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ANDREJ ŽALAR

Klub direktorjev Poslovne cone Komenda

V Poslovni coni Komenda, eni najlepših poslovnih con v Sloveniji, je 
bilo v začetku meseca (v četrtek, 8. junija 2017), na pobudo direktorja 
družbe Poslovna cona Komenda Matica Romšaka, prvo srečanje Kluba 
direktorjev in predstavnikov fi rm iz Poslovne cone. Ob razmišljanju na 
srečanju, in že tudi ob prvem obvestilu direktorja Romšaka, da bi se 
oblikoval Klub direktorjev, ki bi s sodelovanjem, izmenjavami izkušenj, 
načrtovanjem in dogovarjanjem o prostorskih, prometnih in drugih 
skupnih vprašanjih sodeloval tudi v poslovnih okvirih občine Komenda, 
so bili številni pozitivni odzivi direktorjev. 

Na prvem srečanju v začetku meseca se jih je potem zbrala kar polo-
vica vseh v coni; do konca srečanja pa še kakšen več od predstavnikov 
podjetij. Za prijetno dvourno srečanje v lepem, sončnem vremenu v 

zeleni poslovni coni so 
poskrbeli tudi donatorji. 
Vse pa sta nagovorila 
najprej direktor Matic 
Romšak, nato pa še župan 
občine Komenda Stani-
slav Poglajen. 

Direktor Romšak je 
poudaril, da cona na 
opredeljenih površinah 

postaja polna, da pa se skupaj z naravovarstveniki dogovarjajo, da jo ob 
določenih pogojih še razširijo. Kar pa zadeva prometne težave, bi lahko 
tudi skupaj s poslovnim poudarkom iz cone opozorili na pospešitev ure-
ditve in izgradnjo nove prometne poveza-
ve z bližnjo avtocesto v Vodicah. Razvoj 
in rast podjetij pa naj bi poslovno poveza-
la tudi lokalno skupnost oziroma občino 
z novimi delovnimi mesti in zaposlova-
njem iz tega prostora. Z oceno, da se je 
cona v zadnjih treh letih zelo dogradila in 
napolnila razpoložljive prostorske mo-
žnosti in da ta del občine Komenda posta-
ja ne le vse bolj poslovno zanimiv, ampak 
tudi prijazen ljudem v občini, in v skrbi 
za sonaravno delo in bivanje, pa se je 
strinjal tudi župan Poglajen. 

Klub direktorjev Poslovne cone Ko-
menda je tako postal zanimiva nadgra-
dnja vse večjega poslovnega zanimanja 
in odločanja za umestitev novih poslov-
nih dejavnosti v tem jugovzhodnem delu 
Gorenjske.             Andrej Žalar

Župan 
Stanislav Poglajen: 

Spoštovane občanke, 
občani in vsi prisotni! 
Čestitam ob prazniku 
naše državnosti in želim 
vse lepo ob praznovanju... 
Ni vse tako, kot smo, kot 
so, načrtovali pred 26. 
leti. … Vendar kljub vse-
mu je Slovenija naša država. Spoštujmo to, kar imamo in se potrudimo, 
da nam bi bilo v naslednjih letih še boljše … 

Z mislijo Imejmo se lepo, spoštujmo se, imejmo se radi, je potem 
župan v soboto zvečer na prostoru za kulturnim domom, stavbo občine, 
sklenil in povezal konec svečanega programa z začetkom družabnega 
nadaljevanja, ki ga je po naročilu iz občine pripravil Srečo Korbar. 

OB DNEVU DRŽAVNOSTI Slovenija je naša država

Po slovesnem programu zbora Vox Annae z Aninim poudarkom iz Tu-
njic, s kronološko dokumentarnim pregledom osvajanja svoje državnosti 
pred 26. leti ter s kulturnimi utrinki trdne etnološke slovenske narodnosti, 
kar so umetniško po scenariju Mirka Pogačarja predstavili še Boštjan 
Peršin in Darko Mavsar, se je v prijazno prijetnem in toplem obkresnem 
večeru odvijal in sklenil dan pred skorajšnjim jubilejnim izpred 26 let.

Bilo je lepo. In, tudi v imenu Uredništva Aplence, naj nam bo z lepimi 
mislimi vsem lépo tudi Poletje 2017.
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VALETA

Obrtniki, podjetniki in 
kmetovalci občine Komenda 
Predstavite se na Jesenskem kmetijsko-obrtnem sejmu 2017 v 
Komendi, ki bo od 6. do 8. oktobra 2017.

Več na 7. strani.
Odbor za drobno gospodarstvo in turizem

Martina Prezelj

Še ena skupina treh devetih razredov Osnovne šole Komenda Moste je 
sredi meseca junija končala devet let dolgo pot do (prvega) križišča. 
Čeprav navaden, je bil za vrsto desetin učenk in učencev, skupaj s pre-
davateljicami in predavatelji, še dan prej učiteljicami in učitelji, ter 
starši, ki so prišli v Športno dvorano v Komendo, lep in slovesen četrt-
kov dan, 15. junija 2017.

Učenke so nastopile kot gospodične, učenci kot mladeniči. Prisega za 
leto dni krajših sošolk in sošolcev še prejšnjega dne je bila slovesno 
pomembna. Saj se morajo mlečnozobi osemletkarji zavedati, da so pred 
imetniki valete najmanj, s kar se jim lahko primerjajo, lahko samo spo-
štljivi mlečnozobeži in zato ob nareku razločni v glasni prisegi. 

In potem so dobili Ključ, ki jim bo čez leto odprl slovesen trenutek, 
dovolil jim bo prav takšno narekovano prisego njihovim leto dni mlajših 
mlečnozobežem in kar je najbolj pomembno, vstop v križišče. V Križi-
šče z veliko začetnico. Saj bo prehojena devetletna pot le dovolilnica za 
odločitev in za smer nadaljevanja. 

Ključ in prisega do križišča z dovolilnico

V Zlato knjigo sta se vpisala Jošt Plevel, ki je bil vseh devet let odličen 
učenec, in Ana Pia Pogačar s povprečno oceno v tretji triadi vsako leto 
5,0.

Občinska priznanja so dobili (od leve) Dolores Kralj 9. c, Lara Cvek 9. 
c, Timotej Peršin 9. c, Jošt Plevel 9. a in Ana Pia Pogačar 9. a.

Vstop v Križišče bo tudi takrat, kot je bil tokrat, ob čestitkah, najbolj-
ših željah, slovesnih objemanjih, zahvaljevanjih, sprejetih priznanjih, 

vpisih v Zlato knjigo … ko je župan Stanislav Poglajen v 
odsotnosti ravnateljice Mire Rek skupaj z njeno pomočnico 
Barbaro Bizant podelil občinska priznanja najboljšim in 
vpisnikoma v Zlato knjigo... Tudi takrat bo slovesen trenutek 
in vstop v Križišče. Takšno, kot ga je v slovesnem nagovoru 
predstavila magistra Majda Ravnikar, direktorica občinske 
uprave: 

»Življenje je podobno olimpijskim igram. Nekateri trguje-
jo, drugi gledajo, tretji se borijo. Bodite v življenju borci. 

Nikoli ne odnehajte. Sledite zastavljenim ciljem. Predvsem pa naj bo 
vaša pot do teh ciljev poštena in dejanja iskrena. Takšna, da vam bodo 
v ponos, da boste sleherni 
trenutek vsakemu, ki ga 
boste srečali na svoji poti, 
lahko iskreno pogledali v 
oči!«

Srečno na izbrani poti!
Andrej Žalar
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Spoštovani gospod župan! 
Praznični maj je bil letos 
poln različnih prireditev. 

Med najpomembnejšimi je bila tokrat vsekakor slavnostna seja s 
podeljenimi priznanji. Tudi športnih in drugih prireditev ni manjka-
lo. Odmeven, se zdi, pa je bil nekako še posebno tudi vaš praznični 
govor s kritičnim pojasnilom na slavnostni seji. Kako to komentirate 
in kakšen je bil nasploh po vaši oceni tokrat praznični maj v občini?

Že tradicionalno se v najlepšem mesecu leta, ko praznuje tudi naša 
občina, izvede mnogo športno kulturnih prireditev. Vseh prireditev je 
resnično veliko, za različne okuse, tako da si je vse skoraj nemogoče 
ogledati. Na teh prireditvah društva in klubi predstavijo širši javnosti 
svojo dejavnost, svojo aktivnost. Prav zaradi množice teh prireditev je 
lahko katera od njih slabše obiskana kot bi si posamezni organizator 
želel, pa tudi morebitna sočasnost s katero od drugih prireditev te spravi 
v dilemo, katere se udeležiti. Na slavnostni seji občinskega sveta se s 
podelitvijo priznanj nekako zahvalimo najboljšim športnikom v občini 
za njihove rezultate v preteklem letu, se z občinskimi priznanji spomni-
mo zaslužnih občank, občanov oziroma društev. Resnično je moj pra-
znični govor s kritičnim pojasnilom v vezi pridobivanja kohezijskih 
sredstev imel svoj odmev, saj sem še v istem tednu prejel telefonski klic 
z ministrstva, v katerem so mi zagotovili, da bodo prisluhnili našim te-
žavam in izpolnili svojo fi nančno obveznost. Mnogo je bilo teh pogovo-
rov, sporočil in zagotovil, a na naš poslovni račun sredstev do dneva 
priprave tega prispevka, še nismo prejeli. Mnogo, premnogo je admini-
strativnih ovir in še nerešenih programskih ovir, mnogo je novosti in 
neznank z novim programskim paketom, a glede na vsa dosedanja do-
gajanja, vsak dan pričakujemo ta prepotrebna sredstva. Da nam bo to po 
dolgotrajnih in mučnih prizadevanjih morda le uspelo, gre zasluga poleg 

uslužbencem občinske uprave in pogodbene sodelavke, tudi poslanki 
Julijani Bizjak Mlakar in stranki SMC. 

Celo zelo živahna kohezijsko-infrastrukturna gradbena sezona je ob 
prazniku malo oddahnila. Vendar ne povsem, saj se je dinamično na-
daljevala gradnja prostorov nad šolo v Komendi. Bo gradnja prosto-
rov končana do začetka šole po počitnicah? Se bo izšlo tudi denarno?

Gadnja na projektu izgradnje kanalizacije z obnovo vodovoda, tam kjer 
je to najbolj potrebno, se kljub fi nančnim težavam in ne glede na občin-
ski praznik intenzivno nadaljuje. Rok za dokončanje del se neizmerno 
približuje. Istočasno pa se zaključuje tudi nadgradnja objekta Osnovne 
šole. Ne bojim se, da ne bi novih prostorov z novim šolskim letom za-
čeli uporabljati, kajti dela so skoraj zaključena. Tehnični pregled nadzi-
dave je že razpisan za prvo polovico julija. Morda bo kakšno podrobnost 
po tehničnem pregledu še potrebno dopolniti, a prostori bodo oziroma 
so skoraj že pripravljeni za uporabo. Glede pokrivanja investicije pa se 
ob izpolnitvi obveze države iz prejšnjega odgovora za zdaj ne bojim. 

Druga polovica junija se je gradbeno spet razživela. Dogajalo se je, 
in se še, na Mlaki, Podborštu, Gmajnici in Gori…; celo na državni 
cesti med Mostami in vasjo Križ smo spremljali obnavljanje asfalta. 
Je bil tako slab? Izvajalci so na seji občinskega sveta prejšnji četrtek 
poročali in bili spodbudni tako glede dinamike gradenj in tudi glede 
nadzora. Torej na tem severo-vzhodnem delu občine dela potekajo 
po programu?

Gradbena dela v navedenih naseljih potekajo po sprejetem terminskem 
planu, vse v smislu, da se gradbena dela končajo v predvidenem in 

ANDREJ ŽALAR

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

ŽUPANOVA BESEDA

Lep cvet na skupnem šopku
Mnogo, premnogo je administrativnih ovir, mnogo novosti in neznank… 
– Ne bojim se, da ne bi novih prostorov začeli uporabljati z novim šol-
skim letom. – Nekako nam je obljubljeno, da bo tudi odsek med Mosta-
mi in Mengšem še v letošnjem letu ustrezno urejen. – Sekundarni kana-
lizacijski vodi v naseljih Klanec, Breg, Nasovče in Potok niso predmet 
kohezijskega projekta in bodo zgrajeni z občinskim denarjem v letih 
2018 do 2020. – Podpiram takšna srečanja, kot je Klub direktorjev v 
Poslovni coni. – Do izgradnje dolgo načrtovane in dolgo obljubljane 
nove povezovalne ceste Želodnik – Vodice je še precej daleč. – Neljubi 
dogodek v Kemisu je vzpodbudil tudi gasilce v naši občini.
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predpisanem roku - konec poletja. Marsikdo se v teh dneh sprašuje, zakaj 
se obnavlja državna cesta R2-1081 na odseku med Mostami in Križem, 
mar ni državna cesta G2-1138 med Mostami in Mengšem bolj uničena in 
potrebna sanacije. S tem se strinjam, a vzdrževanje državnih cest ni v 
pristojnosti lokalne skupnosti. Prav je, da se je tudi ta odsek med Mosta-
mi in Križem ustrezno uredil, da se končno uredi tudi odvodnjavanje na 
ovinku na koncu Most. Nekako nam je obljubljeno, da bo tudi odsek med 
Mostami in Mengšem še v letošnjem letu ustrezno urejen. 

ŽUPANOVA BESEDA

Kaj pa komunalni program na severo-zahodnem delu. Na občinski 
seji smo slišali vprašanje, kako je in kdaj se bo začelo komunalno 
dogajanje v vasi Klanec oziroma v tem delu občine? Lahko obča-
nom - bralcem Aplence kaj več poveste o tem? 

Vseskozi poudarjamo, da sekundarni kanalizacijski vodi v naseljih 
Klanec, Breg, Nasovče in Potok niso predmet kohezijskega projekta. 
Vse te manjkajoče krake kanalizacijskega omrežja mora občina zgraditi 
z lastnimi sredstvi, predvidoma v letih 2018 - 2020. Gradbena dovolje-
nja za sekundarne vode so pridobljena, sama izvedba pa zaradi manjka-
jočih fi nančnih sredstev trenutno ni izvedljiva. 

Dva dogodka sta še posebno pomenljivo izstopala. Prvi je bil na 
pobudo direktorja Poslovne cone Komenda Matica Romšaka usta-
novljen Klub direktorjev fi rm v Poslovni coni. Ob bodočem urejanja 
prostora PC je bila poudarjena tudi prometna povezava z avtocesto. 
O tej povezavi je že nekaj časa govora. Kaj pa dogajanja? 

O ustanovitvi Kluba direktorjev fi rm v Poslovni coni še nimam podatka. 
Je pa dejstvo, da se je veliko direktorjev in predstavnikov družb, ki že imajo 
svoje objekte oziroma jih bodo v kratkem imeli v območju naše Poslovne 
cone zbralo na neformalnem druženju, kjer smo si izmenjali mnenja in sta-
lišča. Podpiram takšna srečanja, ki pripomorejo k spoznavanju, krepitvi 
poslovnih odnosov, morebitnim novim poslovnim sodelovanjem, iskanju 
novih rešitev, … Morda pa se bo iz tega prvega srečanja rodila tudi kakšna 
formalna oblika kot je na primer Podjetniški sklad v sosednji občini. 

Tudi problematika povezovalne ceste Želodnik – Vodice in navezava 
na avtocesto je bila tema neformalnih razgovorov na tem srečanju. Resnično 

Gospod župan, bilo je še več drugih zanimivosti in dogodkov ta 
mesec; na primer jubilejna šolska veselica, uspeh mažoretk, šahista 
Jana Šublja, kolesarja Tadeja Pogačarja, orientacistov, uspešni so 
bili gasilci, veselili so se devetošolci na valeti… Se strinjate, da so 
našteti, in še več jih je, lep šopek s čestitko na praznični svečanosti 
ob dnevu državnosti v soboto zvečer v Komendi? 

Vsi našteti dogodki in zanimivosti so prav gotovo lep cvet na sku-
pnem šopku ob praznovanju Dneva državnosti.

Vsem občankam in občanom želim v prihajajočem času počitnikova-
nja, da se primerno odpočijejo od napornih dni, se naužijejo novim 
moči za prihajajoče jesenske dni, da bomo z novimi, svežimi močni 
lahko nadaljevali uspešno začeto delo. 

celotna občina potrebuje boljšo in sodobnejšo cestno povezavo in razbre-
menitev obstoječih državnih cest, predvsem razbremenitev tovornega 
prometa. Res je verjetno nekaj tovornega prometa preko občine zaradi 
vedno bolj rastoče cone, a še vedno je veliko tranzitnega tovornega pro-
meta, ki se pelje zgolj mimo občine, se s tem izogne plačilu cestninskim 
postajam, a s tem obremenjuje naše okolje. Nova povezovalna cesta Že-
lodnik – Vodice oziroma povezava štajerskega kraka avtoceste z gorenj-
skim krakom je že dolgo načrtovana, že dolgo obljubljana, a dejansko je 
do njene izgradnje še precej daleč. Vsaj tako nam pravijo na državnih in-
stitucijah, kamor se vedno pogosteje obračamo zaradi nastale situacije, jih 
opozarjamo na prometno neznosne razmere tako v naši občini kot v sose-
dnji občini. V sosednji občini je Civilna iniciativa že organizirala kar nekaj 
protestnih shodov zaradi nemogočih razmer. Župani in vsi, ki lahko 
kakorkoli pripomoremo, se trudimo, da bi bili vsaj obvoznici v Mostah 
in Vodicah prednostno obravnavani in izvedeni, a mlini meljejo zelo, 
zelo počasi. Pa včasih se tudi še ustavijo – mislim da predvsem zaradi 
fi nanc ali nesoglasij med samimi službami v okviru istega ministrstva.

Drugi odmeven dogodek pa je bila velika gasilska vaja v Publicusu, 
v t.i. Suhadolski jami, katere idejni in praktični izvajalec je bilo PGD 
Moste z Romanom Koncilijo. Kako bi jo, kot gasilec, komentirali? 

Neljubi dogodek v Kemisu je prav gotovo vzpodbudil tudi gasilce v 
naši občini, saj je območje Suhadolske jame prav tako velika potencial-
na požarna nevarnost. Čeprav bo analiza vaje izvedena danes, ko pripra-
vljam ta svoj prispevek, sem prepričan, da je bila medobčinska vaja 
zelo primerna. Gasilci smo tako lahko videli, kolikšen obseg nas lahko 
preseneti, kakšne so možnosti oskrbe z gasilsko vodo v samem območju 
in izven območja. Gasilci treh sosednjih občin smo se v sami vaji še 
bolje spoznali med samo, še bolje videli, s kakšno in koliko opreme za 
morebitne takšne intervencije imamo. Samo oceno vaje bo verjetno 
posredoval vodja intervencije Roman Koncilija, ki mu gre največja za-
hvala, da je bila uspešna vaja izvedena. 
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ZANIMIVOSTI

Ustanova Petra Pavla Glavarja neprekinjeno vsak 
četrtek po zaslugi enajstih prostovoljcev (mladih 
in odraslih) razdeljuje hrano in druge izdelke so-
cialne pomoči potrebnim občanom Komende. Od 
1. do 15. 6. 2017 je bila akcija pobiranja darov. V 
trgovinah Pal-
ček, Spar  Ko-

menda in trgovina Marija v Mostah 
so bile postavljene košarice, vanje so 
občani lahko darovali hrano ali drugo 
blago in s tem polepšali dan pomoči 
potrebnim. Nabralo se je kar nekaj 
izdelkov - kremni namazi, makaroni, 
olje, prašek za perilo, milo... Skupna 
vrednost vseh izdelkov pa je bila na 
koncu okrog 100 €.

Končana akcija se nadaljuje

Nekateri darovi iz trgovin Palček 
in Spar, posneto 15. 6. 2017, 
foto: Miro Hace

Hvala vsem, ki ste karkoli darovali. 
Misel na drugega obogati in povezuje. 

