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Glasilo občine Komenda 5/2018
Imena, ki nas ohranjajo
Medobčinski muzej Kamnik in Občina Komenda sta na Šolski poti v Komendi pripravila razstavo kulturne dediščine Občine Komenda.

Mladi šolarji, četrtošolci in petošolci iz Komende, so v petek, 25. maja
2018, kakšno mladostno naključje, zapeli opoldne na Šolski poti.
Zakaj?
Zato, kot smo slišali članico Medobčinskega muzeja Kamnik, da je
pesem tudi kulturna dediščina. Pravzaprav je vse, kar smo začeli - pod
zemljo, na zemlji, na vodi, pod vodo, na ravnem in v višinah - kulturna
dediščina. To je tisto naše, ki nas ohranja, ki nas je začelo nekoč, nekdaj
na prostoru, kjer smo bili, kjer smo danes...

Kulturna dediščina je vse... Kar je v zgodovini ustvaril človek; je vse,
kar je vredno ohranjati za bodoče rodove. Saj nas ne nazadnje dediščina
ne le spominja, marveč nas tudi zavezuie, da je tudi naš jutri - dan, dan
v katerem smo in bomo odgovorni za dediščino zanamcev, ki se nas
bodo zato lahko spominjali.
Razstava, ki jo je po nastopu mladih pevcev odprl župan Občine Komenda Stanislav Poglajen, je utrinek komendske preteklosti, kulturnega
bogastva, ki ga je s sliko predstavil na šestnajstih panojih v sprehodu
skozi kraje po občini Komenda Franci Stele. Lep dokument, lepo, bogato ogledalo sprehoda skozi čas. Hvala Franci.
Naj bo to ogledalo res tudi lep utrinek v prazničnem maju občine Komenda. Naj bo lepo ogledalo današnjega sobivanja; ne sprevrženega trenutka
nezavedanja v (ne) razumevanju (na Šolski poti), da smo mi - za zanamce.
A. Žalar
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Poslovna cona Komenda poznana tudi v Makedoniji

Obisk iz občine Gazi Baba
Skupna ugotovitev obeh županov: Možnosti so
za sodelovanje obeh občin.

Urejenost in funkcionalnost Poslovne cone Komenda ter zadovoljstvo lastnikov poslovnih objektov v cono tedensko privablja obiskovalce, ki želijo posnemati dobre prakse oziroma od uprave in občine
Komenda pridobiti določene informacije pri urejanju svojih con in
zemljišč za poslovno gradnjo.
Zadnji takšen obisk je bil na pobudo direktorja podjetja Dilex
Boštjana Prebila v občini oziroma v Poslovni coni Komenda 22.
maja. Obiskala sta ju predstavnika makedonske občine Gazi Baba,
kjer nastaja kar 270 hektarov velika poslovna cona na vhodu v mesto
Skopje.
Župan občine Boris Georgijevski je v neformalnem pogovoru povedal, da ima njegova občina z 80.000 prebivalci več kot 70 odstotkov vse makedonske industrije, poslovnež Darko Adžiev pa je
predstavil skoraj neomejene razsežnosti in možnosti cone. Odprte
ima poti k drugim balkanskim državam, bližino letališča in železnice
ter zaradi pristanišča v Pireju tudi odlično geostrateško lego; podobno in še boljšo kot Poslovna cona Komenda (PCK).
Oba župana, komendski Stanislav Poglajen in makedonski Boris
Georgijevski, sta se pogovarjala tudi o možnosti sodelovanja in obisku komendske delegacije v Makedoniji.

Aplencaslavnostna seja ob prazniku Občine
Glasilo občine
Komenda 5/2018
19.
Komenda

Osrednja prireditev med majskimi številnimi prazničnimi prireditvami
v občini je bila slavnostna seja s podelitvijo občinskih in športnih priznanj 19. občinskega praznika. Občinski svetniki, predstavniki društev
in klubov, občani in gostje so se v torek, 15. maja, ob 17. uri zbrali v
dvorani Kulturnega doma v Komendi, ki je hkrati z razstavo v avli doma
in izidom knjige dr. Stanislava Zarnika obeležil 80-letnico gradnje in
izgradnje Kulturnega doma Komenda.

Članice in člani Kulturnega društva Godba Komenda, Mešani pevski
zbor Društva upokojencev Komenda s predsednikom Miho Ferjucem in
zborovodjo Ignacem Gorjancem, sopranistka Vlatka Oršanič ob spremljavi pianistke Irine Milivojevič in citrarka Špela Štular so s kulturnim
programom in povezovanjem Darka Mavsarja poudarili in obogatili
slovesnost, na kateri so podelili priznanja za dosežke v športu leta 2017
in letošnja občinska priznanja.
Osrednji, slavnostni govornik je bil župan Občine Komenda Stanislav Poglajen. Na začetku orisa delovanja in dogajanj v občini med
dvema praznikoma je posebej pozdravil poslanca mag. Mateja Tonina,
poslanko mag. Julijano Bizjak Mlakar, podžupana Bogomir Gaberca z
delegacijo iz pobratene Občine Križevci, župana Občine Šenčur Cirila
Kozjeka, častnega občana Alojza Laha, načelnika Upravne enote Kamnik Mihaela Novaka, letošnje nagrajence in vse v dvorani. Med njimi
je bil tudi prvi župan in s takratno ekipo ustanovitelj Občine Komenda
Tomaž Drolec.
V precej kritičnem pregledu dela in dosežkov (izvleček objavljamo
tudi v današnji Aplenci) se je župan Stanislav Poglajen še posebej dotaknil sodelovanja in odgovornosti do države in države do občine.

