, v nedeljo, 4. junija, pa 
članice in člani. Začetek tekmovanj oba dneva ob 8. uri. 
JENKRET JE BIV …JEN
2 . in 3. ter 9. in 10. 6., Kamnik in POŠ Motnik - Mala šola kamiši-

baja, vodita Igor Cvetko in Jerca Cvetko
Petek, 9. 6. , ob 19.00, Kulturni dom Motnik - Jenkret je biv … jen 

Križnik 
Petek, 9. 6. 2017, ob 21.00, park Pod lipami (v primeru slabega vre-

mena Kulturni dom Motnik): Koncert Terrafolk Violin Duo, Bojan 
Cvetrežnik in Barja Drnovšek. Dogodek je omogočil Zavod za turi-
zem, kulturo in šport Kamnik. 

Sobota, 10. 6.  2017, od 14.00 do 17.00, Pravljično popoldne park 
Pod lipami

Sobota, 10. 6. 2017, ob 17.00, Kulturni dom Motnik - Podobe Kri-
žnikovih pravljic

Sobota, 10. 6. 2017, ob 19.00, Kulturni dom Motnik - Sobotni nabri-
ti trio: Ana Duša, Katja Preša in Rok Kušlan
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Delovni čas: ponedeljek–četrtek od 8. do 11. in od 13. do 18. 
ure; petek od 8. do 11. ure; sobota zaprto

Nagrade
1. nagrada - v vrednosti 40 EUR
2. nagrada - v vrednosti 25 EUR
3. nagrada - v vrednosti 15 EUR
4. nagrada - v vrednosti 10 EUR

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite na 
naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda (tudi po mejlu: 
urednistvo.gok@komenda.si) DO VKLJUČNO 15. junija 2017. Na ku-
verto ali po mejlu napišite ime, priimek, naslov in Nagradna križanka.

Prejeli smo 100 rešenih križank Nagradne križanke Kos Srečko Kos 
s.p. v Aplenci Glasilu občine Komenda, številka 4/2017:
1. nagrada – v vrednosti 60,00 EUR - MARINKA STELE, Gora 2, 
1218 Komenda

2. nagrada - v vrednosti 30,00 EUR- ANTONIJA NEMEC, Suhadole 
62 c, 1218 Komenda 
3. nagrada – v vrednosti 15,00 EUR - MARIJA RIHAR, Ljubljan-
ska cesta 15 c, 1241 Kamnik

Čestitamo. Nagrajenci lahko nagrade na podlagi, tega potrdila in oseb-
nega dokumenta uveljavljajo v poslovalnici Kos Srečko Kos s.p., Moste 
113, 1218 Komenda. Več informacij na telefon (01) 834 10 69.

• Šivanje ženske 
konfekcije po 

meri 

• Popravilo vseh 
vrst tekstilnih 

izdelkov 

•Sprejem 
oblačil v 
kemično 
čiščenje

Aplenca se smeje
Janez dobi hči. Sicer da za pijačo, a nekoliko žalosten da 
vedeti zbrani moški družbi, da bi raje imel sina prvorojen-
ca. France ga tolaži:

»Nasmej se malo in kaj popij – važno je le, da je otrok 
zdrav. Sploh pa - zakaj bi se sekiral? Saj ni nikjer rečeno, da je hči 
sploh tvoja.«

Vprašajo Američana, Rusa in Slovenca, kdaj se jim je v 
življenju kaj lepega zgodilo. 

Američan: »Leta 2012 sem bil na Havajih – same dobre 
mrhe, odlična hrana, lepo vreme, havajska glasba…« 

Rus: »Meni je bilo najlepše 2. maja leta 1993, ko sem padel v sod 
vodke!«

Slovenec: »Jaz sem pa leta 1980 služil domovini. Bila je trda zima 
in v noči na tretji januar sem bil v mejni stražarnici pod Stolom. 
Zunaj je bilo vsaj -30 stopinj Celzija, pihalo je kot hudič in ob dveh 
zjutraj vstopi v spalnico desetar in zavpije: »Janez, na stražo!«.

Američan in Rus ga začudeno pogledata: »Kaj pa je tu lepega?!« 
»Ja - meni je ime France!«