Da delitev živil med letom nemo-
teno teče, so zaslužni naši stalni 
donatorji: jajca iz kmetije Zadrgal 
(Komenda), kmetije Jenko (Potok) 
in kmetije Odems (Predoslje), so-
kovi Nektar Natura, mleko kmetije 
Jamšek, pekovski izdelki pekarne 
Hrovat, sadje in zelenjava Burgox, sadje – sadni vrt Mengeš in podjetje 
Lidl, ki prispeva v obliki redne večmesečne donacije z različnim bla-
gom. V imenu uporabnikov se jim javno zahvaljujemo za donacije.

Da je akcija lahko nemoteno potekala, velja zahvala tudi prostovolj-
cema  Ustanove, zakoncema Hace. Posebna zahvala tudi trgovinam 
Palček, Spar  Komenda in Marija.

Lucija Jurkovič, štipendistka UPPG, slike Miro Hace

Velikodušni darovi podjetja Bur-
gox, posneto 15. 6. 2017, foto: 
Miro Hace

Zunanji izvajalec je 21. 
junija pri delavnici v jami 
Publicus v Suhadolah 
varil. Zaradi neprimerne-
ga zavarovanja kraja so 
iskre od varjenja letele v 
bale PVC, ki so bile 
skladiščene tik ob delav-
nici. Ob 18.30 so na Re-
publiškem centru za ob-

veščanje prejeli obvestilo, da v jami gori. Gorela je delavnica. Poveljnik 
osrednje enote GZ Komenda v PGD Moste Roman Koncilija je takoj 
zahteval, da se vključi tudi kolege iz GZ Kamnik in GZ Mengeš. 

Osem gasilskih enot iz Gasilske zveze Komenda PGD Moste, Križ in 
Komenda, iz Gasilske zveze Kamnik PGD Kamnik, Duplica in Šmarca 
in iz Gasilske zveze Mengeš PGD Topole in PGD Mengeš se je odpra-
vilo v jamo Publicusa v Suhadolah.

Prvi so prišli do požara gasilci PGD Moste, ki so začeli reševati de-
lavnico, da je ogenj ne bi popolnoma uničil. Kmalu za gasilci iz PGD 
Moste so prihajale druge enote. Njihov glavni cilj pa je bil presekati 
širjenje požara in obvarovati bližnje objekte, v katerih so bili vredni 
stroji. Potrebna je bila tudi preprečitev odtekanja kontaminirane požarne 
vode v okolico in vzpostavitev poveljniškega mesta. Intervencija se je 
reševanja in gašenja se je namreč razdelila na dva dela; na spodnji del v 
jami in na zgornji ob robu jame.

Vaja
Poveljnik Roman Koncilija (PGD Moste) je po-

jasnil, da je tokrat bila to vaja, s katero so želeli 
preveriti na območju oskrbo z vodo iz hidrantnega 
omrežja. Preverili so tudi, če bi bilo potrebno, 
uporabo požarne vode iz bazena. Preverjali so tudi 

Požar v jami v Suhadolah

tako imenovane delovne kanale (zveze) med GZ Komenda, GZ Kamnik in 
GZ Mengeš. Preverjali so povezave med poveljniškim mestom vaje in 
gasilskimi enotami ter opremo za tako obsežne požare; dostop, cevi…

Evakuacija prebivalcev v okolju ni bila predvidena, vsi gasilci, ki so 
bili v neposrednem gašenju ognja, pa so imeli varovalno opremo zaradi 
sproščanja nevarnih dimnih plinov in morebitnih neznanih snovi. Pri-
pravljenost pa so preizkušali tudi vodarji in strojniki.

Po končani vaji je poveljnik Koncilija povedal, da je prvi vtis pokazal 
kar nekaj napak pri poveljevanju. Druga ugotovitev pa je bila, da bi v 
prihodnje pri podobnih vajah veljalo vključiti tudi prebivalce, ki jih to-
krat v Suhadolski jami v scenarij niso vključili, čeprav bi ob morebitnem 
pravem požaru bila lahko ogroženost prebivalcev zaradi PVC odpadkov, 
ki so v jami. Sicer pa so vajo pripravili zaradi nedavnih dogajanj v Ke-
misu in na Ptuju. Pobuda pa je prišla iz vodstva Publicusa, ki je prever-
jalo požarni načrt in predlagalo tudi vajo. 

Vajo so si ogledali tudi župana občin Komenda Stanislav Poglajen in 
občine Mengeš Franc Jerič, iz občine Kamnik podžupan Žavbi ter vod-
stvo in zaposleni iz Publicusa. Sodelovalo je 17 gasilskih vozil iz osmih 
gasilskih društev in okrog 80 gasilcev. 

Andrej Žalar
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GOSPODARSTVO

geslo Zvok in slika kot se šika. 
Kasneje je družba šla svojo pot. Je pa v Ka-

mniku že polnih 16 let od začetka na istem 
prostoru (lokaciji). V teh letih jo je spoznalo in 
v njej nakupovalo tudi veliko obiskovalcev 
oziroma kupcev iz komendske občine. Ko gre 
za odločanje o pralnem stroju, televizorju …, 
se ve: v Mediadomu v Kamniku, kjer je direk-
tor iz komendske fare.

Sicer pa, kot pravijo v Mediadomu, družba 
dela dolgoročno in razširja svoj program po-
nudbe. Ob tako imenovani beli tehniki, telefo-
niji, audio-vizualni tehniki so v Mediadomu 

MEDIADOM TRGOVINA Prijazni ljudje in ugodni nakupi

V sodelovanju s Konjeniškim klubom Komenda, ki se bo prijavil na jesenski 
razpis Sofi nanciranje prireditev in projektov v občini Komenda, bo Obči-
na Komenda pristopila k sofi nanciranju tega projekta v deležu 50/50. To po-
meni, da bodo razstavljavci za tridnevno prireditev na površini do 10 kvadra-
tnih metrov prispevali polovico k stroškom, drugo polovico k pokritju stroška 
pa bo prispevala  (sofi nancirala) Občina Komenda. Za vsak naslednji kvadra-
tni meter (m²) pa bo cena po veljavnem sejemskem ceniku (21,00 €/m²).

Dodatni stroški razstavljavcev so še obvezen vpis v sejemski katalog, možen 
zakup električnega priključka in ob prodaji na stojnici še taksa za prodajo.

Hkrati vas obveščamo, da v šotoru med predstavitvijo ne bo mogoča go-
stinska prodaja hrane in pijače. Možna je le brezplačna degustacija ali rekla-
miranje ponudbe.

V šotoru bo možno izbirati med tremi globinami razstavnega prostora. Ob 
straneh šotora je globina 3 metre, v sredini šotora je globina 2,5 ali 5 metrov. 
Širino razstavnega prostora pa si vsak lahko določi glede na svoje potrebe.

V teh dneh so lanskoletni razstavljavci po elektronski pošti že prejeli 

JESENSKI SEJEM 2017 Podjetniki in kmetovalci iz občine Komenda
Jesenski kmetijsko obrtni sejem v Komendi, ki bo od 6. do 8. oktobra 2017, bo ponovno priložnost za 
predstavitev domačih podjetnikov, obrtnikov in kmetovalcev v skupnem šotoru Občine Komenda.

prijavnice, ki so pripravljene posebej za naše domače razstavljavce. 
Vse, ki ste zainteresirani za sodelovanje na predstavitvi, prosimo, da 
pokličete Konjeniški klub Komenda ali sporočite po elektronski pošti, 
da vam pošljejo prijavnico. 

Izpolnjene prijavnice pošljite na Konjeniški klub Komenda do 10. av-
gusta 2017.

KK Komenda, GSM 031 635 911, E-mail: kkkomenda@siol.net, sejem.
komenda@gmail.com

Odbor za drobno gospodarstvo in turizem
Martina Prezelj

Obrtniki, podjetniki in 
kmetovalci občine Komenda 

Predstavite se na Jesenskem kmetijsko-obrtnem sejmu 2017 v 
Komendi, ki bo od 6. do 8. oktobra 2017.

Odbor za drobno gospodarstvo in turizem
Martina Prezelj

M E D I A D O M 
trgovina prija-
znih ljudi in 
ugodnih naku-
pov je geslo, s 
katerim bi se 
stranke nedvo-
mno zelo strinja-
le. Leta 2001, ob 
odprtju, je trgovi-
na sodelovala z 
družbo Coming. 

Takrat je bilo marsikomu še danes poznano 

Pred petindvajsetimi leti se je Irena Skok iz 
Most odločila, da bo odprla trgovino. 

»Ostala sem brez službe. Začela sem z otroški-
mi oblačili in obutvijo. Trg je narekoval prilaga-
janja. Tako sem z otroškega programa postopno 
prišla v  ponudbo za vse generacije, za vse - od 
najmlajših do starejših. In tudi za vse postave. V 
otroškem programu je bil še posebno lepo sprejet 
tudi program za nosečnice, za bodoče mamice.«

Trgovina je bila pred 25 leti »Nova trgovina na 
vasi«. Potem se je občina začela  širiti. Prišli so 
novi prebivalci, novi občani. Trgovina pa se je 
prilagajala. 

»Če smo na vasi, če smo blizu, potem pri-
sluhnimo željam obiskovalcev,« pripoveduje 
Irena, ki 24 ur na dan živi s trgovino in je njen 
prvi cilj, da obiskovalce, seveda so to še posebej 

Kupec ima vedno prav25 LET TRGOVINE TIA

obiskovalke, lepo obleče.
 »Ja, dobro se počutim, če 

jih dobro oblečem. Zato si tudi 
pri mojem delu v trgovini, in 
s trgovino Tia, ponavljam: 

Vabim vse, ki še niso bili v 
trgovini Tia, da pridejo. Na-
kup ni obvezen. Lahko pri-
dejo samo pogledat. Ker bo-
do potem zagotovo tako ali 
tako še prišli. In ne bo jim 
žal. Tudi meseca julija ne. 
Saj bodo julija v trgovini tudi 
popusti… Ne Razprodaje (ki 
so večkrat zaradi zapiranj). 
POPUSTI; saj trgovine po 25 
letih ne bom zaprla.«   - A. Ž.

danes poznani tudi po 
nudenju uslug operater-
ja T 2 in po programu 
kuhinj. 

In tako bo tudi v pri-
hodnje, pravijo. V Me-
diadomu bodo poslušali 
ljudi in dodajali v po-
nudbi kupcem zanimive 
izdelke.

Želimo jim veliko 
poslovnih uspehov in 
zadovoljne stranke.  -pr
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Marinko napovedal, da 
bo NK Komenda posta-
vil tudi umetno travo, 
ki je že v skladišču. Si-
cer pa je cilj NK Ko-
menda v sezoni 2017 - 
2018 ostati bolj pri vrhu 
v tretji ligi. S kadeti in 
mladici pa vstopiti v II. 
slovensko mladinsko 
kadetsko ligo.

Na pripombo, da se 
napovedi o NK Ko-
menda in jutrišnjih načrtih slišijo spodbudno, pa je Aleš Marinko pred 
dnevi povedal: »Moj cilj je, kot sem ga že večkrat povedal. In za ta cilj 
bom tudi delal.«           A. Ž. 

Že devet let je od takrat, ko je občan Komende Drago Žinič, doma iz sv. 
Martina  na Muri, povezal dva nogometna kluba - NK Komenda in NK 
Sveti Martin na Muri. Sredi junija so se komendski ljubitelji nogometa 
in člani NK tudi letos podali na prijateljski obisk in srečanje. Tokrat sta 
bila z njimi tudi župan Stanislav Poglajen in podžupan Igor Štebe. 

V mislih na prihodnje leto, ko bo 10 let prijateljskega sodelovanja, in 
je Peter Burgar prav na srečanju na Hrvaškem potrdil podaljšanje spon-
zorske pogodbe z Nogometnim klubom Komenda, je predsednik Aleš 

Pozdrav poletju, ki smo ga praznovali v torek, 13. junija 2017, je v na-
šem vrtcu že tradicionalna prireditev. Otroci imajo prireditev zelo radi, 
kajti ta dan se zaposleni še bolj potrudimo, da bi otrokom popestrili bi-
vanje v vrtcu. Na igrišču se zberemo prav vsi, ki tu sobivamo iz dneva 
v dan. Vzgojitelji so otroke razveselili z lutkovno predstavo Sapramiška. 
Po predstavi pa smo se skupaj zabavali. Tudi dobro kosilo smo pojedli 
kar na prostem ob klepetu s prijatelji. Utrujeni malčki so potem legli k 
počitku, malo večji pa so se še naprej zabavali.

DOGAJANJA

V letošnjem šolskem letu - z mesecem oktobrom, je začel delovati 
lutkovno-dramski krožek pod mentorstvom vzgojiteljice Maje Klop-
čič in Maše Sitar.  Krožek je obiskovalo devet otrok starih od 4 do 5 
let in je potekal enkrat tedensko po eno uro. 

Otroci so preko različnih zgodb izdelovali različne vrste lutk, spozna-
vali njihove značilnosti in načine rokovanja ter sodelovali pri oblikova-
nju dramske predstave Bobek in barčica, ki so jo pripravili za svoje 
starše. V mesecu maju pa smo krožek zaključili z ogledom lutkovne 
predstave Zverjasec v Lutkovnem gledališču v Ljubljani.

Mehurčkov dan
Poletje je tu in počitnice pred vrati. Ker se končuje 
še eno vrtčevsko leto, se je v vrtcu veliko dogajalo.
V torek, 23. maja 2017, smo se zbrali na vrtčevskem igrišču, da otroci, 
starši in zaposleni skupaj preživimo popoldne. Dežne kaplje nam niso 
bile ovira, kmalu pa smo z dobro voljo in optimizmom pričakali sonce. 
Program se je začel s pevskim nastopom otrok in zaposlenih. Pripravili 
smo tudi zanimivo razstavo-oddelek se predstavi. Da pa bi naredili kaj 
dobrega za svoje zdravje, smo pripravili različne gibalne igre od gibanja 
ob ritmu glasbe, badmintona, hokej na asfaltu, igre z žogo,… Ko smo se 
dodobra razmigali, je sledila malica in prijetno druženje.

Pozdrav poletju

Lutkovno-dramski krožek

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
Junij 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. 

ČEBELA - Praznični maj v 
občini se je obogaten s prire-
ditvami lepo poslovil. Junija 
smo bili ob tradicionalni Šol-
ski valeti in vztrajnih mažo-
retkah S palico do sonca tudi 
na veselici. Pa ne na gasilski; 
ne, bili smo na Šolski veselici 
v Mostah. Šolski sklad priza-
devnih šolnikov jo je pod pokroviteljstvom Vlaste Nussdorfer pri-
pravil že desetič. Pripravili so jo, kot se jubileju spodobi. Celo nevih-
ta se je prijavila k nastopu in predstavitvi. Ni čudno, da je bil Sklad 
lepo napolnjen.. Nastopov je bilo sicer malo manj, so si pa za jubilej-
no priznanje prislužili v Skladu ČEBELO.

OSAT- Ste že pomislili, kje se lahko zbirajo odpadki. Med letošnjo 
čistilno akcijo so jih nekateri iskali v gozdu, za vodo, ob cesti, v po-
slovni coni… Ni jih bilo toliko, kot pred nekaj leti. Če verjamete, jih 
je bilo ogromno med zadnjo gasilsko vajo v Publicusovi Suhadolski 
jami. So pa ti Eko-sovražniki 
še vedno zelo trdoživi. Tam na 
Mlaki, pri Lončarski zadrugi, 
so se zbrali; bojda tisti kosovni 
po imenu, ki se ne dajo odgnati 
kar tako. Ja, kar nekaj sporočil 
je prišlo, da so vredni, da jim 
za vztrajnost čestitamo s šop-
kom OSAT-a.

ČEBELA za junij 2017

OSAT za junij 2017

Prijateljstvo dveh nogometnih klubov
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Se še spominjate televizijskega spota, ko črkoslikar z 
lestvijo na rami hodi po Logarski dolini. Ko pride do 
velike rumene table, prisloni lestev in v več jezikih 
napiše: »Dobrodošli«. V spotu vidimo slovensko po-
krajino s hribi in obalo. Pojavijo se lipicanci, potica in 
druge naše etnografske posebnosti. Spot me vedno 
znova navduši. V meni zbudi ponos. Vsaj zame je 
odlično zdravilo za vsa razočaranja in otopelost.

Pred 26. leti sta Jugoslovanska zvezna vlada in JLA na 
slovensko osamosvojitev odgovorili z vojno. Generali 
ene največjih evropskih armad so pričakovali lahko in 
hitro zmago, a doživeli grenak poraz. Slovenske obramb-

ne sile, Teritorialna obramba in Milica, so ustavile in nevtralizirale tehnično 
močnejšega nasprotnika. Zmaga v 10-dnevni osamosvojitveni vojni in odhod 
zadnjega okupatorskega vojaka s slovenskega ozemlja 25. oktobra 1991 sta 
pomenila, da je mlada država tudi s silo zavarovala politično odločitev za samo-
stojnost in neodvisnost. Sledil je še boj za mednarodno priznanje, ki smo ga 
dosegli leta 1992. Slovenija je v 20. stoletju prehodila neverjetno pot, od avstro-

POLITIKA

IZ POSLANSKE PISARNE

IZ POSLANSKE PISARNE

Zaplet zaradi neizplačila dela vplačanih sredstev za 
kohezijske projekte Občine Komenda je težje rešljiv, 
kot sem najprej pričakovala. Kot koalicijski poslanki 
mi je sicer uspelo preseči birokratski molk obeh vple-
tenih ministrstev. Po najavi ustnega poslanskega 
vprašanja pristojnima ministricama o tem problemu 
so mi bila končno dana zagotovila, da bodo v tednu 
dni rešene težave, zaradi katerih do izplačila Občini 
Komenda še ni prišlo.

Na junijski seji državnega zbora bom ministrici za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posta-
vila poslansko vprašanje. Ministrico bom pozvala, naj z 

ustreznimi ukrepi na področju minimalne plače, pokojninskega in socialnega 
sistema zagotovi socialno bolj pravično državo. Številni državljani so namreč 
zgroženi nad nizko pokojnino, ki jo bodo po izračunih ZPIZa prejemali po 
upokojitvi. 

Iz odgovorov na moja zastavljena poslanska vprašanja izhaja, da se pristoj-
na ministrica Anja Kopač Mrak zaveda, da oseba brez premoženja in do-
hodka ne more preživeti meseca z zneskom 292,56 evra. Kljub temu njeno 
ministrstvo trdi, naj bi ta znesek zadoščal za preživetje meseca. Ker gre po 
moje za kršitev Deklaracije o človekovih pravicah, bom k ukrepanju zaradi 

Skupaj za bolj prijazno družbo
prenizkega zneska za preživetje pozvala varuhinjo človekovih pravic. 

Nedavno sem sodelovala na razpravi o kulturi, kjer je poleg mene sodelo-
valo še dvanajst preteklih in aktualni minister za kulturo. Razočarana sem bila, 
ker si kulturna sfera prizadeva predvsem za večja fi nančna sredstva. Čeprav je 
materni jezik osnova, brez katerega slovenske kulture sploh ne bi bilo, slo-
venskemu jeziku na razpravi ni bilo posvečenih veliko besed. Žal so mnogi, ki 
delujejo na področju kulture, neobčutljivi tudi do naše kulturne dediščine.

V predavalnici zdravniške zbornice sem pred kratkim predavala o vplivih  
komercializacije in privatizacije zdravstva. Sodelovala sem tudi na okrogli 
mizi o zdravstvu. Spet se je pokazalo, da so pritiski mnogih zdravnikov 
za privatizacijo in komercializacijo javnega zdravstva zelo veliki. Pri-
stojna ministrica pa ni pripravljena prekiniti z anomalijami, zaradi česar se 
zdravstvo še naprej pogreza v vse večje težave.