»Zaključujemo mandat mojega zelo zahtevnega in odgovornega
županovanja. Ocenjujem, da smo dosedanje delo z ekipo občinske
uprave in svetniki, dobro in uspešno opravili. S sredstvi, ki lokalni
skupnosti ostanejo po izpolnitvi vseh zakonskih obveznosti, kot so
šolska in predšolska vzgoja, socialni transferji, ….. smo dobro gospodarili. Čeprav nam država namenja vse manj sredstev, a istočasno nalaga nove in nove obveznosti in dolžnosti, skušamo preostanek
sredstev kar najkoristneje porabiti v dobrobit vas, občanke in občani...«
S poznanimi žlahtnimi orisi in poudarki Darka Mavsarja so dobili
Občinska priznanja Franc Podjed, bronasto iz Kamnika, dr.
Angelca Žerovnik, srebrno iz Komende in Veronika Vera Kepic, zlato
iz Most. Priznanja sta podeljevala župan Stanislav Poglajen in ob
odsotnosti predsednika KMVI Romana Koncilije podpredsednik Aleš
Marinko.

Priznanja za dosežke na športnem področju v minulem letu pa so
dobili Jan Šubelj iz Križah za dosežke v šahu, Haya Veinhandl Obaid
iz Most za tekmovanja v judu, Agata Zupin iz Brega za dosežke v
atletiki in Roman Jerovšek iz Gmajnice za dosežke v konjeniškem
športu. Priznanja sta podeljevala predsednica Odbora za družbene dejavnosti Viktorija Drolec in župan Stanislav Poglajen.
Na koncu pa je predstavil izid knjige o gradnji doma in dogajanjih v
njem ter razstavo ob 80-letnici dr. Stanislav Zarnik.
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Kar nekaj moramo
še zgraditi
Iz županovega govora na slavnostni seji ob 19.
občinskem prazniku
Nove obveznosti, a vse manj denarja. - Z ekipo občinske uprave in svetniki smo delo opravili. - Skratka, z denarjem, ki nam ostane v skrbi za
šolstvo, predšolsko vzgojo, socialo... smo dobro gospodarili.
ANDREJ ŽALAR

Zaključujemo mandat mojega zelo zahtevnega in odgovornega
županovanja.
Ocenjujem, da smo dosedanje delo z ekipo občinske
uprave in svetniki, dobro in
uspešno opravili. S sredstvi, ki lokalni skupnosti ostanejo po izpolnitvi vseh zakonskih obveznosti, kot so šolska in predšolska vzgoja,
socialni transferji, ….. smo dobro gospodarili.
Čeprav nam država namenja vse manj sredstev, a istočasno nalaga nove in nove obveznosti in dolžnosti, skušamo preostanek sredstev kar najkoristneje porabiti v dobrobit vas, občanke in občani.
Gradnja kanalizacijskega omrežja
Najobsežnejše in tudi ﬁnančno najbolj obremenjujoče delo je bilo in
je še vedno izgradnja kanalizacijskega omrežja. Čeprav smo v lanskem
letu dokončali z gradnjo kanalizacijskega omrežja, ki je bil vključen v
kohezijski projekt, moramo zgraditi še kar nekaj metrov sekundarnega
kanalizacijskega omrežja v naseljih Klanec, Breg, Nasovče in Potok. V
tem obdobju smo dokončali gradnjo kanalizacije na Gori, Gmajnici,
Mlaki in na Podborštu. Za vsa ta območja smo v začetku lanskega oktobra pridobili uporabna dovoljenja. Kljub podpisani pogodbi z Ministrstvom za okolje in prostor o soﬁnanciranju izgradnje, za vsa že dokončana in izvajalcem poplačana dela, še nismo prejeli povrnjenih sredstev.
Zopet se zatika na strani države, predvsem na urejanju in podpisovanju
ustreznih aneksov k osnovni soﬁnancerski pogodbi, ki so potrebni zaradi spremembe dinamike izplačil, spremembe načina posredovanja zahtevkov izplačil, spremenjene višine izvajalske pogodbe zaradi dodatnih
in nepredvidenih del, plana koriščenja sredstev, spremembe skrbnikov
pogodbe na strani MOP in manjših tipkarskih napak v osnovni pogodbi.
Čeprav je bil aneks po dolgotrajnih dogovarjanjih usklajen 4. aprila, ko
je organ upravljanja izdal spremenjeno odločitev o podpori, vse do današnjega dne aneksa še nismo prejeli v podpis. V izgradnjo kanalizacije
smo v tem obdobju vložili skoraj 2,5 mio EUR, refundiranih sredstev s
strani države in EU pa smo prejeli 1,6 mio. Na razliko pa še čakamo,
čakamo, in čakamo.
Ob sami gradnji kanalizacije v predhodno navedenih naseljih smo iz
lastnih, proračunskih sredstev namenili v obnovo in zamenjavo slabih,
azbestnih cevi za vodovod in sanacijo cest skoraj 600,000 EUR.