Dobro je, da je vlada ustavila poceni razprodajo Nove ljubljanske 
banke, saj bi se sicer zgodilo podobno oškodovanje, kot se je to zgodilo pri 
Novi kreditni banki Maribor, ko so si tuji kupci kmalu po nakupu banke iz-
plačali ogromne dobičke, država, ki je v banko pred tem vložila pretiran 
kapital, pa je ostala oškodovana in praznih rok.

Požar v Kemisu je znova dokazal, da se mora družba okoljsko ozavestiti in se 
aktivirati, sicer bo kapital še naprej za svoje večje dobičke brezobzirno zastrupljal 
naše okolje in ogrožal zdravje ljudi.     Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka

Julijana Bizjak 
Mlakar, poslanka

Slovenija, moja dežela
ogrske province, jugoslovanske banovine in socialistične republike vse do 
mednarodno priznane, samostojne in neodvisne države. Malo je bilo tistih, ki so 
pred 26. leti verjeli, da je kaj takega mogoče, več je bilo tistih, ki so nas prepri-
čevali, da nas je premalo in da samo premajhni za lastno državo. Z osamosvoji-
tvijo so bili postavljeni temelji za kasnejši gospodarski razvoj in uveljavitev 
Slovenije v mednarodni skupnosti. Slovenija je postala članica Evropske unije. 
Smo člani NATO, sprejeli smo evro. Kot prva država iz nekdanjega socialistič-
nega bloka smo predsedovali Evropski uniji. Zgodovina kaže, da smo pri velikih 
projektih vedno uspešni in med prvimi, se pa težko znajdemo pri vsakdanjih 
vprašanjih, ki zadevajo razvoj države. Bog nam je dal zares čudovit košček 
sveta, škoda bi bilo, da bi ga zavrgli zgolj zato, ker trenutni oblastniki ne znajo 
vzpostaviti reda in pravičnosti. Zaradi slabih upravljavcev naše države ne sme-
mo obupati nad domovino. Imam boljšo rešitev. Zamenjajmo jih! 

Slovenci smo različni, ni pa nobene potrebe, da smo večno razdeljeni. 
Dovolimo, da nas različnost bogati. Na tem prelepem koščku Zemlje bomo 
večno živeli drug ob drugem, zato se moramo pogovarjati. Ko se bomo še 
medsebojno spodbujali in veselili uspehov drug drugega, takrat bo jasno, da 
še vedno obstaja upanje za Slovenijo.             MATEJ TONIN, poslanec

Matej Tonin, 
poslanec

Po kongresu stranke v maju, smo ta mesec iz-
vedli tudi prvo, konstitutivno sejo Sveta SDS, 
ki se jo je v imenu OO SDS Komenda udeležil 
g. Janez Dolinar. Na njej sta bila za podpredse-

dnika stranke ponovno izvoljena evroposlanec dr. Milan Zver in Jelka Go-
dec, javnosti znana ob preiskovanju korupcije v zdravstvu, za predsednika 
Sveta stranke pa dr. Anže Logar, preiskovalec NLB bančnih mahinacij. Seja 
Sveta je tokrat potekala na Vrhniki, kjer zaradi neažurnosti državnih struktur 
ob nedavni ekološki katastrofi  v tamkajšnjem Kemisu, med občani še vedno 
vre nezaupanje. Da so vedno bolj nezadovoljni tudi ostali državljani, ki ne 
nameravajo več preplačevati sicer tudi potrebnih projektov, kaže zbiranje 
podpisov za 2. tir, kjer je civilna iniciativa »Državljani se ne damo« zbrala 
skoraj 50.000 podpisov in močno presegla potrebno kvoto. S tem so podpi-
sniki izrekli nedvoumen NE nadaljnjim krajam vlad levice, SDS pa se v tem 
trenutku, še bolj jasno kot doslej, kaže kot edina alternativa obstoječemu 
stanju.

Ob tem sporočamo tudi žalostno vest, da je v teh dneh preminil nekdanji 
občinski svetnik OO SDS Komenda, Miran Bremšak, ki se je v mandatu 
2006-2010 trudil za transparentno in pošteno delovanje občine ter bil s 
svojo pošteno držo vzor vsem nam! Naj ti bo lahka slovenska rodna gruda, 
Miran.

Aleš Marinko, predsednik OO SDS Komenda

Kongres nam je dal 
nov zagon!

Kjer je volja…
Na zadnji seji občinskega sveta sta izvajalca 
gradnje in nadzora  kohezijske oziroma komu-
nalne infrastrukture v poročilu predstavila potek 
in opravljena dela. Oboje poteka po programu. 

Prav tako ni težav pri gradnji prostorov nad šolo v Komendi. Župan zagota-
vlja, da bodo dela končana in prostori  pripravljeni ob začetku šolskega leta 
po sedanjih počitnicah. Kaže, da bo rešen tudi zaplet zaradi slabega črpanja 
sredstev od države, saj sredi julija zapadejo v plačilo obveznosti iz zgrajene-
ga programa kohezije in komunalne infrastrukture.

Ve se prav tako, da bodo dela v vaseh Klanec, Breg, Nasovče in Potok 
prišla na vrsto prihodnje leto in leta 2019, saj ta izgradnja projekta že na 
samem začetku  gradnje komunalne infrastrukture ni bila v sedanjem uresni-
čevanju kohezijskega programa. Spodbudno je tudi, da bodo vsi otroci, ki 
izpolnjujejo pogoje, sprejeti v varstvo.

Ni pa spodbudno, da se zapleta na področju prometa. Kaže, da bo res 
potrebno dodatno štetje prometa iz sosednje občine proti poslovni coni in 
naprej. Ob razlagi in, menda, ugotovitvah, da je več kot polovica prometa z 
avtoceste v poslovno cono, so resni pomisleki, da je ta ugotovitev pravilna. 
Tudi za danes (30. junij) odpovedani sestanek z ministri in predstavniki 
obeh občin, Komenda in Vodice, glede prometa, kaže, da ni prave in uskla-
jene politične volje v tem delu reševanja in sodelovanja.

Na seji občinskega sveta smo tako slišali: Kjer je volja, je tudi pot. 
Lista TRN
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POLITIKA
Obvoznica Moste-Vodice

Nekaterim je 
vseeno

V petek, 26. maja 2017, je imela stranka SMC družabno srečanje v Zbiljah. 
Glede na prisotnost vodstva stranke, ministrov in državnih poslancev, je bila 
to odlična priložnost tudi za pogovor z njimi. Sestal  sem se z ministrom za 
infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem na temo ceste Želodnik – Vodice, 
konkretno za odsek od Vodic do Most. Zaprosil sem ga za sestanek z županom 
Vodic, ki je na ministrstvo že v aprilu 2017 posredoval vlogo. Minister je 
takoj pristal na to, detajle pa sem kasneje urejal z njegovim kabinetom. Na 
seznam prvotno vabljenih na sestanek, ministra dr. Petera Gašperšiča, mini-
stra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejana Židana, direktorice 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Sklad) Irene 
Šinko, smo razširili še s predstavnikom DRSI in predstavnikom DARS. Se-
stanek naj bi se zgodil 30. 6.2017, vendar je minister Židan povabilo takoj 
zavrnil, ker naj bi šlo za strokovne in ne politične zadeve, prav tako si niso 
vzeli časa na Skladu. Očitno se jih problematika ne tiče! Ker je sestanek brez 
vseh akterjev brezpredmeten, je na koncu sestanek odpovedalo tudi Ministr-
stvo za infrastrukturo. Kljub vsemu naj bi to ministrstvo vključilo izgradnjo 
obvoznice v 6- letni plan. Dogovoriti se bo potrebno le glede fi nanciranja. 

Povečan promet, ki ni posledica zgolj izgradnje Poslovne cone Komenda, 
kot prikazujejo nekateri, ne duši zgolj Vodic, zato je župan Komende na pre-
dlog SMC Direkcijo za infrastrukturo ponovno opozoril na problem prehoda 
za pešce v Mostah pred Tušem, sam pa sem izpostavil še potrebo po dodatnih 
semaforjih iz smeri Suhadol in trgovine TUŠ. Zadeva se obravnava.

Sestal sem se tudi z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravkom Počivalškom. Predstavil sem mu razvoj Poslovne cone Komenda 
in priložnosti za morebitne kupce zemljišč. Povabil sem ga v Komendo, kar 
je z veseljem sprejel, seveda pa bo potrebno poslati še uradno povabilo 
predstavnikov lokalne skupnosti.

Kohezija
Na slavnostni seji ob občinskem prazniku nas je župan seznanil, da država 

občini Komenda še vedno ni povrnila založenih sredstev iz naslova kohezije. 
Vzroke in kako ravnati v tem primeru sem poiskal pri državnem sekretarju 
Službe Vlade za razvoj in kohezijo g. Francu Zupančiču, ki mi je tudi razlo-
žil situacijo in se osebno zavzel za rešitev zadeve. Sredstva naj bi bila na 
računu Občine pred koncem meseca junija.

Roman Grošelj
Podpredsednik LO SMC Kamnik - Komenda

Ob mladih sta 
pomembni tudi srednja 
in starejša generacija 
Raziskava Save the Children je kot najboljši 

državi za otroke v svetovnem merilu razglasila Slovenijo in Norveško, 
sledijo Finska, Nizozemska in Švedska.  ZDA, katere vedno gledamo kot 
obljubljeno deželo, so na 36. mestu. Prehiteli smo tako rekoč vse najbolj 
socialno in sicer razvite skandinavske države. Več kot velik razlog, da se 
pohvalimo in smo ponosni. Toda vse tako kaže, da Slovenci tega še ne 
zmoremo, da nam bolj leži kritiziranje in jamranje, saj o tem dobrem re-
zultatu v medijih ni bilo posebne razprave. Škoda. Menim, da bi nam 
vsem skupaj dobro delo in pozitivno vplivalo na naš nacionalni karakter.

V raziskavi so ocenjevali smrtnost dojenčkov ob rojstvu in prvih petih 
letih življenja, vključenost v izobraževanje, otroško delo, poroke in no-
sečnosti ter nasilje nad otroki. Zasluga za tako izjemen dosežek gre torej 
javnemu zdravstvu, javnemu šolstvu, javnim centrom za socialno delo 
in sodiščem, pa tudi policiji. Vse to so službe, ki jih mediji pogosto na-
padajo in predstavljajo kot slabo organizirane, slabo delujoče. Vendar 
vse tako kaže, da je v drugih državah veliko slabše, kot v Sloveniji.

DeSUS načeloma ne zagovarja privatizacijo kar počez, čeprav bi se 
morali glede javnega zdravstva, sploh glede na populacijo, ki jo predsta-
vlja, še bolj glasno opredeliti zanj. Je pa vrsta strank, sploh desno orien-
tiranih, ki jim je privatizacija edini način za boljši jutri.

Bi se pa bilo smiselno ob tem dobrem rezultatu vprašati, kaj pa drugi dve 
generaciji, srednja in starejša?  Kako je poskrbljeno za njiju? V občini Ko-
menda gre na primer več kot četrtina proračunskih sredstev za otroke in 
mladino, za starejše pa nekaj procentov. Družba kolikor toliko dobro funkci-
onira samo v primeru, če je uravnoteženo poskrbljeno za celotno populacijo. 
Vsaka generacija je namreč enako potrebna v družbi in enako dragocena.

za OO DeSUS Komenda
Viktorija Drolec

NSi v Žireh
Tabor Krščanskih demokratov se je 18. junija 
pričel z mašo v povsem polni župnijski cerkvi 
sv. Martina v Žireh. Na samem taboru se je 

zbralo več kot 3000 članov, simpatizerjev in podpornikov. V nagovoru 
zbranim je predsednica spregovorila o splošnem stanju v državi in vse večji 
podpori Novi Sloveniji. Ker se bližajo predsedniške volitve, je navzoče se-
znanila s stališčem stranke: »Predsednik republike mora postati izkušena 
oseba, moralna avtoriteta v besedah in dejanjih. NSi bo ponudila svojega 
kandidata oz. kandidatko. Pred vrati so tudi volitve v DZ. NSi kot odgovor-
na stranka želi na obojih volitvah državljanom ponuditi najboljše kandidate«. 
V stranki potekajo razprave, tehtajo med predsednico stranke Ljudmilo 
Novak in podpredsednikom stranke Jožetom  Horvatom. O samem delu 
stranke in njenem programu za izboljšanje stanja, ki je s strani mnogih 
strokovnjakov priznan kot najboljši, je bilo izpostavljenih  veliko rešitev. 
Prisegajo na enostavnost, za najširšo populacijo, kajti sedanje ukrepanje 
vlade je ravno nasprotno. Enostavne in dobre rešitve skuša zakomplicirati in 
jih celo zatreti. In kako naj se državljani ob vseh birokratskih zapletih znaj-
dejo in ob tem še ustvarjajo?

Poslanka NSi Iva Dimic meni, da se zgodovina ponavlja. Konec leta 2011 
se je ob zaključku mandata Pahorjeve Vlade takratna ekipa Ministrstva za 
delo pod vodstvom Ivana Svetlika in državne sekretarke dr. Anje Kopač 
Mrak neslavno poslovila s propadlo reformo uveljavljanja pravic iz javnih 
sredstev. Koliko krivic in škode je povzročila? In še danes jo popravljamo. 
Spomnimo se samo na odvzem državnih pokojnin številnim najšibkejšim.

Praznik domovine, moje, tvoje, naše domovine se v NSi praznuje tudi s 
podpiranjem zahteve po dostojnem plačilu za vse pomočnice vzgojiteljic, 
medicinske sestre s srednjo izobrazbo, hišnike, natakarje, kuharje in ostalo 
osebje v menzah, snažilke ter številne druge. Nesprejemljivo je, da vsi ljudje 
v teh poklicih za pošteno in dobro opravljeno delo prejemajo nedostojno 
plačilo, s katerim je nemogoče normalno preživeti. Naša lepa dežela je vre-
dna srečnih in zadovoljnih ljudi.

Krščanski demokrati- OO N.Si
Danica Zmrzlikar

Dobro na račun dobrega
Komenda je pri mnogo rečeh posebna. Imamo posebno 
dobro strateško lego, zelo mlado prebivalstvo, dobre 
kazalnike gospodarske uspešnosti in kakovosti bivanja. 
Zdi se, da se dogajajo samo dobre zgodbe.

Hkrati z gradnjo kanalizacije bo občina ponekod uredila vodovode in 
cestišča. To je dobro za prometno varnost, lepšo pot v šolo in manj 
škode na vozilih zaradi ne-uničenega podvozja.

Zato smo na zadnji seji Občinskega sveta omogočili, da se bodo ne-
katera zemljišča v okolici stare Gostilne na Gmajnici menjale tako, da 
bo občina dobila več cestišča pred Gostilno, lastniki pa zemljišča ob 
Pšati za gostilno. Tam je nekoč potekala pot, ki se je le redki še spomni-
jo. Sam sem bil proti.

Zopet sem ugotovil, da občina nima izdelane prometne strategije: kako 
in kje se bomo vozili, hodili v šolo in kje bi se rekreirali. Lista VEZ je 
predlagala ureditev šolskih poti po celi občini, da bi omogočili varno 
pešpot otrokom, popoldan pa rekreacijo v naravi (namesto ob vozilih).

Ena izmed poti bi vodila ob hipodromu in Pšati mimo Gostilne na Gmaj-
nici proti novim naseljem na Podborštu. Zgled sploh ni daleč. Pot bi bila 
podobna Ob-Kamniško Bistriški sprehajalni poti, le v manjšem merilu.

Sedaj je Občinski svet omogočil menjavo za plemenit namen, pove-
čanja prometne varnosti na glavni cesti, vendar na račun drugega kori-
stnega projekta. Če bomo v prihodnosti želeli pot še ob Pšati bomo 
menjana zemljišča zopet odkupili (če ne drugače, bo to dobro za lastni-
ke). Dobro na račun dobrega. Morda pa se zgodba še izboljša.

Izak Matej Ciraj, ListaVEZ.si
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DOGAJANJA

Kulturni dom v Komendi je v okviru prireditev ob osrednjem prazniku 
občine Komenda 26. maja gostil voditeljico oskrbe v Ljubhospicu v 
Ljubljani s. Emanuelo Žerdin. Povabila sta jo domača dobrodelna 
Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) in Zavod Medgeneracijsko sre-
dišče Komenda. Prireditelja dogodka sta se za pogovor z naslovom 
Minljivost me uči živeti odločila, čeprav se o bolečinah in o trpljenju, 
o umiranju in o smrti neradi pogovarjamo. Ta pogovor ni poudarjal 
smrti, ampak življenje, kvaliteto življenja zdaj. Bil je spodbuda, da loči-
mo bistveno od nepomembnega. 

S. Emanuela v pogovoru s Štefanom Petkovškom (UPPG) ni ničesar 
prikrivala. Minevanje je del življenja in umiranje je prav zato dragocen 
čas. Da ga svojci in umirajoči čim bolje živijo, skrbijo tudi takšni domo-
vi, kakršen je Ljubhospic, osebje v njem, s. Emanuela sama z dolgoletno 

Minljivost me uči živeti
Pogovorni večer s sestro Emanuelo Žerdin

prakso dela z umirajočimi v Črni gori, Avstriji in nazadnje v Sloveniji. 
Pri tem ji koristi tudi podiplomski študij duhovne teologije, redovni 
poklic (je članica reda Frančiškank brezmadežnega spočetja), najprej in 
najbolj pa, da se z dušo in srcem, vso ljubeznijo posveča umirajočim 
ljudem. Zato je lahko mirno in upravičeno izjavila: »Blažiti bolečine je 
božansko delo!« Bolečina ni samo telesna. Duševna in duhovna boleči-
na skeli močneje. Ob tem je povedala, da je bila nemalokrat priča člove-
kovi čudežni preobrazbi.

S. Emanuela nam je najprej predstavila nekaj načel Ljubhospica. 
Najprej, da osebje tega doma spoštuje družinske odnose oskrbovanca. 
Potem, da spoštujejo dostojanstvo in voljo oskrbovanca. Zavedajo se, 
da je slovo od življenja zanj pa tudi za domače zelo težak čas. Skušajo 
ga, kolikor je mogoče, olajšati. Čutijo, kako je vsakogar strah pred 
smrtjo, mu ta strah pomagajo premagati s pogovori, mu prisluhnejo, kaj 
ga skrbi ali celo bremeni v življenju, ga zadržuje pred odhodom v več-
nost. Do konca mu pomagajo po vseh merilih sodobne strokovne nege z 
bolnikom, da »živi polno življenje«. Žalovanju se mora dati prostor. 

Gostja iz Ljubljane je tudi povedala, kaj osebju pomeni delo v Ljub-
hospicu, kako sami doživljajo vsakodnevna srečevanja z umirajočimi in 
kako naj na življenje in ljudi okrog nas gledamo mi zunaj hospica. Veli-
ko povedo besede ene izmed zaposlenih: »Imam slabo plačo, vendar 
tukaj zelo rada delam!« Še več pa tisto, kar nam je priporočila s. Ema-
nuela: ponižnost, spoštovanje človeka, kakršen je, hvaležnost za življe-
nje, ljubezen do njega in do bližnjega. Kljub vsem bolečinam in strahu, 
katerim je bila priča, nam je zagotovila: »Življenje je vredno živeti do 
njegovega konca, ko ta nastopi.«

Šopek rož iz rok direktorice Zavoda Medgeneracijsko središče Ko-
menda Mojce Šraj je bilo resnično skromno darilo s. Emanueli Žerdin 
za vse spodbude, ki smo jih bili deležni. 

Jožef Pavlič 
(Pogovor s sestro Emanuelo Žerdin 
bo tudi na programu TV Komenda.) 

Na sliki od leve: Štefan Petkovšek (Ustanova Petra Pavla Glavarja), s. 
Emanuela Žerdin in Mojca Šraj (Zavod Medgeneracijsko središče Ko-
menda)

Malteški viteški red (danes Suvereni malteški viteški red) letos praznuje 
800-letnico navzočnosti na slovenskih tleh. Najstarejša doslej znana 
omemba je listina, datirana 23. oktobra 1217, v kateri je prvič omenjena 
redovna postojanka – komenda v Melju pri Mariboru. Poleg te komende 
sta bili še dve na sedanjem slovenskem ozemlju: komenda pri sv. Petru 
na Kranjskem, sedanja Komenda na Gorenjskem (prvič omenjena v li-
stini z dne 21. februarja 1256, ohranjeni v fondu Velikega češkega prio-
rata v Osrednjem državnem arhivu v Pragi), in komenda na Polzeli (prvič 
omenjena v dokumentu iz leta 1297 ali 1298). 

Ob tem častitljivem okroglem jubileju je malteški vitez srebrokovač 
Christoph Steidl-Porenta (član Slovenske asociacije Suverenega malte-
škega viteškega reda) z dr. Tadejem Jakopičem, ki je doktoriral iz zgo-
dovine Malteškega viteškega reda, in Romanom Vučajnkom v sodelo-
vanju z vodstvom Narodne galerije v Ljubljani v tej galeriji pripravil 
razstavo z okrog 240 eksponati od redovnih uniform in insignij do 
odlikovanj, bogoslužnih oblačil in posod. Razstavo so naslovili: Ave, 
crux alba (Pozdravljen, beli križ). Po besedah glavnega pripravljavca 
razstave je to »najbolj pregledna in obsežna razstava o Suverenem 
malteškem viteškem redu doslej v zgodovini Evrope«. Veliko ekspona-

800 let Malteškega viteškega reda na Slovenskem
Izjemna razstava z okrog 240 eksponati v Narodni galeriji v Ljubljani

tov, ki spadajo v sam vrh evrop-
ske dediščine, je prvič na ogled 
javnosti. Organizatorji so jo po-
stavili z namenom, da Slovenci 
bolje in pravilno spoznamo zgo-
dovino reda, njegovo delovanje 
in poslanstvo, ki je v vodilu 
ustanovitelja reda blaženega 
Gerarda: »Naša bratovščina bo 
nesmrtna, saj je ukoreninjena v 
revščini tega sveta, obenem pa 
bodo po božji volji vedno živeli 
ljudje, ki si bodo prizadevali za 
lajšanje trpljenja in lažje prena-
šanje človeške bede.« Malteški vitezi so v duhu gesla Zaščita vere in 
pomoč ubogim vseh 900 let (red je Cerkev uradno potrdila leta 1113) to 
opravljali z oskrbo romarjev, pomočjo bolnim in tudi obrambo krščan-
stva in krščanskih krajev pred nasilneži. 

Razstavo so v Narodni galeriji v Ljubljani odprli 1. junija, zaprli pa jo 
bodo 3. septembra. Že odprtja se je udeležilo zelo veliko ljudi, napove-
dujejo pa se tudi skupine iz tujine. Ker je na njej prikazana tudi zgodovi-
na komende sv. Petra na Kranjskem in je naša Komenda stoletja spadala 
pod Malteški viteški red, je prav, da si jo ogledamo tudi Komendčani. 
Tudi s tem bomo bolje spoznali zgodovino in pravo poslanstvo reda na 
Slovenskem in v svetu, ki se pogosto napačno prikazuje in izkrivlja. V 
resnici gre samo za dvoje: zaščito vere in pomoč ubogim. Ostalo je, hote 
ali nehote, lažno prikazovano, ni v duhu ustanovitelja in vodila reda.  

Jožef Pavlič

Zanimivo predavanje
V petek, 16. junija, je Ustanova Petra Pavla Glavarja pripravila 

predavanje o Glavarju in voden ogled Glavarjeve knjižnice. Preda-
vatelja Jožef Pavlič in Ivan Hlade sta o njem povedala veliko zanimi-
vih podrobnosti. 

Dogodek je bil organiziran ob pomoči župnijskega urada Komenda 
in  sofi nanciranju občine Komenda.

Poročilo pripravljamo za naslednjo številko Aplence. 
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Sladka črnina: poln je grozd, jagode v dežju bleščijo,
v daljavi temneva borov gozd, topoli v pod hribom
šumijo, šumijo...

(Kosovel)

Tako je vabilo naše Društvo upokojencev na letošnji izlet starejših 
občanov, v organizaciji agencije ARTUR, z vodnico Andrejo Remic iz 
Cerkelj in našo izkušeno animatorko Marijo Špehonja, na dan pred 
vnebohodom, 24. maja. Dan je ob polni udeležbi in vedrem razpoloženju 
obetal lepa doživetja in odmik od vsakdanjika.

Po prvi jutranji kavici na Ravbarkomandi je bila naša prva postaja Di-
vača: Muzej slovenskih fi lmskih igralcev, v obnovljeni Škrateljnovi do-
mačiji, kjer je predstavljena življenjska pot in delo prve slovenske fi lmske 
igralke Ide Kravanja - Ite Rine. Rojena je bila v Divači in je kot samosvo-
ja najstnica brez vednosti staršev stopila v svet nemega fi lma v Berlinu, 
kjer je postala mednarodno prepoznavna fi lmska zvezda, ki je posebno 
zablestela v prvem češkem zvočnem fi lmu Erotikon. Na višku slave je 

Doživetje Krasa, v pesmih in podobah
rdeči zemlji jerini, razkošnimi drevesi cvetočega bezga, obdelanih vrtnin 
in sadovnjakov v osrčje Krasa, ki ga najmočneje označujeta dve prepo-
znavni znamki: kraški pršut in kraški teran. Vse to smo v polnosti doži-
veli v Kobjeglavi, na stari pršutarni, ob temni zdravilni kapljici, ki 
»poživlja žile«, da postane »duša židane volje, kot da bi pila kraški te-
ran«, kot je zapel Župančič. Neugodne politične peripetije okrog njego-
vega izvirnega imena so ostale v ozadju. Izvirno sušenje pršuta, ki ga 
zori kraška burja, seveda v pravilnih in točno določenih odmerkih, je 
mojstrovina izkušenih Kraševcev, ki kljubujejo težkim razmeram kakor 
pokončni bori, zato pa jih narava blagoslavlja z edinstveno kvaliteto. S 
panoramsko vožnjo smo se zgodaj popoldne bližali slovenskemu arhi-
tekturnemu biseru Štanjelu, v celoti zaščitenem spomeniku. S svojo 
markanto vzvišeno varovalno lego, z debelimi kraškimi zidovi, ozkimi 
ulicami in prehodi, ki niso dostopni z avtomobilom, zbuja resnično 
spoštovanje. Vsaka hiša, vsako okence, vsaka vrata so umetnina, ki diha 
umetnostno zgodovino in zgodbe davnine. Cerkev sv. Danijela, Ferrari-
jev vrt, Kraška hiša, galerije, hiše pa v večini prazne in samotne čakajo 
na življenje. Neprecenljiva kulturna dediščina, ki nas obvezuje, posoda 
in poezija duha. Samo upamo lahko, da jo bodo sodobni načrtovalci 
znali ohraniti in jo prilagoditi današnjim bivalnim zahtevam.

Pot naše snovne kulturne dediščine smo sklenili z nesnovno dediščino 
na Kosovelovi domačiji v Sežani. Pesnikovo rojstno hišo, od koder so ga 
pri 22 letih ponesli v prezgodnji grob na Tomaju, je pred leti odkupila 
občina in jo uredila v muzej kot kulturno zapuščino celotne Kosovelove 
družine, ki je v svojem času zaznamovala Primorsko s svojim kljubujo-
čim slovenstvom, duhovno širino in družbenim delovanjem, ki je rodilo 
tako enkratnega pesnika krasa, poeta duhovnega stanja Evrope in smrti: 
»Vsi bodo dosegli svoj cilj, le jaz ga ne bom dosegel / ognja prepoln, 
poln sil / neizrabljen k pokoju bom legel... / Pridružil se je pesnikom, ki 
so vsi umrli v 22. letu: Ketteju, Murnu, Kajuhu, Balantiču (zadnjima 
dvema z nasilno smrtjo), vendar je Usoda v njihovih dveh desetletjih ži-
vljenja zgostila in razvila vse izrazne in umetninške silnice duha, tako da 
kot prečiščeni biseri žarijo v slovenski poeziji. Kot žrtve in kot zmago-
valci nad smrtjo. Vso hišo obvladuje bogata knjižnica, svoj kotiček ima 
Srečkova zapuščina, klavir, na katerem se je mojstrila pesnikova sestra 
Karmela kot pianistka evropskega slovesa. Oskrbovalka hiše in vzornega 
vrta pa je gospa visoke starosti, poznavalka Kosovelove družine od ma-
lega in zato res avtentična pričevalka rodu, ki pri petih otrocih na žalost 
ni zapustil nobenega potomca. Pod močnim vtisom hiše posebnih usod 
so se še v avtobusu nazaj grede utrinjale Srečkove pesmi.

Dan je bil izpolnjen s svojim sijajem, okusom in zvenom.
Ivica Ogorevc

bila idol emancipirane ženske, ki pa se je hitro ustalila v zakonskem stanu 
z berlinskim študentom elektrotehnike Miodragom Đorđevićem in se za 
stalno naselila v Beogradu s spremenjenim imenom: Tamara Đorđević. 
Muzej v Divači ponuja edinstveno doživetje slovenske fi lmske dediščine, 
s poudarkom na igralski umetnosti, z igralci, ki so se zapisali v zgodovino 
slovenskega fi lma - med vsemi junaki po številu ogledov v tujini prednja-
či naš navihani in pogumni Kekec, s svojim vodilnim refrenom: Dobra 
volja je najbolja. V poletnih mesecih Škrateljnova hiša ponuja ogled fi l-
mov v letnem kinu. Spoznali smo tudi tehnični nastanek fi lma z različnimi 
fazami, kot so scenografi ja, maska, snemanje klap itd.

V Lipici smo občudovali igrivi ples plemenitih belih lepotcev in nji-
hovih črnih žrebičkov za belimi ograjami, za katerimi se razprostira 
novo igrišče golfa. Pot nas je vodila med negovanimi vinskimi trtami na 

Ljubljanski stolni prošt prelat 
Jožef Lap, naš rojak iz Nasovč 
pri Komendi, »Babčov Joža« po 
domače, bo v nedeljo, 9. julija, 
ob 16. uri obhajal 50-letnico ma-
šništva s slovesno mašo v stolnici 
sv. Nikolaja v Ljubljani. Zlato-
mašno slavje bo prav na dan, ko 
je pred 50 leti (9. julija 1967) v 
župnijski cerkvi sv. Petra v Ko-
mendi pel novo mašo; v mašnika 
ga je 29. junija 1967 posvetil te-
danji ljubljanski nadškof dr. Jožef 
Pogačnik. Hkrati s tem jubilejem 
prošt Jožef Lap letos praznuje še 
dve obletnici: vstopil je v 75. leto 
življenja, mineva pa tudi 40 let, 

odkar ga je nadškof Pogačnik imenoval in umestil za prošta Kolegiatnega 
kapitlja v Novem mestu. Danes je prošt ljubljanskega Stolnega kapitlja 
(umeščen leta 2007), bil pa je tudi stolni župnik (od leta 2007 do 2015). 

Zlata maša rojaka Jožefa Lapa
Ob obisku pri njem 19. junija zjutraj (ravno je prebiral Delo) mi je 

povedal, da ne načrtuje zlatomašnih slovesnosti niti v rojstni župniji 
Komenda in na župnijah, kjer je deloval kot duhovnik. Naročil mi je 
pozdrave za vse komendske župljane, obenem pa jih vabi, da se mu 9. 
julija pridružijo v ljubljanski stolnici pri maši v zahvalo za 50 let služe-
nja Bogu in ljudem. Posebej bo vesel narodnih noš pa tudi traktoristov. 
Skratka  vseh, ki ga imajo radi, čutijo z njim in on z njimi. 

Kaj mu pomeni Komenda in rojstna župnija, je najbolj zgovorno po-
kazal s tem, da je dal na prvo stran vabila na zlato mašo natisniti foto-
grafi jo komendskega župnijskega središča.

O njegovi življenjski, posebej pa duhovniški poti, govori knjiga z 
naslovom Jože Lap, Od pastirja do zlatomašnika izpod peresa rojaka 
pisatelja Ivana Sivca. Zlatomašnik jo je namenil »vsem svojim najbliž-
jim v hvaležno darilo«. Njena posebna vrednost je daljši prikaz jubilan-
tove življenjske poti ter mnoge fotografi je od rojstne hiše dalje, pospre-
mljene z opisi najpomembnejših dogodkov, slovesnosti, predvsem pa 
izjemnega dela, ki ga je v 50 letih duhovništva opravil naš rojak zlato-
mašnik Jožef Lap. 

Veselimo se skupaj z njim!
Jožef Pavlič 
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bili samo simpatizerji teka 
in spremljevalci tekačev. 
Arboretum je vsem ob le-
pem vremenu omogočil 
prost vstop, da so se spre-
hodili po parku v prijetnem 
zavetju pred vročim son-
cem.

K praznovanju 100 let 
lionizma so se tako pridru-
žili tudi Lionsi Domžal in 
Kamnika, ki se zahvaljuje-
jo donatorjem in sponzor-

jem - občinam Domžale, Kamnik, 
Komenda, Mengeš in Trzin, 
Porsche-Škoda SPC Škerjanec 
Domžale, Radiu HIT, Arboretu-
mu, Elesu doo, ZD Domžale in 
Kamnik, Godbi Domžale,  Ma-
žoretkam Kamnik, Folklori 
DU Komenda in gasilcem Rado-
mlje Homec.

A. Žalar

ZANIMIVOSTI

Zadnjo nedeljo v maju je bil v 
Zadru že 4. Falkensteiner tria-
tlon na polovični ironman razda-
lji, tokrat tudi kot odprto državno 
prvenstvo. V idealnih vremen-
skih pogojih je za TK Ambrož 
Trisport zlato medaljo med vete-
rani osvojil Matic Romšak. 

Nastopilo je 150 tekmovalcev iz 
Hrvaške, Slovenije, BiH, Srbije, 
Avstrije, Italije in Nemčije. Vv 
močni konkurenci pa je zmagal 
nekdanji evropski prvak Andrej 
Vištica iz Hrvaške, poleg edine 
kamniške medalje pa so ostali po 
kategorijah osvojili naslednja me-
sta: Tomaž Pilih 4. mesto, Sebastjan 

Podbevšek 6. mesto, Miha Pančur 7. mesto in Robert Agnič 18. mesto. 
Štart plavanja ob 7.00 je bil v Morju pri Petrčanah pravi užitek, saj je 

tekmovalce čakalo malo manj kot dva kilometra mirnega, čeprav hla-
dnega, morja, z lepo označeno progo. Najboljši so s plavanjem opravili 
v 25 minutah, že na kolesu pa so se najhitrejši tekmovalci hitro odpelja-
li in tekmovali svojo tekmo. Hitrost najhitrejših, na kronometrskih kole-
sih, je precej presegla 40 km/h in blizu te hitrosti so kolesarili tudi 
Pančur, Podbevšek in Romšak, ki so za 90 kilometrov potrebovali nekaj 
minut manj kot dve uri in pol. Romšaku je tudi mali maraton, kljub 
številnim višinskim metrom,uspelo odteči v 1.31 in tako v kategoriji 50 

Tečem, da pomagam

ODPRTO DRŽAVNO 
PRVENSTVU HRVAŠKE Romšak zmagal v triatlonu

do 54 let, zmagati s prednostjo skoraj desetih minut, pred hrvaškim dr-
žavnim prvakom Živkovičem. Romšakov čas 4.34,54 je tudi za pol mi-
nute boljši kot lanski zmagovalni čas Mira Kregarja.

Izjava Romšaka: 
Za razliko od prejšnjega tedna, ko smo v Avstriji tekmovali v 

dežju in skoraj zimskih temperaturah, se mi je tokrat tekma lepo 
izšla. Užival sem prav v vseh disciplinah, odplaval po dolgem času 
pod 30. minutami, na kolesu varčeval moči, na teku pa že po nekaj 
kilometrih prehitel edinega pravega konkurenta in potem do cilja le 
še nadzoroval tekmo in zmagal skoraj z lahkoto. 

V soboto, 3. junija 2017, je bil v Arboretumu 5. tek, ki sta ga organizi-
rala Lions Klub Domžale in Lions Klub Kamnik. Pred startom so nasto-
pili Godba Domžale, Folklorna skupina Društva upokojencev Komenda 
in mažoretke iz Kamnika. Na startu ob Kamniški Bistrici se je zbralo 
160 tekačev, ki so tekli na 5 km in 10 km v smeri od Arboretuma do 
Domžal in po drugi strani nazaj.

Po končanem teku so se župani občin Domžale, Kamnik, Trzin, 
Mengeš in podžupan Komende Igor Štebe pomerili v hoji z zavezanimi 
očmi na dolžini 95,6 m in se tako za trenutek preselili v svet slepih in 
slabovidnih. Zahvale in medalje so podelili nastopajočim, razdeljenim 

med moške in ženske po ka-
tegorijah. 

Podžupan občine Komenda 
Igor Štebe in župan občine 
Mengeš Franc Jerič sta prejela 
kupona po 900 evrov, ki ju je 
organizator tokrat namenil 
socialno šibkima družinama v 
občini Komenda in Mengeš.

Druženje je bilo prijetno in 
uspešno tudi za tiste, ki so 
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GASILCI

V preteklih mesecih so bila tekmovanja gasilske mladine, na katerih so 
se v različnih disciplinah pomerili pionirji, mladinci. Zavidljive rezultate 
na teh tekmovanjih so dosegli mladi gasilci PGD Moste. Na občinskem 
Kvizu gasilske mladine, ki je bil 24. februarja 2017 v Kamniku, so se dve 
skupini pionirjev in ena mladinska uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je 
bilo v Šmartnem pri Litiji. Meseca aprila pa smo odpeljali pionirke, 
mladinke in mladince na tekmovanje iz orientacije v Špitalič. Naše pio-
nirke so zasedle odlično prvo mesto , druga skupina pionirk pa se je prav 
tako uvrstila tudi na regijsko tekmovanje, ki je bilo  v Špitaliču. Udeleži-
li smo se še občinskega tekmovanja in nogometa, ki je bil v Komendi, 
kjer so mladinke dosegle drugo mesto. Mladino iz Most smo za končano 
šolsko leto nagradili s picami pred zasluženimi počitnicami.

Čestitke za izvrstne dosežke vsem mladim gasilcem.
Mentor gasilske mladine Tadej Poje

Mladi gasilci PGD Moste

Gasilska mladina iz Gasilske zveze 
Komenda in Gasilske zveze Ka-
mnik je v nedeljo, 11. junija, tek-
movala v nogometu na igriščih na 
hipodroma v Komendi. Tekmovalo 
je 43 ekip v štirih kategorijah - pi-
onirke, pionirji, mladinke, mladin-
ci. Kljub veliki vročini je gasilska 
mladina prikazala veliko borbeno-
sti in nogometnega znanja. 

Zahvaljujemo se Nogometnemu klubu Komenda za pomoč pri sodniških 
ekipah in izposoji igrišča. Skupni zmagovalec turnirja je PGD Motnik, 
drugo mesto pa sta si razdelila domačin PGD Komenda in PGD Nevlje.

Gasilski nogomet v Komendi

V začetku junija, 3. in 4. 6. 2017, je 
bilo v Športnem parku v Mekinjah v 
Kamniku občinsko gasilsko tekmo-
vanje ekip iz Gasilske zveze Ko-
menda. Tako kot lani je bilo tudi to-
krat tekmovanje v Mekinjah skupaj 
z Gasilsko zvezo Kamnik. V obeh 
dneh se je v parku zbralo in tekmo-
valo prek 800 gasilk in gasilcev.

V soboto, 3. junija, so tekmovali iz Gasilske zveze Komenda pionirji, 
pionirke, mladinci, mladinke, starejši gasilci in starejše gasilke. V nede-
ljo pa so tekmovali člani A, članice A ter člani B članice B.