Nadzidava Osnovne šole
Velika investicija v tem obdobju je bila nadzidava
Osnovne šole v Komendi, ki
smo jo predali v uporabo
učencem in njihovim učiteljem s pričetkom letošnjega
šolskega leta. Štirje dodatni

oddelki s štirimi kabineti, sanitarijami ter prostori za upravo vrtca prav
gotovo nudijo boljše pogoje za naše osnovnošolce, istočasno pa lahko
še naprej uporabljamo del prostorov v zgradbi šole v Mostah za varstvo
in vzgojo naših najmlajših. Celotna investicija v višini preko 725.000,00
EUR je bila pokrita iz lastnih, naših proračunskih sredstev.
Zamenjava stavbnega pohištva
Naslednja investicija, ki jo moram omeniti, je zamenjava zunanjega
stavbnega pohištva na objektu Glavarjeve bolnice. Investicija je bila
plod zglednega in korektnega sodelovanja z Ministrstvom za javno
upravo, pod okrilje katerega sodi Upravna enota Kamnik, ki je med
drugim tudi uporabnik tega objekta. Pri investiciji, ki je znašala skoraj
89.300 EUR, je Ministrstvo za javno upravo sodelovalo s skoraj 35.000
EUR. Zelo pomembno pri tej investiciji pa je dejstvo, da smo se ob veliki pomoči Upravne enote Kamnik z ministrstvom dogovorili o delitvi
stroškov tudi pri nadaljnjih obnovah tega objekta, ki kar kliče po celoviti obnovi.
Cesta pred Komendsko
Dobravo
Še eno večjo investicijo bi
omenil, to je obnova 500
metrov javne ceste pred Komendsko Dobravo. Za celotno
investicijo v višini nekaj čez
120.000 EUR smo oziroma
bomo v kratkem dobili povrnjenih 32.000 EUR na podlagi Zakona o
ﬁnanciranju občin.
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Vodotoki, Poslovna cona, cesta...
Pred letom dni sem omenil, da s koncesionarjem za vzdrževanje vodotokov uspešno sodelujemo. Vemo, da je vzdrževanje in čiščenje strug
vodotokov v pristojnosti države, a je gotovo dejstvo, da brez ﬁnančne
pomoči občine, tudi država oziroma koncesionar ne bi bila toliko prisotna na vodotokih na območju naše občine. Res je, da bi bilo za celovito
rešitev in čiščenje vseh vodotokov potrebno mnogo več sredstev, kot jih
država namenja temu segmentu, a na žalost je predvsem mnogo besedi
o poplavni varnosti, predvsem ob večjih naravnih katastrofah, te besede
pa se kaj kmalu izgubijo oziroma na samem terenu ni zaznati njihovih
učinkov. Sodelovanje z vzdrževalcem vodotokov in tudi vlaganja občine
v urejanje strug se bo nadaljevalo tudi v bodoče.
Prav tako sem pred letom omenil uspešno sodelovanje z Zavodom za
varstvo narave iz Kranja v zadevi povrnitve v zazidljiva zemljišča dela

območja Poslovne cone. Vsi sodelujoči smo bili na podlagi uspešnih
dogovorov in upoštevanju vseh navodil zavoda prepričani, da bomo
vsaj za del teh zemljišč pridobili ustrezno dokumentacijo že koncem
lanskega leta. Pa se nam to še ni uresničilo, kajti uradniki v Ljubljani
vso našo obsežno dokumentacijo še kar naprej preučujejo in verjetno
prelagajo samo iz enega kupčka na drugi kupček. Dokončni korak, s
katerim bomo lažje zadihali tako mi na občini kot sama naša družba
PCK, pa nestrpno pričakujemo. Upam, da kaj kmalu.
V teh dneh se verjetno mnogi sprašujete, zakaj se obnavlja državna
cesta Moste – Mengeš in se raje ne gradi težko pričakovana povezovalna cesta Želodnik – Vodice, predvsem obvoznica v Mostah. Po vseh
sestankih, pogovorih s pristojnimi na Ministrstvu za infrastrukturo in
DARS-u in njihovih zagotovilih, ugotavljam, da se na območju naše
občine povezovalna cesta ne bo pričela graditi pred letom 2020 oziroma
2021. Vmes se bo zamenjala vlada in ministri, a upam, da zapisanih
zagotovil novo vodstvo države ne bo spremenilo.

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM
ČESTITKE OB DNEVU
DRŽAVNOSTI!
Župan Stanislav Poglajen
Občinski svet in
Občinska uprava

Glasilo občine Komenda 5/2018

Projekt Grozd malih domov
Tudi na naše najstarejše občanke in občane nismo pozabili. Pred
skoraj enim letom smo veliko truda, časa in razgovorov namenjali ponovni oživitvi gradnje objekta za starejše občane. Po tehtnem razmisleku, smo pristopili k projektu Grozd malih domov in s tem omogočili
investitorju kandidiranje na Javnem razpisu za podelitev koncesije za
opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše, ki ga je
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo 30. 6. 2017. Zagotovljeno je bilo, da bodo rezultati razpisa, tudi za
sklop B z odložnim pogojem pričetka izvajanja dejavnosti do leta 2020,
znani koncem leta 2017. Danes smo sredi maja leta 2018, a rezultati
razpisa še vedno niso znani. Po
zadnjih informacijah sredstev
javnega obveščanja, naj bi bila
odločitev ministrstva znana
šele letos jeseni.
Uspešna društva
Društva in klubi v občini
uspešno delujejo. Prav vsa so v
ponos občini, saj s svojimi akcijami, prireditvami, programi
in udeleževanjem na drugih
prireditvah predstavljajo sebe
in tudi našo občino širom države in tudi preko meja. Hvala
vsem prostovoljkam in prostovoljcem v teh društvih za njihov doprinos pri uspešnem
delovanju.