Iz Gasilske zveze Ko-
menda je bil še posebno 
zanimiv trd tekmovalni 
dvoboj med ekipami iz 
PGD Komenda in PGD 
Križ, saj vse do konca 
tekmovanja ni  bilo jasno, 
iz katerega gasilskega 
društva v GZ Komenda 
bodo osvojili pokal obči-
ne Komenda. Na končni 
razglasitvi v nedeljo, 4. 

Občinsko gasilsko tekmovanje

junija, je potem Pokal občine osvojila Komenda, ki je imela za eno (1) 
točko boljši rezultat od Komende.

Ostale razvrstitve na obeh tekmovanjih pa so bile naslednje .
Sobota, 3. junija - pionirji: 1. Komenda, 2. Moste, 3. Križ; pionirke: 

1. Križ; mladinci: 1. Križ, 2. Komenda, 3. Moste; mladinke: 1. Ko-
menda; starejši gasilci: 1. Križ, 2. Moste, 3. Komenda; starejše gasilke: 
1. Križ, 2. Komenda.

Nedelja, 4. junija - člani A: 1. Križ A1, 2. Komenda A2, 3. Križ A2, 
4. Moste, 5. Komenda, 6. Moste 2; članice A: 1. Komenda; člani B: 1. 
Križ, 2. Komenda B2, 3. Komenda B1; članice B: 1. Križ, 2. Komenda.

Čestitke vsem tekmovalcem. Prihodnje leto bodo občinska tekmova-
nja obeh Gasilskih zvez predvidoma spet v Komendi.           A. Ž. 
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ZANIMIVOSTI

Pohodniška sekcija Škrjančki Planinskega društva Komenda je v soboto, 
10. junija, organizirala dvanajsti pohod bosonogih z Jurčkove Dobrave 
na Šenturško Goro pod Krvavcem, ki se ga je udeležilo 85 pohodnikov. 

Franc Drolec, predsednik sekcije, je bil z letošnjo udeležbo in poho-
dom po vrnitvi s Šenturške gore zadovoljen: »Bil je še en lep, družaben 
pohod. Težav udeleženci - bosonogi pohodniki, niso imeli, majice, 
sponzor je bil tokrat Konjeniški klub Komenda, pa jih bodo tudi tokrat 
spominjale na letošnjo bosonogo pohodno tradicijo.« 

Najštevilčnejša šest članska družina je bila Štiftar – Budja iz Volčjega 
Potoka. Šest kilometrov dolgo pot sta prehodila tudi najmlajši štiri letni 

Bosonogi dvanajstič na Šenturški gori
pohodnik Ažbe Bregant in najstarejši 79- letni Peter Jakomini. Vsi so v 
Planinskem domu Komenda prejeli praktične nagrade in medalje, ki jih 
je podelil predsednik Planinskega društva Komenda Zoran Sodnik. 
Vsak bosonogi pohodnik je namreč prejel tudi zasluženo medaljo, saj je 
bila letos pri suhi podlagi tal masaža podplatov zelo intenzivna. Ob 
prijetnem vzdušju in dobrem bograču v Planinskem domu Komenda pa  
so vse bolečine v podplatih izginile. 

Drugo leto se spet vidimo, takrat že na 13. pohodu bosonogih na 
Šenturško goro.

A. Ž.

Priljubljena prireditev mladih deklet, ki neutrudno vadijo v Twirling in 
mažoretnemu klubu v Komendi, je bila tretjo junijsko nedeljo, 18. 6. 
2017, v Športni dvorani v Komendi. Tokratni tradicionalni nastop naj-
mlajših, mladih ter starejših članic je potrdil, da tudi z novim trenerskim 
kadrom, vodstvom in rednimi treningi dekleta nadaljujejo nekdanjo 
tradicijo Anite Omerzu.

Med voditeljice najmlajših je stopila tudi Urška Štebe, ki jo poznano 
iz številnih dosedanjih nastopov in tekmovanj, gimnastike pa se je v 
klubu lotila Marjana Bokan.

Nastopile so nosilke laskavih naslovov državnih prvakinj in podprva-
kinj. Sicer pa so dekleta Mažoretne skupine Junior, Mažoretne skupine 
kadetinje in Mala šola, Plesni vrtec, Dance twirl tekmovalke, Team ka-

S PALICO DO SONCA Mažoretke potrjujejo tradicijo
det in Team B pripravile 
okrog uro programa v le-
po obiskani Športni dvo-
rani. 

Za delo in uspehe ter 
zahvali staršem deklet 
jim je čestital župan Sta-
nislav Poglajen, ki je 
skupaj s predsednikom 
kluba Gregorjem Mi-
kljem podelil priznanja za 5 let treniranja v klubu Daši Jan, Tiji Osredkar, 
Brini Kamin in Karli Ham.        A. Žalar
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ZANIMIVOSTI

Letos je naš klub doletela čast, da je organiziral prvo tekmo v okviru 
pomembne 3-dnevne mednarodne tekme Alpe Adria Orienteering Cup, 
na kateri so sodelovali orientacisti iz Avstrije, Italije, Nemčije, Hrvaške, 
Madžarske, Švice, Slovenije ter številnih drugih držav. Začeli smo izje-
mno – s tekmo štafet na kriškem gradu, ki je bila za gledalce zelo zani-
miva. Marsikdo se je spraševal, zakaj je na travniku za razvalinami 
gradu zapičenih toliko količkov. Bilo jih je 100, služili pa so kartam – 
vsaka štafeta je imela na svojem količku karte za vse tri člane ekipe. Ob 
bučnem navijanju na štartu in ob predajah so noge kar same tekle. Ta-

Alpe Adria Orienteering Cup v Komendi
kšna tekma orientacistom še dodatno dvigne nivo adrenalina. Prvič zato, 
ker tekmujejo za ekipo, drugič zato, ker tekmeci vsako napako v gozdu 
hitro kaznujejo. 

V soboto je bila dopoldanska tekma na kraškem terenu v Kalcah, 
zvečer pa še šprint v Tivoliju. Prvaka Alpe Adria O-cup je prinesla fi nal-
na tekma, ki je bila v nedeljo na Dobenem. 

Posebnost te tekme je, da vsaka država oziroma pokrajina sestavi svojo 
ekipo. Ekipa, ki doseže največ točk, se okiti z nazivom prvaka in dobi velik 
prehodni pokal, ki ga naslednje leto izroči novemu zmagovalcu. Slovenska 
ekipa (v njej so bili tudi člani OK Komenda - Matic Blaž, Polona Jezer-
šek, Žan, Monika in Nika Ravnikar, Barbara Pavlinič, Ana Pia Pogačar, 
Domen Kavčič, Zala Zavrl, Blaž Kölner in Irena Hacin Kölner) je v 
konkurenci 12 ekip osvojila izvrstno drugo mesto. Le za nekaj točk 
je zaostala za prvouvrščeno ekipo avstrijske pokrajine Štajerske.

Na posameznih tekmah so blesteli številni naši tekmovalci, odlični so 
bili tudi najmlajši, ki so osvojili kar nekaj medalj na posameznih tek-
mah. Kompas, tek in narava so bili res prava zabava!

Irena Hacin Kölner

Že več kot dve desetletji Planinsko društvo v sodelovanju z OŠ Komen-
da Moste organizira ob koncu šolskega leta šolski planinski tabor. Leto-
šnji tabor je bil v zadovoljstvo učencev in njihovih staršev v CŠOD 
PECA. Poleg pohodov, najvišji dosežen vrh je bila Peca, so si ogledali 
še mnoge znamenitosti po naši Koroški pokrajini.

ar 

Šolski planinski tabor 2017

Teja in Hana Mihelčič 
Teja Mihelčič in Hana Mihelčič, obe večkratni državni prvakinji, re-
prezentantki Kickboxing zveze Slovenije, sta v letošnjem letu v Slo-
venski Bistrici uspešno opravili še vaditeljsko licenco. Udeležujeta se 
redno športnih dogodkov, bili sta tudi Ambasadorki Čistega Športa 
SLOADO. Teja Mihelčič je bila na rednem občnem zboru Kluba boril-
nih veščin Domžale proglašena celo za naj Članico Kluba. Po uspešnih 
športnih poteh Teje in Hane že trenira podmladek, ki ga uspešno vodita 
na treningih.

Judoisti Judo kluba Komenda so imeli 12. junija 2017 izpite za višje 
pasove. V telovadnici OŠ Moste se je zvrstilo kar 70 mladih judoistov, 
ki so pred komisijo pokazali osvojene judo tehnike. Predsednik izpitne 
komisije je bil Milan Kunčič, ocenjevanje pa so si lahko ogledali tudi 
starši. Dvorana je bila polna gledalcev, ki so z aplavzi pozdravljali po-
deljevanje. Z obiskom sta judoiste počastila tudi župan občine Komenda 

Stanislav Poglajen in pod-
župan Igor Štebe. Podelila 
sta priznanja najbolj uspe-
šnim tekmovalcem v sezo-
ni 2016/17. Prejeli so jih 
Luka Lukšič, Tina Vavpe-
tič, Katarina Kumer, Nik 
Levec, Mark Jelnikar, Le-
on Adrović, Haya Vein-

handl Obaid, Karim Veinhandl, Tomaž Klemenc, Gal Štupar, Darko 
Erić, Manca Kastelic, Žiga Pahor in Gal Podbelšek.

Izpite so najprej opravili starejši judoisti, ki so prikazovali znanje za 
višje pasove. Za nekatere je bila to nova izkušnja, saj je največ otrok 
polagalo 8. kyu (belo-rumeni pas) in so izpit opravljali prvič. Dogodek 
je sklenila najmlajša skupina - judo vrtec, ki je za DIPLOMO in nagrado 
staršem predstavila judo padce, nekaj judo iger ter različna plazenja, 
lazenja in kotaljenja.

Dogodek je organiziral predsednik Judo kluba Komenda Boštjan Ve-

JUDO KLUB KOMENDA Vsi uspešni za višje pasove
inhandl, ki že več let zelo uspešno vodi klub, načrtuje in izvaja treninge, 
organizira tekme, priprave in izlete. Boštjan je odličen trener, motivator 
in vedno poln novih idej za popestritev treningov. S pomočjo ostalih 
trenerjev je otroke dobro pripravil in prav vsi so izpit uspešno opravili. 

Sedaj imajo judoisti motivacijo in nov zagon za naslednje leto. Na 
tatami bodo stopili z višjimi pasovi, eno stopnjo bliže cilju vsakega ju-
doista - postati mojster juda - nosilec črnega pasu.

Katarina Kumer

Aplenca se smeje
Pri Microsoftu so imeli razpis za vodjo njihovega oddelka 
za nekdanje sovjetske republike. Prijavilo se je 1826 
kandidatov, med njimi tudi Janez. Na skupnem srečanju z 
Billom Gatesom so kandidati izvedeli, da je prvi pogoj 

znanje računalniškega jezika C++. Dvorano jih je takoj zapustilo 
965, Janez je (čeprav računalniški analfabet) samozavestno ostal v 
dvorani. Drugi pogoj: kandidat je v prejšnji službi moral biti nadrejen 
vsaj stotim zaposlenim. Janez razmišlja, da niti svoji ženi doma ni 
nadrejen, a kljub temu pogumno ostane, še 487 pa jih je odpadlo. 
Naslednji pogoj: magisterij iz poslovnega menedžmenta. Janez raz-
mišlja, da ima sicer samo sedem razredov osnovne šole, a da nima 
česa izgubiti in ostane. Odide pa jih še 128. Zadnji pogoj: Bill Gates 
pove, da bo sedež ekspoziture v Tadžikistanu, zato mora kandidat 
aktivno govoriti tadžikistanski jezik. Janez pomisli, da za Tadžikistan 
še slišal ni, kaj šele, da bi obvladal njihov jezik, a se odloči, da gre do 
konca. Odide jih še 244 in tako poleg Janeza ostane v dvorani le še 
en kandidat. Bill Gates stopi do njiju:
»Izgleda, da le vidva izpolnjujeta vse pogoje. Rad pa bi vaju slišal, 
kako se pogovarjata po tadžikistansko.«
Janez ugotovi, da je v riti, a se počasi obrne k protikandidatu in ga še 
počasneje vpraša:
»Kakooo tiiii jeee imeeee?«
»Jaaaz seeeem Franceee, koleeeega – tiii kaaaar nadaljuuuj!«
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NASVETI

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Belo usedlino, ki se nabira na površinah, po 
katerih teče voda in ji pogovorno rečemo 
vodni kamen, kemijsko imenujemo kalcijev 
karbonat (CaCO3). Mnogim predstavlja eno 
največjih nadlog pri čiščenju kuhinje in ko-
palnice. Z njim se srečamo, kadar se nam 
zamaši pipa ali tuš. Je krivec za usedline v 
pomivalnem koritu ali grelniku vode. Pospe-
šeno se vodni kamen namreč izloča prav ob 
segrevanju in ohlajanju vode. Nabira se tudi 
na stenah naših tuš kabin, v WC školjkah in 
umivalnikih. Nadležen pa ni zgolj zaradi gr-
dega videza, pač pa tudi skrajšuje življenjsko 
dobo pomivalnemu in pralnemu stroju ter 
zmanjšuje učinkovitost grelcev vode. Kozar-

ci, sklede in druga steklovina pa imajo zaradi vodnega kamna tudi videz 
umazanosti. 

Na trgu obstaja veliko različnih pripravkov in naprav za njegovo odstra-
njevanje in preprečevanje nabiranja. Obstajajo pa tudi povsem naravni in 
cenovno dostopnejši načini, s katerimi se ga lahko znebimo. Odličen je al-
koholni kis, ki ga je moč kupiti v živilskih trgovinah. Primeren je tudi obi-
čajni kis, vendar ima v primerjavi z alkoholnim močnejši vonj, zato je alko-
holni boljša izbira. Enako je v primerjavi s kisom za vlaganje. Vodni kamen 

Groma kot vremenskega pojava se vsi bojimo, 
saj v nas zbuja neprijetne občutke. Strah nas 
je tudi možganske kapi, kratica Grom pomeni 
namreč možganska kap. In zakaj ravno ta 
kratica? Kadar nekoga prizadene možganska 
kap je običajno prizadet in otežen govor, roka 
ne uboga, ustni kotički so povešeni, oko se 
običajno pripre in seveda prizadeti so tudi 
možgani. Nujna je takojšna zdravniška po-
moč. Le hitro strokovno znanje omili posledi-
ce možganske kapi. 

Za posledicami možganske kapi takoj umre-
jo le redki. Strokovna pomoč posledice umili. 
Večina se opomore in dokaj normalno živi na-
prej. Če boste predolgo čakali, ostane invali-

dnost dokončna ali celo bolnik ostane v postelji in ne more več skrbeti sam 
zase. Svojci ali bližnji zato ukrepajte takoj, saj prizadeti ni sam sposoben. 

Podobne težave se pri starostnikih pojavijo, če v vročih dneh premalo pi-
jejo. Nekateri bruhajo, so odsotni ali jih močno boli glava. Kadar premalo 

Spretno v boj z vodnim kamnom
lahko odstranjujemo tudi s citronsko kislino, ki jo prav tako lahko kupimo v 
običajni trgovini. Moramo pa jo raztopiti v kozarcu vode in je torej malen-
kost več dela. 

Vodni kamen je potrebno kislini izpostaviti za toliko časa, da ga ta lahko 
v celoti raztopi. Majhne sledove na umivalniku lahko zato preprosto odstra-
nimo tako, da na gobico zlijemo nekaj kisa ter kamen obrišemo. Medtem ko 
pa je potrebno trdovratnejše usedline namočiti za nekaj časa. Običajno za-
došča 15 do 20 minut prekritja s krpo, ki jo pred tem prepojimo s kisom. V 
posode, kjer se je vodni kamen nabral na dnu, natočimo toliko kisa, da pre-
krijemo dno ter čez čas odlijemo. Kadar je obloga res debela, si pomagamo 
z leseno kuhalnico, s katero po pretečenem času z drgnjenjem odluščimo 
oblogo.

Princip delovanja teh naravnih čistil je s kemijskega vidika sila preprost. 
Vodni kamen je v vodi slabo topen, zato se iz vode izloča in tako pušča sledi. 
Ob dodatku kisa ali kisline pa reagira in se pretvori v vodi dobro topno snov, 
zaradi česar ga z lahkoto speremo in tako odstranimo. Pri reakciji se sprošča 
ogljikov dioksid (CO2), kar lahko vidimo kot burno reakcijo v obliki penjenja.

Na tak način odstranjevanja 
vodnega kamna ne bomo 
zgolj prizanesli svoji denarni-
ci, pač pa tudi naravi, saj bomo 
varovali okolje pred škodljivi-
mi umetnimi kemikalijami.

Grom
pijemo, se tudi kri gosti,  nastajajo strdki, ki potujejo po telesu in jih lahko 
zanese tudi v  možgane. Posledično lahko poči žilica in nastane možganska 
kap. Tako kot zemlja potrebuje vodo, sicer je izsušena in razpokana, naše 
telo potrebuje vodo. V vročih dneh dovolj pijemo in ne nosimo gole glave po 
žgočem soncu. Rajši ostanemo v hiši v hladni senci. Tudi v hiši lahko dehi-
driramo. Oči so suhe, koža se postara in starejšim s totalno protezo primanj-
kuje sline, zato proteza ni več stabilna. Tud jezik postane kosmat in suh.

Posebno pozorni morajo biti svojci ali bližnji na ljudi, ki imajo demenco. 
Dementni ljudje ne občutijo žeje in lakote, zato jim pripravimo vedno dovolj 
tekočine. Postavimo jim jo kar na mizo, potem že popijejo. Sami se ne mo-
rejo nadzorovati, mi moramo biti pozorni nanje. V vročih dneh jemo lažjo 
hrano, več sadja in zelenjave, običajno manj začinjeno. Zaradi izgube vode 
tudi skozi kožo, ker se potimo, telo izgublja sol, zato lahko nastanejo mišič-
ni krči. Pijemo lahko Donat, pojemo kako slano palčko ali jed rahlo dosoli-
mo. Sol nadoknadimo, če si ob zajtrku privoščimo kak košček salame. 

Najbolj zdrava pijača v vročih dneh je voda ali čaj. Vodo točimo iz pipe  vedno 
v stekleni kozarec. Ne pijmo vode iz plastenke, saj to je mrtva voda. Naše telo 
je živ organizem in tudi voda iz pipe je živ organizem. Občani Komende imamo 
dobro vodo, zato si to lahko privoščimo!             NA ZDRAVJE!

Delodajalcu bom odpovedala pogodbo o 
zaposlitvi. V pogodbi o zaposlitvi je dolo-
čeno, da v primerih, če jaz odpovem po-
godbo, odpovedni rok znaša 90 dni. 
Imam kakšno možnost, da se odpovedni 
rok skrajša?

Delavec lahko delodajalcu redno ali izre-
dno odpove pogodbo o zaposlitvi. Delavec 
lahko izredno odpove pogodbo, če obstajajo 
razlogi, ki so navedeni v 111. členu Zakona 
o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-
1) in če ob upoštevanju vseh okoliščin in 
interesov obeh pogodbenih strank ni mogo-
če nadaljevati delovnega razmerja do izteka 
odpovednega roka (če je bila pogodba 

sklenjena za nedoločen čas) oziroma do poteka časa, za katerega je bila 
sklenjena pogodba o zaposlitvi (če je bila pogodba sklenjena za določen 
čas). Poenostavljeno povedano je izredna odpoved možna, kadar gre za 
primere hujših kršitev delovne zakonodaje npr. delodajalec delavcu vsaj dva 
meseca ni izplačeval plače oziroma je izplačeval bistveno zmanjšano plačo. 
V takšnih primerih ni odpovednega roka in z dnem, ko je delodajalcu vroče-
na odpoved, delovno razmerje preneha.

Delavec lahko vsak čas brez navajanja razlogov delodajalcu redno 

Dolžina odpovednega roka
odpove pogodbo o zaposlitvi, pri tem pa je dolžan upoštevati dolžino 
odpovednih rokov, kot so določeni v zakonu. V 94. členu ZDR-1 je za 
primere, ko je delavec pri delodajalcu zaposlen do enega leta, določeno, da 
odpovedni rok znaša 15 dni, za zaposlitve pri delodajalcu daljše od enega 
leta, odpovedni rok znaša 30 dni. S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno po-
godbo je lahko dogovorjen daljši odpovedni rok, vendar ne daljši kot 60 dni. 
Če je torej v pogodbi o zaposlitvi za primer delavčeve redne odpovedi 
predviden krajši ali daljši odpovedni rok, je delavec dolžan spoštovati 
tega, vendar ta ne more biti daljši kot 60 dni. 

Vi imate v pogodbi o zaposlitvi določen daljši odpovedni rok, kot ga 
predvideva zakon, in sicer kar 90 dni. Ker odpovedni rok ne more biti daljši 
od 60 dni, imate le 60-dnevni odpovedni rok. V zakonu je predvideno, da 
se delavec in delodajalec lahko s pisnim dogovorom dogovorita o ustre-
znem denarnem povračilu namesto dela ali celotnega odpovednega roka 
(96. člen ZDR-1). Kar pomeni, da lahko delodajalcu predlagate tudi skraj-
šanje odpovednega roka. Ali bo na vaš predlog pristal, je odvisno od različnih 
dejavnikov npr. od tega ali delodajalec že ima delavca z ustreznim znanjem, 
ki vas bo nadomestil;  do 
tega, kakšna je delavna 
klima. Odpovedni rok 
začne teči prvi dan po 
vročitvi odpovedi na-
sprotni stranki. 

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

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

PLEZANJE

Poročilo s tekem Zahodne lige 2017
Športno plezalni odsek Komenda je že drugo leto zapored tekmoval na 
tekmah Zahodne lige. Naših 9 malih in mladih plezalcev je celo sezo-
no pridno, zagnano in trdo treniralo na plezalni stenci v Planinskem 
domu v Komendi, dvakrat ali celo trikrat na teden. Tekme so bile od 
februarja pa do konca maja v telovadnicah s plezalno steno v različnih 
krajih po Gorenjskem. Mi smo se udeležili vseh tekem. 

Največji uspeh sta si priplezala Enej Debeljak (letnik 2009), s 
skupnim 10. mestom od 64 tekmovalcev v kategoriji mlajši cicibani 
in Vita Dacar (letnik 2006), s skupnim 21. mestom od 74 tekmovalk 
v kategoriji starejše cicibanke. 

Zelo smo ponosni na naše plezalce in komaj že čakamo naslednjo 
sezono tekem, da se odrežemo še bolje!

Lana Skušek

Uspešen uvod v plezalno 
sezono
Lana Skušek, članica športnoplezalnega odseka PD 
Komenda, je nadvse uspešno začela novo tekmo-
valno sezono v športnem plezanju. Na tekmah dr-
žavnega prvenstva je v Škofji Loki (tekmovanje v 
težavnosti) dosegla 6. mesto v kategoriji kadetinj, v 
Logu (tekmovanje v balvanih) 5. mesto med kadeti-
njami ter odlično 2. mesto v kategoriji članic, v 
Šmartnem (tekmovanje v težavnosti) zares odlično 
3. mesto med kadetinjami in 4. med članicami. Na 
tekmah evropskega mladinskega pokala v težavno-
sti je v Imstu dosegla 10. mesto in v Dornbirnu 8. 
mesto.

Lana, iskreno ti čestitamo in uspešno še naprej.
ŠPO Komenda

Novi pripravniki športnega 
plezanja
V športno-plezalnem odseku planinskega društva 
Komenda smo letos že tretjič organizirali 60-urni 
tečaj za pripravnika športnega plezanja. Tečaj je bil 
marca in aprila pod nadzorom izkušenih inštruktor-
jev in plezalcev. Letos se je kalilo 8 novih tečajni-
kov, ki so imeli cilj, da osvojijo plezalno in vrvno 

tehniko za varno plezanje v urejenih slovenskih, evropskih in svetov-
nih plezališčih. 

Med tečajem smo obiskali 6 različnih slovenskih in evropskih ple-
zališč, spoznavali gibanje in zakonitosti športnega plezanja v skali, se 
naučili pravilno varovanje plezajočega, plezanja v vodstvu, spuščanje 
ob vrvi, prevezovanje na vrhu smeri, poškodbe in osnove treninga 
plezanja, etika športnih plezalcev, zgodovino plezanja in ponovili smo 
osnove prve pomoči. 

Do danes so štirje že opravili izpit za pripravnika športnega plezanja, 
ostali pa jim sledijo. Vsem iskreno čestitamo.

ŠPO Komenda

Plezalni tabor 2017
Športnoplezalni odsek smo letos popeljali otroke starosti od 8 do 14 let 
na štiridnevni plezalni tabor. Bil je v Bohinju in v okoliških plezališčih 
Peč ter Bohinjska Bela. V četrtek smo se z avtobusom odpeljali do 

kampa Danica, kjer smo postavljali taborniške šo-
tore, igrali ragbi in hodili po 'gurtni'. Prva noč je 
bila res zelo mrzla, tako mrzla, da smo vstali že ob 
5.00. Po zajtrku smo se razdelili v dve skupini, prva 
skupina je šla plezat v Peč, druga pa nabirat rožice. 
Popoldne sta se skupini zamenjali in izkazalo se je, 
da se v drugi skupini ne nabira samo rožic, ampak 
.... (za več info povprašajte udeležence, ki jih naj-
dete na sliki). Po večerji in po partiji nogometa smo 
se zabavali ob zvokih Julijine kitare. V soboto do-
poldne smo spremenili taktiko in se vsi skupaj od-
pravili v plezališče Bohinjska Bela, kjer smo osva-
jali nove plezalne vrhove in kovali načrte za 
nedeljsko tekmo. Popoldne smo si privoščili oddih 
ob Bohinjskem jezeru, kjer smo se vozili s čolni in 
kopali v prijetno ohlajenem jezeru, zvečer smo pa 
imeli poučen sprehod z baklami okoli kampa Dani-
ca do bohinjskega daljnogleda. V nedeljo smo 
imeli zaključno srečanje s starši in tradicionalno 
tekmo za zlato vponko in zlato pivo. Tekmovanje je 
v hitrostnem plezanju, kjer vzporedno plezata starš 
in otrok, ki se med sabo spodbujata in tekmujeta 
proti drugimi sovrstniki. Najhitrejši plezalec med 
otroki je bil Anže Mirtič, ki si je priplezal zlato 
vponko ter magnezij vrečko z magnezijem. Najpo-
gumnejši in najhitrejši starš je bil »Oči«.

Inštruktorji in vaditelji ŠPO Komenda

Krasno vreme, dobra volja in pripravljenost posameznikov za »akcijo«, 
je botrovalo prelepemu zaključku šolskih obveznosti in začetku zaslu-
ženih počitnic za mlade učenjake iz Nasovč. Družine so se zbrale na 
vaškem igrišču, kjer so imeli skupno kosilo - »piknik«. Bilo je živahno. 
Starši so sproščeno kramljali, otroci pa so se hitro zaposlili z žogo in 

PRVI DAN POČITNIC Na igrišču v Nasovčah

drugimi igrami. Čaroben dan se je hitro prevesil v pozno popoldne. Ve-
sele počitnice☺ !

ar
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POTOPIS

Nadaljevanje iz prejšnje številke
Sprva obetavna vremenska napoved se je kar občutno poslabšala, 

zato smo bili v težkih dvomih, ali naj z naskokom na vrh poskusimo že 
naslednji dan, torej v torek, ali naj počakamo na sredo. Na dan našega 
počitka, nas je namreč prečkala fronta, ki pa naj bi se po spremenjeni 
napovedi zavlekla v noč in se dokončno umaknila šele dopoldne nasle-
dnjega dne. Odločili smo se za tveganje s takojšnjim poskusom in če ne 
bi šlo, bi nam ostal še nov dan.

Vstali smo ob treh zjutraj in uro kasneje krenili na pot. Začetek je bil 
zelo težaven. Močno je še snežilo in pri okoli 15 stopinjah pod ničlo je 
bril še močan veter. Gaz, ki jo je Bejti utiral v več kot 20 cm debeli novi 
snežni odeji, je veter sproti zasipal, tako da tudi sledečim v koloni pot ni 
bila kaj prida olajšana. Na srečo se je vremenska napoved tokrat uresni-
čila in ko se je začelo daniti, je nehalo snežiti. Le mraz in veter sta še 
bolj pritisnila. Ogrevanje rok je postajalo vse bolj pogosto. Kmalu po-
tem se je dokončno zjasnilo in ko nas je začelo božati še sonce, se je 
naša morala močno okrepila in vrh je postal realnost. A do tja je bilo še 
daleč.

Na višini okoli 5100 m smo odložili smuči. Prišli smo v območje, ko 
brezštevilni grebenčki, ki jih je oblikovala lava, začnejo izginjati, zato 
veter tu še bolj in lažje kraljuje in o novem snegu kar naenkrat ni bilo ne 
duha ne sluha. Sneg je bil tako trd, da tudi srenači, kaj šele kože, niso 
več prijemali.

Ko sem Bejtija vprašal, ali gredo smuči na nahrbtnik, me je pogledal 
tako, kot da bi padel z lune. Šele zdaj sem razumel, zakaj je pred dvema 
dnevoma zmajeval z glavo, ko je tehtal moje smuči in vezi, saj so bile 
njegove peresno lahke. Njemu niti na misel ne pride, da bi z njimi 
smučal po tako trdem in poledenelem terenu. On je pač »samo« turni 
smučar in ga alpinistično smučanje ne zanima, po takšnem terenu se pač 
hodi peš. Resnici na ljubo nisem niti preveč dolgo niti preveč resno 
protestiral, saj je nočno garanje že pobralo kar precej moči in mišice 
niso več pokale od energije. Poleg tega je bilo snega pod derezami vedno 
manj, grušča pa vse več.

Silovitim sunkom vetra, ki so nas sem in tja tako zamajali, da smo skoraj 
izgubili ravnotežje, so se pridružile še nove težave. Te so se pojavile v 
obliki fumarol; to so luknje, skozi katere uhajajo vulkanski plini oziroma 
para. Že tako prepolovljeni količini kisika se je torej primešalo še malo 
zelo smrdečega amonijaka in kislobe žvepla. Kar smo sem in tja z muko 
uspeli spraviti v želodce, smo v njih komaj zadrževali, pa še to ne vsi.

Neskončno štetje korakov, vdihov in izdihov se je kmalu po eni uri 
popoldne končalo s prihodom na vrh; pravzaprav to ni čisto pravi vrh 
ampak neke vrste amfi teater, ki ga omejujejo še nekaj metrov visoke 
skale in špica ene od teh je teoretični vrh. Nikomur od nas štirih se ni 
dalo sneti dereze in plezati še tja gor. Pogled od tam pač ni nič drugačen 
kot nekaj metrov nižje.

Minus 23 stopinj Celzija in veter s hitrostjo približno 50 km na uro (v 
sunkih seveda krepko več), skupaj torej Chill (občutek mraza) -39 stopinj 
nam po nekaj fotografi jah in požirkih čaja ni dajalo takšnega udobja, da bi 
kazalo še dalj časa vztrajati na vrhu. Za povrh se je ravno tedaj od nekod 
prikradel oblak, ki je v sicer kar sončnem dnevu naredil senco in meglo 
nad našim obiskom vrha. Zato smo jo po hitrem postopku ubrali navzdol.

Do smuči je šlo kar hitro in brez komplikacij. Adrenalin prvih zavojev 
je prinesel dodatno energijo, tako da je kazalo na »nebeški« zaključek 

Iran - Damavand (5671 m ) - 2 (drugi del)

ture, še posebej zato, ker je bil sneg en sam »naj« pršič in ker je Bejti 
tako dobro ubiral pravočasne prehode iz enega v drugi snežni jezik, da 
ni bilo treba snemati smuči.

Toda utrujenost se je z vsakim zavojem vse bolj zajedala v naše mišice, 
spet in spet je bilo treba loviti zrak in se nadihati. Zadnjih nekaj deset me-
trov je bila že skoraj prava »kalvarija«. Nobenega zavoja se ni dalo več 
zgoljufati, treba se je bilo ustavljati že po enem ali največ dveh. Še sreča, 
da nas ni nihče gledal. Verjetno bi si mislil, da je za smučarske začetnike to 
vendarle malce previsok hrib. Pika na i pa je bilo kakšnih dvajset stopnic 
do vrat v kočo. Če se prav spomnim, sem moral vmes petkrat počivati.

Ampak vsake take muke je enkrat konec. Po tem ko nas je Bejti zma-
siral in nam postregel z dobro in obilno večerjo, smo spali precej bolje 
in predvsem bolj brezskrbno kot prejšnjo noč. Zbudili smo se v čudovi-
to jutro in kar malo obžalovali, da nismo na vrh krenili v tako ugodnih 
in lepih razmerah. Po zajtrku smo vse pospravili in spakirali in sledilo je 
še zadnje poglavje: še okoli 1700 m resnično uživaškega spusta v dolino. 
Sneg je bil povečini le malo ali pa celo nepomrznjen pršič, ponekod pa 
spihana stara podlaga, ki je bila nižje ravno prav odmrznjena.

Bejti je spet spretno krmaril med snežnimi jeziki, in to tudi v nižjih 
legah, kjer smo računali na večje pasove pešačenja. Seveda smo bili 
zelo zadovoljni. Prav gotovo bi kje drugje koga naslednji dan verjetno 
bolela glava, ampak mi smo dehidracijo opravili na krajevno dovoljen 
način in s tapravim pivom nazdravili šele v Istanbulu.

Naslednji dan smo v družbi z Bejtijevo ženo in prijateljem napravili 
še manjšo (približno 600 m) turo v eni od malo bolj odročnih stranskih 
dolin, kjer se je pokazalo še nešteto možnosti za izjemne turnosmučar-
ske cilje v tem delu sveta.

Vreme v hribih se je potem dokončno pokvarilo in odpravili smo se 
na turistični del naše poti. Najprej smo obiskali Kaspijsko jezero, potem 
pa še Teheran, Kashan, Abyaneh in Isfahan.

Iran je ogromna in zato zelo raznolika država. Najskrajnejša dela drža-
ve sta med seboj oddaljena okoli 4000 km. V kratkem času ga zato lahko 
spoznaš le za nekaj kamenčkov v mozaiku. Za nas je bilo še posebno 
doživetje praznovanje perzijskega novega leta, ki je sicer njihov največji 
praznik in v katerega so vstopili ob nastopu pomladi, to je 20. marca ob 
13.59 po lokalnem času. Štiri dni imajo popolnoma proste, dva tedna pa 
so šolske in splošne počitnice. Pri njih je zdaj leto 1396. Perzijci so po 
značaju precej drugačni od Arabcev in tudi njihova veja islamizma, to je 
šiitizem, navzven deluje precej všečno. Ves čas smo se počutili zelo varne, 
najbolj pa nam je bilo všeč, da je vse, kar smo se dogovorili, tudi zares 
veljalo, čeprav je bilo marsikaj le ustni dogovor. Kljub temu, da je v 
večjih mestih izjemna prometna gneča, so bili vsi lokalni vodiči in pre-
vozi točni. Kako tudi ne, saj za 1 € dobiš okoli 12 l dizelskega goriva
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Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka, dolgoletna 
učiteljica razrednega pouka, Angelca Kern. Brez dvoma vas je med 
bralci občinskega glasila mnogo takih, ki ste vsaj kakšno leto sedeli v 
njenem razredu. Zdelo se je, da je z neusahljivo energijo vedno znova 
vabila v svet številk in črk, mladim radovednežem odstirala življenjske 
skrivnosti in zakonitosti ter s svojim zgledom vzgajala v pravičnosti in 
poštenosti. Bila je predana, vestna in odločna učiteljica, ki je znala 
uveljaviti svojo misel. Njen pedagoški eros so čutili tudi otroci in jo 
zato imeli radi, a kljub silni naklonjenosti do njih ni popuščala – zdela 
se je stroga, zato so učenci zadolžitve jemali resno. Na začetku njene 
poti v razburkanem povojnem času je v razredu sedelo precej nad petde-
set učencev, a kljub množici je znala obdržati delovno disciplino. Vsak 
je bil pravično ocenjen, stvari pa je znala z dobrohotno naklonjenostjo 
pretehtati tudi s povsem človeškega vidika. 

Njena razpoznavna živahnost je ni zapustila niti po upokojitvi. Vedno 
se je bila pripravljena o tem in onem pogovoriti, iskreno se je zanimala 
za vsakogar. Bila je prijetna sogovornica, pa najsi je beseda nanesla na 
vreme, politiko, družinske odnose ali cerkveno življenje. 

Tudi v zadnjih letih ji življenjska energija ni usihala – zelo se je raz-
veselila svojih bivših učencev in sokrajanov, ki so jo radi obiskovali. Ti 
vedo povedati, da je imela izjemen spomin – spominjala se je vseh 
svojih učencev in o vsakomer je znala povedati kaj lepega. Tudi po 
mnogih letih je bilo čutiti predanost izbranemu poklicu, v katerega je 
vlagala veliko truda. Spomini na dogodivščine s tudi takrat od sile ra-
znolikimi otročki so se zdeli kot studenec, ki jo je poživljal in jo ohranjal, 
čeprav pri devetdesetih letih, mlado.

Veriga družine se je zlomila 
in nič več ne bo kot je bilo. 
A Bog nas vzame brez opozorila, 
čez čas veriga sklenjena spet bo.

ZAHVALA

10. marca je med nas legla 
neizmerna žalost in bole-
čina, ko nas je nenadoma 
zapustil naš dragi mož, 
oče, dedi in brat 

BRANE TIČAR 
iz Suhadol

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za pomoč. Iskrena hvala tudi kolektivu podjetja Kovinc, 
direktorju Damjanu Žvelcu za govor, urgentni službi ZD Kamnik, dr. 
Lukičevi in osebju intenzivne nege Infekcijske klinike Ljubljana. 

Radi te imamo. 
Vsi njegovi.

Ni smrt tisto, kar nas loči.
In življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje, 
kraj in čas.

(Mila Kačič)

ZAHVALA

V 26. letu se je za vedno od 
nas poslovil naš dragi 

MIHAEL ZALOKAR
iz Suhadol 

Ob nenadni izgubi našega dragega Miha, se zahvaljujemo vsem, ki 
ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani. Naše hvaležne misli naj 
dosežejo sodelavce Vrtca Mengeš, Frigologo d.o.o, Lek d.d, OŠ 
Domžale, Količevo Karton d.o.o, vse vaščane iz Suhadol in Količe-
vega, njegove sošolce in učitelje iz OŠ Dob in Gimnazije Domžale, 
vse njegove in naše prijatelje ter vse sorodnike.

Posebna zahvala duhovnikom Gregorju Celestini, Aleksandru 
Ureku in Jožetu Piberniku za zares lepo opravljen obred.

Ohranimo ga v lepem spominu.
Vsi njegovi. 

V spomin Angelci Kern

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzva-
nja, spomin je kot cvet, ki nenehno 
poganja, spomin je svetloba, ki dušo 
obliva, spomin je ljubezen, ki v srcih 
prebiva.

ZAHVALA
Ob smrti

MICI KORBAR
iz Most pri Komendi

Iskrena hvala vsem: sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in 
Rdečemu križu Moste za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in 
sveče.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji 
poti.

Vsi njeni.

Njena roka je napisala zadnjo besedo, postavila je sklepno piko. A v 
spominih in pripovedih svojih učencev bo še dolgo živela. Hvaležni za 
njeno delo, iskrive misli in pedagoško držo jo bomo ohranili v lepem 
spominu.