Obvestilo
Obveščamo Vas, da bo od 8. junija 2018 do 22. junija 2018 na Občini Komenda, Zajčeva cesta 23,
Javna razgrnitev treh elaboratov
(obod območij, vrednotenje zemljin in omrežje poti) za komasaciji
Drnovo in Nasovče – Kaplja vas.
Lastniki zemljišč na teh območjih boste po pošti prejeli vabila,
strokovnjaki Geodetske družbe Ljubljana pa vas bodo osebno seznanili z navedenimi elaborati in odgovarjali na morebitna vprašanja.
V času javne razgrnitve boste lahko dajali pripombe in predloge
na pripravljeno gradivo.
Občina Komenda

OB PRAZNIKU NAŠE DOMOVINE,
DNEVU DRŽAVNOSTI, VSEM
OBČANKAM IN OBČANOM ISKRENO
ČESTITAM IN ŽELIM VESELO
PRAZNOVANJE!
Miha Novak
načelnik Upravne enote Kamnik
s sodelavci
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Dobitniki priznanj v Občini Komenda
ob 19. Občinskem prazniku 2018
ANDREJ ŽALAR

Občinska priznanja 2018
Zlato priznanje Občine Komenda
VERONIKA KEPIC
Pravi, da je bolj prepoznavna po imenu Vera
Kepic. Že sredi sedemdesetih let se je v takratni krajevni skupnosti
Moste, Žeje, Suhadole
vključila v pomoč za
nego bolnikov, na začetku devetdesetih let
minulega stoletja pa v
delo odbora Rdečega
križa Moste. Tudi danes
prevladuje njena skrb
za pomoč starostnikom
in ljudem v stiski. Poznana je njena organizacija strokovnih predavanj v okviru Društva
pljučnih bolnikov Slovenije po letu 2005. Zvesta sama sebi in skrbi za sočloveka je Vera tudi
danes glavna organizatorka prireditev Rdečega križa Moste in vez med
Osnovno šolo Komenda Moste, Rdečim križem in Prostovoljnim gasilskim društvom Moste ter Občino Komenda. Že dolgih 64, še posebno pa
zadnjih 24 let, so poznane njene proslave za matere in žene ob materinskem dnevu in prazniku žena. Tudi jubilejnih 50 let delovanja Rdečega
križa in izid brošure ob jubileju je poudarila z mislijo, da je Rdeči križ
pomembni povezovalec in skrbnik tradicije za pomoč človeku.
Ob vsem razdajanju za skrb in pomoč človeku pa je Verina 10-letna
kulturna sled tudi v Mešanem pevskem zboru Moste pod vodstvom Janeza Močnika, že skoraj 30 let pa je članica Mešanega pevskega zbora
društva upokojencev Komenda pod vodstvom Ignaca Gorjanca. Ima
srebrno in zlato Gallusovo značko, za dobrodelnost pa priznanja RK
Slovenije, profesorja dr. Ramovša in zahvalo Območnega združenja
Rdečega križa Kamnik.
Za občinsko priznanje jo je predlagal krajevni odbor Rdečega križa
Moste.
Srebrno
priznanje
Občine Komenda
DR. ANGELCA
ŽEROVNIK
Rojena na Planini pri
Sevnici je že od 1976.
leta Komendčanka oziroma občanka današnje
občine Komenda. Njeno ime in priimek sta
že vrsto let povezana s
pomočjo mladim s težavami v razvoju. O
tem pričajo njena številna strokovna dela,
razprave, predavanja
doma in v tujini.
Bila je poslanka
zbora združenega dela
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v prvi slovenski skupščini, članica strokovnega sveta RS za šolstvo in
šport in komisije za pregled dela pri prenovi šolstva v devetdesetih letih.
Je tudi častna članica društva katoliških pedagogov in dobri dve desetletji članica komisije Pravičnost in mir pri slovenski škofovski konferenci.
Bila je aktivna članica Medgeneracijskega društva, v Karitasu in delovanju v organih župnije.
Danes kljub upokojitvi še vedno pomaga v Centru za izven bolnišnično psihiatrijo Psihiatrične klinike Ljubljana in je predsednica komisije
za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Že 24 let je tudi predsednica društva narodnih noš na Komendskem, skupaj z možem dr. Markom
Žerovnikom pa je dodala še knjigo o odkrivanjih v prostem času z naslovom Potovanja
Dr. Angelco Žerovnik je za priznanje predlagala Ustanova Petra Pavla
Glavarja.
Bronasto priznanje
Občine Komenda
FRANC PODJED
Doma iz Kamnika je
do upokojitve delal v
Savi Kranj. Lani so mu
v Konjeniškem klubu
Komenda zaželeli še
naprej zdravje ob 70.
rojstnem dnevu. Frenk,
kot ga poznajo v Konjeniškem kubu in plesalke ter plesalci Folklorne skupine društva
upokojencev Komenda, je ime, ki ga je Komenda spoznavala v
različnih dejavnostih.
Bil je predsednik organizacije Rdečega križa,
član igralske skupine v
društvu upokojencev,
član komisije za prekrške v Kasaški centrali Slovenije... Že od začetka
pa je tudi v Konjeniškem klubu v med tistimi, ki so vsakokrat prvi pri
pripravi in organizaciji sejmov v Komendi.
Od prvega dne, ko se je predsednik Lojze Lah s še štirimi partnerji
odločil, da pripravijo razstavo kmetijske mehanizacije, iz katere je nastal
po 22 letih današnji sejem v Komendi, je bil Franc Podjed in je še vedno,
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predsednikova »desna roka«.
Ko je bila pred petnajstimi leti v Društvu upokojencev Komenda
ustanovljena folklorna skupina, je bil Frenk tudi med ustanovnimi plesalci. Od ustanovitve pa nastopa tudi na vseh spomladanskih in jesenskih
sejmih. Ime Franca Podjeda -Frenka je ime moža, ki poskoči in zavriska
pri plesu in ki tudi s prižganim, že skoraj dogorelim cigaretom, po utečenem redu postavlja spomladanske in jesenske sejme v Komendi.
Za občinsko priznanje ob prazniku Občine Komenda je Franca PodjedaFrenka predlagal predsednik Konjeniškega kluba Komenda Lojze Lah.