Kolektiv OŠ Komenda Moste
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Šolska veselica Osnovne šole Komenda Moste, 
ki je bila letos pri šoli v Mostah že 10. po vrsti, 
je nekaj posebnega. Do desete veselice so pri-
šli, ko so po prvi z denarjem, ki so ga naložili 
v Šolski sklad, kupili inzulinsko črpalko. Prav 
prva črpalka pa je postala potem tudi namen za 
nove dobrodelne dejavnosti in za organizacijo 
vsakoletnih šolskih veselic. 

Tako danes Šolski sklad z veselicami omo-
goča učencem šole v naravi, tabore, plavalne 
tečaje, oglede kulturnih predstav, da imajo v 

Ob Šolski veselici se tkejo trajne vezi, ki bodo našim otrokom morda nekoč 
pozitiven zgled, kako mnogo majhnih rok gradi velike stvari.

Vsem, ki ste si v petek, 2. 6., vzeli čas in ste prišli obiskat našo Deželo 
zabave, kakor smo poimenovali letošnjo Šolsko veselico, iskrena hvala. 
Ponovno je potekala pod častnim pokroviteljstvom Vlaste Nussdorfer, 
varuhinje človekovih pravic. 

Naša prireditev je praznovala prvo okroglo obletnico, zato so priprave 
nanjo potekale še bolj intenzivno kot sicer. Pripravili smo ji veliko zabavo, 
na kateri smo želeli peti, plesati, se gibati, seveda tudi jesti in piti, hkrati pa 
se tudi ozreti na desetletno pot, ki jo je prehodila. Učenci so v šoli kar nekaj 
časa izdelovali različne igre, v katerih bi se lahko preizkusili obiskovalci. 
Pripravili smo mnoge delavnice, zanimiv bolšji sejem, srečelov in kolo sre-
če. Ogledali ste si lahko razstavo eksotičnih živali, spoznali delo v Slovenski 
vojski ter uživali v dobri glasbi. Vzporedno bi se morala odvijati športna 

Deseta šolska veselica 
Nevihta je sicer zmotila srečanje, ni pa preprečila dobrega namena in ideje, da s skupnimi močmi 
pomagajo, rešujejo, ustvarjajo… in zmorejo.

Zahvala vsem za našo Deželo zabave
tekmovanja in mladi talenti šole so bili vznemirjeni pred svojimi nastopi. 
Dogajanja res ne bi smelo manjkati.

Radoživa mladost nas je po uspešno zaključenem eko teku s svojo energi-
jo kar srkala vase in je nestrpno čakala, da bi se prepustili stoterim podobam 
njene ustvarjalnosti ter ji končno prepustili odprte roke, da bi se po mili 
volji preizkusila v vsem, kar smo ji obljubili. A vse, ki smo del zgodbe od 
samega začetka dalje, je deseta obletnica nostalgično vrnila na izhodišče – v 
šolsko leto 2007/2008. Takrat smo v želji po pomoči iskali pot do inzulinske 
črpalke in veliko čutečih src je zasnovalo prvo šolsko veselico. Zadovoljstvo 
ob pogledu na dobro delo je bilo tolikšno, da je organizatorje gnalo naprej, 
vsako leto znova so se z vizijo in delavnostjo vpregli v naš skupni projekt. 
Ob samem začetku smo skušali udejanjiti geslo prijetno s koristnim – star-
šem in učencem smo želeli ponuditi brezskrben dan, zapolnjen z druženjem 

nadaljevanje na naslednji strani

šoli računalniško opremo, tablice, peč za žga-
nje gline…. Omogoča uresničevanje idej nad-
standardnih dejavnosti v šoli. Zato je vsaka 

šolska veselica še veliko več kot veselica, na 
kateri se učenci in drugi sodelujoči z druženji, 
predstavitvami, igrami, nastopi, z društvi in 
klubi predstavijo staršem in donatorjem. 

nadaljevanje na naslednji strani

Začelo se je vroče poletje
Obeta se rekordno vroče poletje. Pa veste, kaj to pomeni. Senca ali 

pa klima  naprava bo marsikomu prišla prav. Tudi tistim, ki ne potre-
bujejo ključa in pridejo na obisk po tisto, kar jim pride prav.

Vlomi
Nekaj podobnega je najbrž nameraval 16. maja v zgodnjem jutru 

nekdo, ki je skušal priti v trgovino v Mostah, naslednji dan, dobro uro 
prej, pa v bencinski servis v Žejah.

Grožnja in kršitve 
Bolj slabo se najbrž piše tistemu, ki je 4. maja v lokalu na območju 

občine Komenda grozil natakarici.

Na območju Komende so se 1. maja, na sam praznik dela, ker očitno 
niso vedeli kaj bi zaradi praznika počeli, sprli gostje. 10. maja pa se je 
na območju Komende tako razjezil pes, da je v besu ugriznil občanko.

Na cestah
Živahno je bilo maja na cestah. Na cesti Moste - Mengeš se je 4. 

maja potolklo z materialno škodo pet vozil, naslednji dan pa v PC. 16. 
maja je bila nesreča z lahkimi telesnimi poškodbami na cesti Moste - 
Vodice. Kar dvakrat, 17. in 19. maja, se je dogajala materialna škoda v 
križišču Pri Kralju. Podobno je bilo tudi 31. maja na Glavarjevi cesti. 
Bila je nesreča z materialno škodo, voznik pa je pobegnil. Na Zajčevi 
pa je isti dan, dobrih pet ur kasneje, pobegnil povzročitelj nesreče z 
lahkimi telesnimi poškodbami.            - aže

KRONIKA
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ob privlačnih aktivnostih, pestri ponudbi in z vpogledom v delčke šolskega 
dela, po drugi strani pa z zbranimi sredstvi vsem učencem omogočiti udelež-
bo na taborih, v šolah v naravi, na plavalnem tečaju, izboljšati opremljenost 
šole, pomagati pri zamenjavi dotrajanih pripomočkov in nakupu sodobnejše 
opreme. Tako sredstva iz šolskega sklada že nekaj let učencem krijejo ogled 
kulturne prireditve, z njimi smo kupili sodobnejšo opremo (računalnike, ta-
blice, interaktivne table), zamenjali smo dotrajano peč za žganje gline ... 

A morda je od vsega še najpomembnejše dejstvo, da gre za projekt, v 
katerem si roke podamo vsi deležniki šole – starši, učenci, učitelji, delavci 
šole in lokalna skupnost. Vsak od nas doprinese delček, ki je nenadomestljiv 
in dragocen. Ob Šolski veselici se tkejo trajne vezi, ki bodo našim otrokom 
morda nekoč pozitiven zgled, kako mnogo majhnih rok gradi velike stvari. 
Želimo si, da bi toplina te prireditve naše učence grela še dolgo potem, ko 
bodo zapustili osnovnošolske klopi. Da želja ni neuresničljiva, dokazujejo 
tisti učenci, ki so se letos vrnili in nam pomagali pri izvedbi dejavnosti. 

Šola sama tako obsežnega projekta poleg vseh vsakodnevnih dolžnosti in 
obveznosti ne bi zmogla izpeljati, čeprav sta šolska svetovalna delavka Da-
nica Kuhar in ravnateljica Mira Rek vseskozi usmerjali delo, spodbujali 
kolektiv in povezovali vse udeležence projekta. 

Upravni odbor Šolskega sklada je vsa ta leta neomajno verjel v smisel-
nost prireditve, usklajeval podrobnosti in tehnično izvedbo, iskal sponzorje 
ter včasih tudi premikal meje mogočega. Za njihovo predanost, požrtvo-
valnost, srčnost in vztrajnost se zahvaljujemo trem dosedanjim predse-
dnicam Upravnega odbora Šolskega sklada: gospem Jelki Smrekar, 
Helene Drolc in Poloni Razpotnik. Za pripravo in izvedbo zadnje vese-
lice pa se zahvaljujemo gospodu Juriju Ostermanu, ki je z letošnjim 
šolskim letom prevzel krmilo Upravnega odbora Šolskega sklada. Naj-
lepša hvala vsem.

Devet let je bilo vreme na veseli dan prizanesljivo. Včasih so se dežne 
kaplje namnožile takoj po zaključku prireditve, letos pa ni bilo tako. Narava 
je prekinila natančno izdelan načrt dogodkov na različnih prizoriščih in nam 
pokazala svojo premoč. Nevihtni oblak je počakal, da so oder zapustili 
slavnostni govorci, potem pa močno namočil prizorišče in jo zagodel tako 
obiskovalcem kot prirediteljem. Tako si letos nismo uspeli ogledati nastopov 
oddelkov, nismo dobili razrednih zmagovalcev v športnih igrah in nikoli ne 
bomo izvedeli, kateri razred bi si prislužil nagrado za najboljšo, najprivlač-
nejšo, najzanimivejšo, skratka najigro. Morda pa je prav tako, saj so bile 
prav vse po vrsti izjemne, domišljene in v vsako je bilo vloženega veliko 
truda. 

Nebo je v nekaj minutah premočilo vse, ki si niso uspeli hitro poiskati 
strehe nad glavo. Tudi mnogo izdelkov in pripomočkov se je zmočilo in se 
jih tisti dan ni dalo več uporabiti. A kljub temu se Vas je mnogo odločilo 
izpeljati dan do konca. Čeprav bi morda zdrava pamet narekovala čim prej-
šnji umik v zavetje toplega doma in v suha oblačila, se naši obiskovalci (in 
delavci šole ter učenci – prodajalci) niso predali. Vsi tisti, ki se niste pustili 
pregnati slabemu vremenu, ste zaslužni, da sedaj lahko zapišemo, da je tudi 
10. Šolska veselica uspela. Njen program je bil tokrat precej bolj sproščen, 
kot smo bili vajeni do sedaj, a otroških nasmehov v blatni okolici šole ni 
manjkalo. Ko pa je bil z blatom prekrit prevelik del kože in oblek, so za 
kratek čas pritekle tudi solze, a so se hitro posušile, saj so šolski umivalniki 
postali zabavna »otrokopralnica«. Hrana je bila izvrstna in v ohlajenem 
ozračju je bilo povpraševanje po toplem golažu, hamburgerju in sladkih 
palačinkah pričakovano. Ekipa, ki je pripravljala hrano, ni čutila, da je po-
stalo prijetno sveže, saj so morali biti zelo hitri, da so postregli goste. 

Pod črto
Čeprav nas vreme prvega junijskega petka ni uslišalo, ste tudi tokrat v naš 
sklad prispevali veliko, zbrali smo kar 4187,00 evrov. 

Zato bi se še enkrat radi zahvalili vsem, ki ste kakorkoli prispevali k 
izvedbi prireditve: najprej Upravnemu odboru Šolskega sklada, ki jo je 
organiziral, donatorjem in sodelujočim, ki so omogočili pester program, 
staršem in učencem, ki so žrtvovali svoj prosti čas in se prelevili v eko te-
kače, kuharje, prodajalce, plesalce, glasbenima skupinama in povezoval-
cem programa … Zahvala tudi častni pokroviteljici dogodka, gospe Vlasti 
Nussdorfer, da si je vzela čas in petkovo popoldne preživela z nami ter 
podžupanu, gospodu Igorju Štebetu za spodbudne besede. Največja za-
hvala pa gre vsem Vam (in ni Vas bilo malo), ki se niste pustili odgnati 
slabemu vremenu in ste z dobro voljo sprejeli vse nevšečnosti nepredvi-
dljivega vremena. Brez Vas bi bil ves naš trud zaman. Hvala, ker ste nam 
že deset let podajate roke in ste pripravljeni sodelovati z nami. Skupaj 
vrtimo zgodbo naprej, skupaj skrbimo, da se veseli dan ob zaključku prire-
ditve ne konča, ampak živi še dolgo po njej – v slikah prešernih nasmehov, 
v lepih spominih, v izboljšanih materialnih pogojih na šoli, v tem, da se vsi 
učenci lahko udeležijo nadstandardnih dejavnosti, in v vezeh, ki jih priredi-
tev stke. 

Iskrena hvala vsem! 
Barbara Janežič Bizant, 

pomočnica ravnateljice OŠ Komenda Moste

Zadnja leta jih je obiskovala tudi Vlasta 
Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, ki je 
pokroviteljica prireditve. Tudi letos je prišla. 

Vse je pozdravil tudi podžupan občine Ko-
menda Igor Štebe. In čeprav je veselo popoldne 
zmotila močna nevihta, so prireditelji druženje 

speljali do načrtovanega zaključka. Tudi tokrat 
so v Šolski sklad vložili dobrih 4000 evrov. 

A. Žalar
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S ŠOLSKIH KLOPI
TABOR V OSILNICI OB KOLPI V 2. RAZRE-
DU

Učenci 2. razredov smo odšli v Osilnico ob 
Kolpi. Tam smo počeli veliko zanimivih stvari. 
Plezali smo po plezalni steni. Streljali smo z 
lokom in s puščicami v tarčo. Zakurili smo tudi 
kres. Bilo mi je všeč.

Nal Bamburač Progar, 2. č

Na taboru je bilo zelo dobro. Najbolj mi je bilo 
všeč, ko smo streljali z lokom. Videli smo 
medvedjo stopinjo. Šli smo na 3-urni pohod. 
Tabor mi bo za vedno ostal v lepem spominu.

Kaš Primožič, 2. č

Ko smo prišli na tabor, smo se fantje in punce 
razdelili. Punce smo spale v enem delu, fantje 
pa v drugem. Tam smo bili tri dni. Veliko smo 
hodili in bili zares utrujeni.

Aneli Kutin Prešeren, 2. č

DRŽAVNO TEKMOVANJE V LEGO KON-
STRUKTORSTVU

V soboto, 13. 5., smo imeli tekmovanje v 
Ljubljani. Zbrali smo se pred Pedagoško fakul-
teto, kjer smo najprej dobili tekmovalne majice. 
Nato smo odšli v različne učilnice. Povedali so 
nam navodila, pokazali slike in potem smo iz 
lego kock sestavljali gradbišče. Jaz sem sesta-
vil bager, tovornjak, žerjav in gradbenike, ki so 
gradili trgovino. Ko smo končali, smo odšli na 
kosilo. Sledila pa je še razglasitev rezultatov, 
kjer sem izvedel, da sem zasedel tretje mesto. 

Aljaž Rakovec, 2. c

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ LOGIKE
Ko sem prišla do OŠ Marije Vere, smo se 

najprej zbrali v jedilnici. Potem smo šli v raz-
lične učilnice. Najprej smo naredili pet poče-
pov in pet poskokov, nato pa smo začeli pisati. 
Rešila sem vse naloge, razen ene. Dve nalogi 
sta bili takšni, ki jih nisem še nikoli reševala. 

Tara Knavs, 3. b

Pri krožku zabavna matematika smo reševali 
sudokuje, futošikije, barvne sudokuje, dežele 
lažnivcev, svetove in še veliko več. Na držav-
nem tekmovanju pa so bile tudi podobne nalo-
ge, ampak težje. Poleg že prej napisanih nalog 
smo reševali še obratni svet in sklenjene poti. 
Na krožek hodim zato, da lahko grem na raz-
lična tekmovanja in da se učim japonskih iger.

Simon Erik Jerebič, 4. b 

DRAMSKI KROŽEK
Pri dramskem krožku 

smo pripravili predstavo 
Ježek Snežek pogasi požar. 
Kot Ježek sem živali nau-
čil veliko koristnih stvari: 
da morajo vedno imeti pri 
roki gasilnik, da olja ne 
smejo gasiti z vodo, da 
morajo v primeru požara 
poklicati 112 in kaj morajo 
povedati, ko kličejo števil-
ko 112. Pri igri sem se zelo 

zabaval in se veliko naučil. 
 Jan Prekupec, 2. c

Dramski krožek mi je bil zelo všeč, ker sem se 
naučil razločno govoriti, ker je bila igrica za-
bavna, ker sem se veliko novega naučil in ker 
sem se opogumil in nastopal pred gledalci.

 Karim Veinhandl, 2. c 

ZLATI EX TEMPORE
Bil je petek, 5. 5. Skupaj s Klaro in Barbaro 

smo odšle v Moravče, kjer se je odvijalo likov-
no tekmovanje. Med potjo smo bile vse zelo 
radovedne, navdušene in tudi malo prestrašene, 
ker nismo vedele, kaj nas čaka. Ko smo prispe-
le, je bilo tam že nekaj deklet, kmalu za tem pa 
se je pripeljala še naša učiteljica likovne vzgo-
je. Dobili smo vsak svojo majico in kapo. Po 
fotografi ranju smo skupaj odšli na vrh hriba, 
kjer je stal šotor. Ko smo se posedli, so vsi za-
čeli delati vzorčke, ker je tako pisalo v navodi-
lih, me pa smo razmišljale malo izven pravil in 
prišle do ideje, da bomo narisale nekaj drugač-
nega. Na sliko smo morale nalepiti tudi pesek. 
Odločile smo se, da bomo iz vseh treh podlag 
naredile eno sliko. Učiteljica je medtem zelo 
dobro poskrbela za nas, da nismo bile lačne in 
žejne. Ko smo začele ustvarjati, se nam je v 
glavi posvetilo še veliko idej, a 
jih na žalost nismo mogle nare-
diti iz peska. Pesek nam je tudi 
sicer povzročal velike težave, 
saj se ni in ni hotel posušiti, 
zato smo morale biti zelo pre-
vidne. Med slikanjem smo se 
zelo zabavale. 

Neskončno smo hvaležne 
naši učiteljici, ki nas je vzela s 
sabo in nas pri pouku naučila 
izvirnosti, zaradi katere smo 
osvojile tri zlata priznanja.

Anja Lampič, 9. c 

OBISK AMBASADORKE VELIKE BRITANIJE
V petek, 19. 5., je naš razred in našo šolo 

obiskala angleška ambasadorka ga. Sophie 
Honey. Predstavili smo ji Komendo in našo 
šolo. Čeprav smo se dobro pripravili, smo 
vseeno imeli tremo.

Vsak se je naučil svoj del predstavitve. Za-
čeli smo z osnovnimi podatki o Komendi, na-
daljevali z malteškimi vitezi, komendskimi 
sejmom in podatki o šoli. Predstavitev smo 

končali s kvizom. Prva vprašanja so se nanaša-
la na Veliko Britanijo, nadaljevali pa smo s 
Slovenijo. Na večino odgovorov je naša gostja 
odgovorila pravilno. Pogovor je stekel tudi o 
britanski in slovenski hrani. Izvedeli smo za 
veliko novih jedi, ki jih prej še nismo poznali. 
Njena najljubša jed je krompirjeva pita, ki je 
podobna slovenski musaki. 

Presenetilo me je njeno znanje o Sloveniji in 
Komendi. Njen britanski naglas sploh ni zvenel 
tako slabo, kot si ga Slovenci včasih predsta-
vljamo. 

Zame je bila to prijetna in navdihujoča izku-
šnja, ki je ne bom pozabil.

Domen Žurbi 8. a

ZADNJI ŠPORTNI DAN ALI KONČNI IZLET
V torek, 23. 5., smo se devetošolci odpravili 

na športni dan v Osilnico. Ob prihodu so nas 
razdelili v dve skupini. Prva skupina je obiska-
la adrenalinski park, druga pa se je odločila za 
paintball. Ti so najprej odšli na raftanje po 
Kolpi. Naša skupina pa se je odpravila proti 
parku. Postavljen je bil kar na lesenih tramovih 
devet metrov nad tlemi. Še preden pa so nas 
spustili nanj, smo si morali obleči varnostne 
pasove in si nadeti čelade. Razdeljeni v štiri 
skupine smo se odpravili po aktivnostih: ple-

zali smo po vrveh, čez viseča debla, mreže in 
viseče gume, hodili po vrvi, se gugali na ogro-
mni gugalnici, na katero so te morali potegniti 
sošolci. Padec je marsikoga prisilil v kričanje, 
vendar smo si na koncu vsi zaželeli ponoviti to 
izkušnjo. Pred kosilom je sledil še skok z viso-
kega stebra, na katerega si se povzpel po pali-
cah, zapičenih vanj. Najtežja odločitev je bila 
prostovoljen skok z njega, saj je telo zelo težko 
prepričati, da ti ne bo hudega. Po kosilu se je 
skupina z raftanja odpravila proti gozdu, kjer 
je potekala njihova igra. Naša skupina pa se je 
odpravila z avtobusom proti Kolpi. Razdeljeni 
po čolnih so se odpravili navzdol po reki. Med 
seboj so tekmovali in čeprav so večkrat nasedli 
na brzice, so se vsi uspešno vrnili na kopno. 
Tisti, ki pa se nismo udeležili nobene izmed 
dejavnosti, pa smo se napotili proti savni in 
bazenom, kjer smo preživeli popoldne. Nasta-
vljali smo se soncu in uživali v bazenu in 
savnah.

Nepozaben izlet se je končal okoli pol desete 
ure zvečer v Komendi. 

Timotej Peršin, 9. c
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SKAVTI

Bliža se čas poletja, sonca, morja, kampiranja 
in poletnih taborov. Verjetno se ne uštejeva 
preveč, če rečeva, da je zagotovo vsak izmed 
nas, skavt ali ne, že naletel na težavo, ko je bilo 
potrebno pripraviti nahrbtnik z vsemi potreb-
ščinami ali, kar je še huje, da je naletel na teža-
vo šele na taboru oziroma kampiranju, ko je bil 
nahrbtnik že na hrbtu in daleč od doma. Pred-
stavljajte si, da greste na potovalni tabor ali 
potovanje zgolj z nekaj kilogrami na hrbtu!

Torej, kako pripraviti nahrbtnik, ki bo služil 
in ne obremenjeval? Skavti smo za vas pripra-
vili ključnih 5 nasvetov:

Ne izberite prevelikega nahrbtnika. Hitro 
vas bo zamikalo, da daste notri več, kot je po-
trebno. Ne obremenjujte se preveč z vprašanji 
‘Kaj če?’, ker vsako tako vprašanje zgolj pri-
speva eno nepotrebno stvar več v nahrbtnik.

S seboj vzemite kakovostno opremo, kar s 
seboj potegne tudi manjši volumen in težo. 
Najbolj bodite pozorni pri izbiri spalne vreče, 
loncev ter plastenke.

Ne pretiravajte s količino oblačil, kajti 
oblačila lahko tudi operete. Za  teden kampira-
nja oz. tabora v primeru dežja bo zadostoval en 
pulover, ene udobne hlače ter pelerina. Za 
skavte sta obvezna oprema seveda tudi skavtski 
kroj in kavbojke. Prav tako ne pretiravajte s 
količino oblačil za vroče vreme. Dvoje kratkih 
hlač ter štiri majice s kratkimi rokavi bodo 
povsem zadostovale. Pa še en trik: oblačila 
zasedejo znatno manj prostora in so precej 
manj zmečkana, če jih zvijete. 

Premišljeno izberite obuvala: dvoji čevlji 
bodo popolnoma dovolj: eni, v katerih vam je 
udobno hoditi (npr. pohodni čevlji) ter eni, 
malo bolj zračni in udobni, a vseeno praktični, 
npr. čevlji teva.

Pripomočke za osebno higieno vzemite v 
manjši embalaži – npr. zobna pasta, sončna 
krema.

Takole opremljen nahrbtnik ne bi smel teh-
tati več kot 5 kilogramov. Skavti vam v priha-
jajočem poletju želimo, da bi čim večkrat po-

trebovali svoj nahrbtnik/potovalko/kovček in 
se na izletih in potovanjih naužili čim več le-
pot, ki nam jih ponuja narava poleti.

Ana Jagodic, Veselo odštekana čebela in Rok 
Valenčič, Vedri volk

Izziv meseca 
Del skavtske metode so tudi izhodi (jeseno-

vanja, zimovanja, hajki in poletni tabori). Ta-
krat se odpravimo na pot in v nam ne tako po-
znanem okolju doživimo cel kup zanimivih 
stvari in ustvarjamo nepozabne spomine. Vabi-
mo vas, da v tem mesecu tudi vi načrtujete izlet 
v hribe/na morje/nekam v naravo in se tam 
kvalitetno družite. Ne pozabite pravilno napa-
kirati nahrbtnikov. ☺ 

Kdo in kaj smo skavti – četa kot veja
V veji izvidnikov in vodnic (IV) so najstni-

ki stari med 11 in 16 let. Njihovo geslo se glasi: 
BODI PRIPRAVLJEN. Izvidništvo je poseb-
na izkušnja in doživetje, kjer se izvidniki in 
vodnice učijo skavtskega znanja in veščin, 
pridobivajo izkušnje in premagujejo izzive. 
Najstniki v tej veji so pogumni in zvedavi raz-
iskovalci, ki s svojim optimizmom in veseljem 
delajo ta svet za spoznanje boljši. S sanjarje-
njem in domišljijo ter pustolovskim duhom so 
VEDNO PRIPRAVLJENI na akcijo! Vsi izvi-
dniki in vodnice so člani čete, ki deluje kot 
skupnost razdeljena v manjše skupinice – vode 
– in se trudi živeti po skavtskih zakonih. Vsaka 
četa ima svoje ime, ki jo karakterizira in ji daje 
identiteto. Vodi znotraj čete pa imajo imena po 
živalih. Vsak vod, naj bo fantovski ali dekliški 
ima svoj klic, svoje »fore«, ki krepijo skavt-
skega duha, vodovo zastavico in še kaj … 
Vsak član voda ima funkcijo, ki mu nalaga 
odgovornost in ga hkrati spodbuja in opominja, 
da je pomemben član voda ter čete. Veja izvi-
dnikov in vodnic se trudi učiti iz narave in 
spoznavati Božje stvarstvo, se povezati in 
spoznavati sebe ter živeti drug z drugim ter 
osvajati veščine življenja v naravi, kot so ori-
entacija, priprava hrane, postavljanja zgradb iz 
lesa in vrvi, postavljanja ognjev … Izvidniki 
vedno iščejo nove pustolovščine in z navduše-
nostjo v očeh stikajo po travnikih, gozdovih, 
mestih … Celotna četa se običajno dobi nekaj-
krat na leto, sicer pa se otroci tedensko sreču-
jejo na srečanjih voda, ki jih vodi vodnik. Ži-
vljenje v četi vedno postreže z novo nepozabno 
izkušnjo in izvidniku ter vodnici pomaga 
osebno napredovati ter duhovno rasti. Vrhunec 
leta je poleg krajšega jesenovanja in zimovanja 
seveda poletni tabor, kjer je polno izzivov, do-
godivščin, potepov, iger, tabornih ognjev, noč-

nih straž, spanja v šotoru, izletov …
povzeto po www.skavti.si/veje 

Dogajalo se je … Hajk
Kaj je hajk?
Hajk ali potep je krajši nekajdnevni tabor, na 

katerega se vsak posamezen vod odpravi sam 
in ga tudi sam organizira. Vod se lahko odpravi 
kamor želi. Včasih je to bližnji kraj, včasih 
gremo celo na morje ali v hribe. Sami si tudi 
izberemo, kaj bomo na hajku počeli in kako 
bomo do tja prišli. Namen hajka je druženje in 
zabava z vodom, predvsem pa tudi povezova-
nje s soskavti. 

Letos novembra smo se gazele odpravile na 
hajk na Homec. Ko smo prišle tja, je bil že ve-
čer, zato smo se razpakirale in pojedle večerjo. 
Kot imamo gazele že tradicijo, smo zvečer 
gledale animirani fi lm Spirit: Stallion of the 
Cimarron in na to temo smo imele kasneje tudi 
katehezo. V naslednjih dveh dneh smo se veliko 
masirale, se pogovarjale, plesale in hodile na 
sprehode, naši dve novinki pa sta imeli tudi 
izziv, ki je prav tako že gazelja tradicija.

Skratka, na hajku smo uživale in ko je v ne-
deljo prišel čas, da gremo domov, smo se le s 
težavo poslovile. 

Sara Maleš, Andeseb gazela

Kako na skavtih preživljamo čas?
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ŠAH

Opravičilo Janu Šublju
Opravičujem se, da sem v majski številki 

Aplence v članku o Odstop predsednika šaho-
vskega kluba poimensko navedel ime in prii-
mek mladoletne osebe in uporabil besedo 
očitki.

9. TURNIR MLADIH 2016/2017 v osnovni 
šoli Kolezija v Ljubljani v petek, 26. 5. 2017. 
Osvojili smo 1. mesto Jan Marn, 5. mesto 
Vesna Mihelič, 6. mesto Janez Paternoster, 9. 
mesto Jernej Zidar, 10. mesto Jure Žličar, 15. 
mesto Elma Halilović, 19. mesto Teo Cimper-
man, 22. mesto Jaka Tavčar, 24. mesto Martin 
Perme, 25. mesto Gal Založnik, 27. mesto Inti 
Maček, 29. mesto Filip Omladič Klanjšček, 
30. mesto Gašper Klemenčič, 44. mesto David 
Paternoster. 

Šahovske novice
Janez Paternoster, 106. mesto Jernej Zidar, 110. 
mesto Bine Markošek, 112. mesto Filip Omla-
dič Klanjšček, 116. mesto Elma Halilović.

5. TURNIR NAJMLAJŠIH 2017 je bil v 
osnovni šoli Kolezija v Ljubljani, v torek, 30. 5. 
2017. Osvojili smo 1. mesto Teo Cimperman, 
7. mesto Filip Omladič Klanjšček, 12. mesto 
Martin Perme, 13. mesto Jernej Zidar, 19. me-
sto Inti Maček, 22. mesto Jure Žličar, 32. mesto 
Stanko Perme, 33. mesto Bine Markošek.

CIKEL SLOVENSKIH ŽELEZNIC 2017 
v Ljubljani 3. 6. 2017. Osvojili smo 9. mesto 
Jan Šubelj, 11. mesto Jan Marn, 13. mesto 
Boris Skok, 50. mesto Vesna Mihelič, 79. me-
sto Simon Premk.

HITROPOTEZNI TURNIR ŽELEZNI-
ČAR 2017 v Ljubljani 7. 6. 2017. Osvojili smo 
3. mesto Boris Skok, 17. mesto Albin Štrajhar.

ŠAHOVSKI TURNIR V POČASTITEV 
PRAZNIKA OBČINE MENGEŠ 2017 na 
Dobenu v nedeljo, 11. 6. 2017. Osvojili smo 5. 
mesto Jan Šubelj, 9. mesto Jan Marn, 14. mesto 
Vesna Mihelič, 27. mesto Alenka Trpin, 31. 

mesto Janez Počkaj, 33. mesto Martin Perme, 
36. mesto Stanko Perme. 

6. TURNIR NAJMLAJŠIH 2017 v osnov-
ni šoli Poljane v Ljubljani v torek, 13. 6. 2017. 
Osvojili smo 1. mesto Jernej Zidar, 2. mesto 
Teo Cimperman, 5. mesto Bine Markošek, 10. 
mesto Jure Žličar, 11. mesto Martin Perme, 14. 
mesto Pavle Đokić, 19. mesto Inti Maček, 27. 
mesto Filip Omladič Klanjšček, 33. mesto Tina 
Križnič, 42. mesto Stanko Perme.

4. memorial Vesne Rožič 2017 - Najboljši po 
ratingu Jure Plaskan, Alexander Kriuchkov, 
Jan Šubelj, Mark Šketa 

4. memorial Vesne Rožič 2017 - Vesna Mihelič 
najboljša do 12 let

5. turnir najmlajših 2017-166

5. turnir najmlajših 2017 - Najboljše pri dekli-
cah Inti Maček, Taja Guid

6. turnir najmlajših 2017 - Najboljša dekleta 
Kaja Grošelj, Taja Guid, Inti Maček

6. turnir najmlajših 2017 - Najboljši dečki Teo 
Cimperman, Jernej Zidar, Anton Kosem

9. turnir mladih 2017 - Zmagovalci Zala Urh, 
Jan Marn, Leon Škrbec

Praznik Občine Mengeš 2017 - Najboljši šo-
larji Jan Marn, Jan Šubelj, Jan Ocepek

4. MEMORIAL VESNE ROŽIČ - Tekmo-
vanje je bilo na Igu v nedeljo, 28. 5. 2017. 
Osvojili smo 11. mesto Blaž Debevec, 17. me-
sto Jan Šubelj, 21. mesto Jan Gantar, 31. mesto 
Mark Šketa, 34. mesto Jaka Klanjšček, 36. 
mesto Tilen Lučovnik, 39. mesto Maj Marko-
šek, 43. mesto Boris Skok, 61. mesto Jan Marn, 
82. mesto Teo Cimperman, 94. mesto Klara 
Vidmar, 98. mesto Vesna Mihelič, 103. mesto 

HITROPOTEZNI TURNIR ŽELEZNI-
ČAR 2017 v Ljubljani 14. 6. 2017. Osvojili 
smo 1. mesto Blaž Debevec.

Franc POGLAJEN

Šahovski turnir 
Tudi mladi šahisti sekcije Društva upokojencev 
Šahovskega društva Komenda so med občin-
skim praznovanjem imeli šahovski turnir. 
Osem šahistov je igralo vsak z vsakim. Edina 
članica, bila je tudi sodnica, je bila Pavla Košir. 
Na občinskem prazničnem šahovskem turnirju 
je bil najboljši Tone Trebušak, 2. Jože Zidarič, 
3. Marjan Kern, tekmovali pa so še Peter Ple-
vel, Pavla Košir, Alojz Mezeg, Lojze Jerovšek 
in Alfonz Hrovat. 

Poleg turnirja doma je bilo 5. maja v Muti 
hitropotezno državno prvenstvo Društva inva-
lidov za leto 2017. Udeležilo se ga je 32 šahi-
stov iz cele Slovenije, med14 igralkami pa je 
bila naša Pavla Košir najboljša. 

V Domžalah pa je bilo18. maja Gorenjsko 
prvenstvo Društev upokojencev Slovenije, ki 
so se ga med 35 udeležili tudi naši šahisti Tone 
Trebušak, Peter Plevel in Alojz Mezeg, Pavla 
Košir pa je zastopala DU Kamnik. 

Katja Tabernik
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NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK
dogajanj julija2017

DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
POLETNI VEČERI V MRAVLJIŠČU za mlade 12+, vsak četrtek v avgu-

stu med 19. in 21. uro. Na programu bodo različne aktivnosti: Zabavne igre, 
v vročih večerih z vodnimi baloni, igrami na prostem, pink-ponk, namizni nogo-
met,…; Glasba in čvek s prijatelji; Poletni kino (spored spremljajte na naši FB 
strani); Sladoledni žur, sadne kupe in sok s smetano.

Naj bo mladost zdrava norost.

MRAVLJIŠČE TUDI AVGUSTA - organizira Počitniško varstvo v Mravlji-
šču od 7. 8. do 11.8. 2017 - od ponedeljka do petka, od 8.00 do 15.00.

Vsak dan štiri aktivnosti - likovno ustvarjanje in oblikovanje uporabnih 
izdelkov (izdelke odnesete domov); kuharske umetnije in priprava malice ter 
kosila; športne igre, štafetne igre in igre z vodo; družabne in namizne igre, 
kvizi in uganke, skriti zaklad ...

Celodnevno varstvo enega otroka je 8 EUR/dan ali 40 EUR za cel teden.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
AVTOBUSNI IZLET - Izletniška sekcija pripravlja 5. julija 2017 izlet v deže-
lo Petra Klepca - v Gotenico in Kočevsko Reko. Odhod avtobusa ob 7. uri iz 
Komende. Informacije in prijava pri poverjenikih ali vodji izletov Mariji Špeho-
nja, tel.: 031 405 303
VISOKOGORSKA CESTA NOCKALMSTRASSE - Odhod avtobusa iz 
Komende 9. avgusta ob 7. uri. Prijave pri poverjenikih ali pri vodji izletov 
Mariji Špehonja   031 405 303
POČITNICE NA MORJU - Septembra bodo zopet počitnice na morju. Vse 
podrobnosti bodo objavljene kasneje, informativno se lahko že prijavite.
POHODNIŠKA SEKCIJA - Vodja sekcije Marjan Marn vabi pohodnike 8. ju-
lija na pohod - Muravica- Cicelj- Sveti Miklavž - 22. julija Zalog- Limbarska 
gora. Zbor obakrat ob 8. uri pri Tušu.
KOLESARSKA SEKCIJA - 6. julija Kamnik- Komenda- Preddvor-Komenda, 
20. julija Kamnik- Volčji Potok- Radomlje- Mengeš- Vodice- Kamnik.  Komen-
dčani se dobimo ob 7.30 v Mostah pri Škorpiu, iz Kamnika je odhod z dvorišča 
DU Kamnik ob 8. uri.
BALINARSKA SEKCIJA - Julija so tekmovanja med ekipami osmih društev. 
Tekme so vsak četrtek, treningi pa vsak dan. Po pokalni ligi med društvi se 
prične liga posameznikov za društveni pokal in bo trajala vse do jeseni.
Vse športne sekcije in šahisti redno trenirajo po ustaljenem razporedu.

11. MARATON ALPE SCOTT - Prvo julijsko nedeljo, 2. 7. 2017, bo okoli 
Kamniško – Savinjskih Alp potekal že 11. Maraton Alpe Scott, ki pri nas 
velja za najlepši in tudi najtežji kolesarski maraton. Letošnja rdeča nit marato-
na je voda, zato bodo kolesarje na vseh treh prelazih čakale »naravne okrep-
čevalnice« ob izvirih čiste vode. 
Mobilna zapora in predvidena časovnica Maratona Alpe Scott: 
Kamnik – 9.00 (start), Komenda - 9.10, Cerklje - 9.20, Preddvor - 9.35, 
Zgornje Jezersko - 10.00, Jezerski Vrh - 10.30, Pavličevo sedlo - 10.50, Lo-
garska dolina - 11.00, Solčava - 11,10, Luče - 11.20, Ljubno - 11.35, Radmirje 
- 11.40, Gornji Grad - 11.50, Črnivec -12.20
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Trgovina TIA
Irena Skok s.p., Moste 80 h, 1218 Komenda 

Delovni čas: 
ponedeljek–petek od 9. do19. ure; sobota od 8. do 13. ure. 
Telefon 01 834 17 57

Trgovina za vse. Od najmlajših do starejših
* Oblačila ne pokrijejo le telo. * So tudi zgodba. * 
Pridite pogledat v TIO. * Nakup ni obvezen. * Saj 
boste zagotovo spet prišli. * Irena Skok s.p.: Lepo 
se počutim, ko vsakogar dobro oblečem. * Bližajo 
se Popusti.* 

Nagrade
1. nagrada - v vrednosti 30 EUR
2. nagrada - v vrednosti 20 EUR
3. nagrada - v vrednosti 20 EUR
4. nagrada - v vrednosti 15 EUR
5. nagrada - v vrednosti 15 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 13. julija 2017. Na ku-
verto ali po mejlu napišite ime, priimek, naslov in Nagradna križanka.

Nagrajenci Nagradne križanke Lidija Kešnar s.p. v Aplenci Glasilu 
občine Komenda, številka 5/2017:
1. nagrada – v vrednosti 40,00 EUR - MOJCA BERČIČ, Urhova 

ulica 8, 1218 Komenda
2. nagrada - v vrednosti 25,00 EUR - TINKARA SVETELJ, Moste 

23, 1218 Komenda 
3. nagrada – v vrednosti 15,00 EUR - SARA RAZPOTNIK, Tesovni-

kova 45, 1000 Ljubljana
4. nagrada – v vrednosti 10,00 EUR - ZVONKA VAJDIČ, Moste 40i, 

1218 Komenda

Čestitamo. Nagrajenci lahko nagrade na podlagi prejetega potrdila in 
osebnega dokumenta uveljavljajo v poslovalnici Šiviljstvo Lidija, Gla-
varjeva cesta 48, Komenda. Delovni čas: ponedeljek – četrtek od 8. do 
11. ure in od 13. do 18. ure, petek od 8. do 11. ure, sobota zaprto. Več 
informacij na 031 495 284.