ŠPORTNIKI
NAJPERSPEKTIVNEJŠI ŠPORTNIK DO
15. LETA STAROSTI
JAN ŠUBELJ
iz Križa
Jan Šubelj iz Križa je
talentiran, vztrajen in
borben šahist. Pri trinajstih letih je lani v
šahu dosegel vrsto lepih
rezultatov. Na Evropskem mladinskem prvenstvu v Črni gori je
osvojil naslova evropski prvak v pospešenem
šahu in v hitropoteznem
šahu v kategoriji do 14
let. Bil je prvi na mladinskem državnem prvenstvu v kategoriji do
14 let na Ptuju in prvi
na osnovnošolskem državnem prvenstvu do 15 let v Kranju, 2. pa je bil na Mladinskem državnem prvenstvu v kategoriji fantov do 20 let. Uspešen je bil tudi na svetovnem mladinskem prvenstvu v Urugvaju. Ekipno so na Evropskem
prvenstvu fantje do 14 let osvojili 4. mesto, na Poljskem v skupini fantov
do 18 let pa 17. mesto. Jan ves svoj prosti čas namenja šahu.
Za priznanje najperspektivnejšega športnika do 15. leta ga je predlagal Šahovski klub Žalec.
NAJPERSPEKTIVNEJŠA ŠPORTNICA
DO 15. LETA STAROSTI
HAYA
VEINHANDL
OBAID
iz Most
Haya je že v vrtcu kazala talent za judo.
Trenirati pa ga je začela, ko je bila stara 4
leta. Danes ga trenira
4 do 5 krat na teden.
Tako se je pri devetih
letih že lani borila v
starostni skupini U10.
In minulo leto je bilo
tudi
najuspešnejše.
Osvojila je vrsto prvih
mest. Bila je najboljša
na tekmovanjih za Pokal Šiške, Žirov, na
državnem prvenstvu Ptuja,v Ljubljani, na 2. mednarodnem pokalu
Komende, na tekmovanju za 6. pokal Nika Vrabla, in na tekmovanju
za pokal v Vojniku. Dvakrat pa je bila 3. na tekmovanju za Pokal Like
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v Zagrebu in na prijateljskem tekmovanju Golovec Ljubljana.
Za priznanje za najperspektivnejšo športnico do 15. leta je Hayo Veinhandl Obaid predlagalo Društvo borilnih veščin Komenda.
NAJBOLJŠA ŠPORTNICA V ČLANSKI
KONKURENCI
AGATA ZUPIN
iz Brega pri Komendi
Agata Zupin je članica
Atletskega društva Kamnik, ki jo je zaradi
lanskih uspehov predlagal za priznanje
Najboljša športnica v
članski konkurenci.
Agata je bila 2. na
Mladinskem
evropskem prvenstvu Grosseto na 400 metrov
ovire. Ima sedem mladinskih državnih rekordov in sicer na 100,
200, 300, 400 in
400 metrov ovire in
dva dvoranska rekorda na 200 in 400 metrov ovire. Ima tudi dva članska
državna rekorda in sicer na 300 in 400 metrov ovire. Na članskem svetovnem prvenstvu v Londonu pa je bila Agata Zupin z Brega pri Komendi na 400 metrov ovire v polﬁnalu 21.
NAJBOLJŠI ŠPORTNIK V ČLANSKI
KONKURENCI
ROMAN JEROVŠEK
iz Gmajnice
Roman Jerovšek je
svojo kasaško pot začel
pred 25 leti. Na številnih tekmovanjih doma
in v tujini je prejel številna odličja za dosežke. Septembra lani se
je na Hipodromu Stožice udeležil17. Kasaškega derbija, ki je državno
prvenstvo
4-letnih kasačev. Na
tekmovanju, kjer se je
predstavilo 12 najboljših konj kasačev v sezoni, je Roman s konjem JORI dosegel odlično 3. mesto in s tem dokazal, da je odličen
trener in tekmovalec. Sicer pa Roman redno trenira tudi 2 do 3 konje.
Za priznanje Najboljši športnik v članski konkurenci v letu 2017 ga je
predlagal Konjeniški klub Komenda.
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Vzorec za razvoj Poslovne cone

Že jeseni na delo z avtobusi LPP. – Obnova ceste in izvoz na avtocesto 2019 ali
2020. – Banke zmanjšale obrestno mero. - Novi investitorji čakajo na prosta zemljišča. - Obiski poslovnežev in županov.
MATIC ROMŠAK in ANDREJ ŽALAR
Avtobusna linija Ljubljana - Poslovna
cona Komenda
Poslovna cona Komenda, skupaj z občinama Komenda in Vodice že od leta 2011
poskuša prepričati Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, da bi bila smiselna vzpostavitev linije LPP na relaciji Ljubljana – Poslovna cona Komenda. V
letošnjem letu je bil očitno narejen preboj
k uresničitvi pobude, za katerega so zaslužna tudi podjetja v coni, predvsem Raycap
– Iskra Zaščite, Plastika Virant in Arhel, ki
zaposlujejo skupaj kar 250 ljudi, ki se iz
Matic Romšak
ljubljanskega bazena vozijo na delo v Komendo. Ker so, tako v Vodicah, kot v PCK in v občini Komenda že
zgrajena avtobusna postajališča, večjih ovir za vzpostavitev redne linije
ni več. Linija bi potekala iz Ljubljane po Celovški z nekaj vmesnimi
postanki in nato po avtocesti do Vodic, potem v cono in naprej do Komende; po isti poti pa tudi nazaj. Vozovnice bodo enotne (Urbana), potniki pa bodo lahko kjerkoli vstopili na avtobus. LPP bo vozni red
uskladil z linijo30, ki povezuje tudi občino Medvode. Če bo izvedba
ideje potekala po načrtih, bo testna linija zaživela najkasneje 1.9.2018.
O tem bodo vsa podjetja tudi v reviji APLENCA.

Bližje povezovalni cesti Želodnik - Vodice

PCK. Če bo interesom PCK prisluhnila tudi država s svojimi inštitucijami, se bo dolg do komercialnih bank in DUTB v letu 2018zmanjšal še
za nadaljnja 2.5 mil EUR. Ob predvideni prodaji v prvih mesecih leta
2019 pa se zna kreditni dolg PCK za postavitev komunalne infrastrukture prvič spustiti na dober milijon evrov.

Deset potencialnih kupcev
Trenutno je v PCK evidentiranih več kot 10 potencialnih kupcev, ki
še čakajo na pridobitev okoljskega dovoljenja za 7 gradbenih parcel, za
katere je bilo že pridobljeno načelno soglasje ZRSVN. Uprava se bo
skupaj z nadzornim svetom odločila o načinu prodaje in končni ceni. Za
zdaj pa se nagibajo k prodaji z zbiranjem ponudb, pri čemer velja poudariti, da cena za kvadratni meter komunalno opremljenega zemljišča
ne bo nižja od 105 EUR.

Počasi se k realizaciji bliža tudi projekt izgradnje povezovalne ceste
Želodnik – Mengeš – Vodice na odseku Žeje – Vodice. Projekt je vključen v operativni načrt Ministrstva za infrastrukturo, za vlaganja v promet
in prometno infrastrukturo ter v Poslovni načrt DARS za leto 2018.
Zahteva občin Vodice in Komenda ter Poslovne cone Komenda je, da se
odsek uvrsti med prednostne naloge in po zagotovilih odgovornih naj bi
se izgradnja res pričela prihodnje leto (2019). Upajmo na najboljše.

Dobri izgledi
Glede na izpolnjevanje danih dogovorov in zmanjševanju kreditnih
obveznosti do Gorenjske banke in DUTB v letu 2017 za okrog 3milijone EUR, sta omenjeni inštituciji Poslovni coni za 0,5% zmanjšali obrestno mero in za 1 leto spet podpisali dogovor o nemotenem poslovanju

Maticeva druga plat - triatlon

Drugič zapored
zmaga na Hrvaškem
Prvo nedeljo v maju je bil v Zadru tradi- morju, kjer je vsak iskal svojo idealni linijo, nekateri bolj, drugi manj
cionalni 5. Falkensteiner triatlon, na polovični ironman razdalji in tudi tokrat
kot odprto državno prvenstvo. Po nekaj
turbulentnih dnevih pred tekmo, ko ni
manjkalo niti vetra, niti hudih nalivov, se
je sobota prebudila v krasno jutro, ki je
omogočalo optimalne pogoje na progi.
V teh razmerah je kljub 5-minutni kazni,
v konkurenci veteranskih triatletov, za
TK Ambrož Trisport zlato medaljo, že
drugič zapored osvojil Matic Romšak
Prvenstvo Hrvaške v »Half Ironmanu« je v Zadar spet privabilo več
sto tekmovalcev iz cele Evrope, saj so pogoji nastopanja, pa tudi organizacija tekmovanja, izvrstni. Romšak se je tekme udeležil tretjič zapored, z željo ubraniti lansko »veteransko zmago.«
Matic Romšak: »Jutranji štart plavanja je sicer spremljalo nekaj
oblakov, ki pa so se kmalu razkadili v sončen dan. Plavanje je bilo pravi
užitek, saj se nas je 200 moških tekmovalcev hitro razporedilo v čistem
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uspešno. Sam nisem bil med prvimi, saj sem namesto 1.8 km, po uri
preplaval 2.05 km. Kolesariti sem začel s tretjega mesta, tri minute za
prvim tekmovalcem. Na kolesu sem se počutil odločno. Proga nas je
peljala iz Petrčanov v Nin, kjer smo na zaprti cesti vozili štiri, precej
ravninske kroge, v katerih mi je uspelo hitrost stopnjevati, tako da sem
kolesarskih devetdeset kilometrov končal s povprečno hitrostjo 37,3
km/h. Na žalost pa nas je ravno ob izhodu iz zadnjega kroga, ko se
»nabijanju« tekmovalcev skoraj ne da izogniti, dohitel sodnik na motorju in štirim tekmovalcem, tudi meni, pokazal kazen vožnje v zavetrju.
Na teku me je tako čakalo 5 minut »počitka« v kazenski coni, med katerim se je prednost glavnega konkurenta Živkovića povzpela že na šest
minut. Kljub temu, da so se mišice med prisilnim počitkom ohladile,
sem zaostanek počasi začel zmanjševati in zadnjih 15 kilometrih tekel 9
minut bolje od Živkovića, kar je pomenilo zmago v kategoriji.«
Matica Romšaka v začetku junija čakata dva nova polovična ironmana in sicer na svetovnem prvenstvu v seriji »Challenge« na Slovaškem, teden dni kasneje pa še v madžarskem Ksezhtelyu. Želimo mu
močne noge.

POLITIKA

Aplenca
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Matej Tonin
Pregled 6 let in pol poslanskega dela
Ob izteku 2. zaporednega poslanskega mandata mag. Mateja Tonina
je primeren čas za pregled sadov
njegovega opravljanja poslanske
funkcije, kar zadeva občini Komenda in Kamnik, torej volilni
okraj, v katerem je bil izvoljen.
Kako se njegovo delo pozna v življenju občank in občanov?
Volivci – občani in občanke
Matej Tonin, poslanec
Komende ter Kamnika – so Mateja
Tonina v Državni zbor izvolili 4.
12. 2011 in 13. 7. 2014, zato si v parlamentu kot poslanec prizadeva v
največji možni meri zastopati glas prebivalcev obeh občin, torej njihove
potrebe in želje. Največ naporov je doslej vložil v naslednje projekte:
Zagotovitev evropskih kohezijskih sredstev za gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občinah Komenda in Kamnik:
leta 2012 je Tonin s tedanjim pristojnim ministrom Francem Bogovičem
organiziral več sestankov na temo kohezijskega projekta gradnje vodovoda in kanalizacije, ki ga je pripravljala Občina Kamnik skupaj z Občino Komenda in več drugimi občinami. Minister Bogovič je istega leta
sklenil, da bo vlada še v okvirih stare ﬁnančne perspektive šla v ti.
»overcommitment« (pridobitev dodatnih kohezijskih sredstev), in prav
to je bilo odločilno, da je bil projekt na koncu izveden ter poplačan iz
evropskega denarja. Tako je Občina Komenda za projekt odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda dobila skoraj 2,4 mio € evropskih
sredstev. Brez tega zneska projekt še do danes ne bi bil uresničen.
Obnova državne ceste Vodice – Moste: Matej Tonin se je večkrat
sestal z direktorjem Direkcije Republike Slovenije za ceste Sergijem
Grmekom, da bi ga prepričal o nujnosti rekonstrukcije državne ceste, ki
povezuje naselji Moste in Vodice in ob kateri stoji PC Komenda. Cesta
je bila tedaj v zelo slabem stanju in nevarna, prav tako pa je ovirala
uporabnost komendske poslovne cone. Toninova vztrajnost in prizadevanja nekaterih predstavnikov iz lokalnega področja so bila naposled le
poplačana, in tako je omenjena Direkcija prispevala 870.000 € za celovito obnovo te ceste, ki je danes rekonstruirana in že več let dobro služi
kot najkrajša povezava občine Komenda z avtocesto.
Znižanje stroškov Občine Komenda in Občine Kamnik pri gradnji zbirnega centra za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov: To-

nin je več let z uradnimi poslanskimi vprašanji pozival pristojno ministrstvo, naj vendar spremeni tedaj veljavni, do skrajnosti neživljenjski,
zbirokratizirani predpis, ki ni dopuščal, da bi se 2 ali več občin dogovorilo za gradnjo skupnega centra za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, s čimer bi se bistveno znižali stroški gradnje in vzdrževanja takega
centra. Vendar se vlada in pristojno ministrstvo za Toninove pozive več
let nista menila. Da bi ciničnemu odnosu državne ravni oblasti do občin
naredil konec, je Tonin jeseni leta 2016 sam spisal in vložil predlog
spremembe zakonodaje, po katerem bi občini Kamnik in Komenda
lahko imeli skupni center za zbiranje komunalnih odpadkov, s tem pa
prihranili skupaj najmanj 800.000 evrov, torej vsaka po okoli 400.000 €.
Čeprav je vlada zavrnila Toninov predlog, pa je njegova zakonodajna
pobuda prisilila pristojno ministrstvo, da je spremenilo neživljenjski
podzakonski predpis tako, da odslej povzema bistvo Toninovega predloga. S to svojo zakonodajno pobudo je poslanec v letu 2017 komendski in kamniški občini skupaj prihranil omenjenih 0,8 mio €, ki so
obema občinama prišli še kako prav.
Poleg naštetega je Občina Komenda poslanca Mateja Tonina prosila,
naj posreduje še pri:
• izvedbi poravnave med Občino Komenda in ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo;
• nerazumnem zavlačevanju z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja k projektni dokumentaciji za gradnjo infrastrukture v 2. fazi
Poslovne cone Komenda;
• ohranitvi službe nujne medicinske pomoči na območju občin
Komenda in Kamnik;
• pridobivanje vodnih dovoljenj za vaške vodovode.
Zaključimo lahko, da je mag. Matej Tonin v zadnjih 6 letih in pol kot
poslanec s svojimi aktivnostmi odpiral vrata in začel vrteti zbirokratizirano kolesje državne uprave v korist obeh občin – pristojne je v številnih
primerih primoral, da so se vendarle zganili in po dolgem času naposled
le izpolnili svoje, z zakoni predpisane dolžnosti do občin Komenda in
Kamnik. Njegovo zavzemanje za volilni okraj je samo občini Komenda,
če seštejemo pridobljena sredstva in prihranek, prineslo skupaj okoli 3,6
mio € denarja; vsoto, ki je bila lahko porabljena v korist naših občank in
občanov.
OO NSi Komenda

Vrnimo ljudem dostojanstvo!

Julijana Bizjak Mlakar, poslanka

Slovenija že več let zapored
beleži visoko gospodarsko
rast, ugodni pa so tudi obeti za
prihodnja leta. Z večletnimi
zamrznjenimi plačami in pokojninami so visoko breme ﬁnančne krize, ki so jo povzročile bančne in gospodarske elite,
nosili delavci in upokojenci.
Krivično je, da uživajo dobrobiti gospodarske rasti le najbolj
premožni.
V stranki DeSUS smo prepričani, da morajo družbeno
blagostanje uživati tisti, ki so
gradili to državo in ki prispevajo k dodani vrednosti. Posebej
krivične so prenizke pokojnine in plače, s katerimi upokojenci in delavci ter njihove

družine ne morejo dostojno živeti.
Zavzemamo se za gospodarsko uspešno, varno, socialno in pravično državo, ki bo temeljila na dostojanstvu slehernega in poskrbela za
dostojno življenje tistih, ki ne zmorejo več skrbeti zase.
Julijana Bizjak Mlakar je odgovorna, odločna in izkušena poslanka s pokončno hrbtenico, kar je dokazala s svojim preteklim delom
za dobro ljudi.
Z ustanovitvijo Gibanja za javno zdravstvo, kasneje pa tudi kot poslanka je ustavila privatizacijo javnih zdravstvenih in drugih zavodov. S
tem je preprečila zdravstvene in socialne stiske ljudi ter ustavila pohlep
po proﬁtih na račun zdravja ljudi.
Prispevala je k večji slišnosti slovenske glasbe na radijih, k ohranitvi slovenskega jezika na univerzah in izpeljala pomembne investicije za ohranitev kulturne dediščine. Občini je pomagala do izplačila
sredstev za gradnjo kanalizacije.
Pojdite 3. junija na volitve in obkrožite številko 22!
Da bomo skupaj ustvarili bolj pravično Slovenijo in ljudem povrnili
dostojanstvo!
Za vse generacije
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Spoštovani občani,
drage občanke
Občine Komenda
»Samozavestna Slovenija« se glasi slogan, ki ga bomo Socialni demokrati v naslednjem mandatu občinskega sveta preoblikovali v »Samozavesten razvoj v Občini Komenda«.
Po obdobju rasti, po obdobju recesije, je tukaj spet obdobje gospodarske rasti. V Državi! Kaj pa naša občina in kako naš občinski razvoj? Žal
ima OO SD Komenda v občinskem svetu ta trenutek zelo omejen doseg,
saj smo dobili na zadnjih lokalnih volitvah samo enega svetnika iz Most,
izpadel je naš predsednik OO SD Komenda Marko Dobnikar.
V prejšnjem mandatu, se je ravno on izkazal kot nepogrešljiv člen pri
razvojnih vprašanjih. Znal je podpreti tako leve, tako desne, kot tudi »vse
razvojne ideje«. V tem mandatu sicer te dileme sploh ni velikokrat na
dnevnem redu, saj se je občinska politika lotila le najnujnejših projektov.
Vsekakor pa bo sedaj čas tudi za kaj večjega - v naslednjem mandatu – in
OO SD Komenda bo aktiven ter sooblikoval politiko in nove projekte.
Na volitvah v DZ se odločite pametno in modro, predvsem pa ne
ostanite doma. Odpravite se na volitve, da ne bodo drugi odločali namesto vas!
OO SD Komenda
Socialni Demokrati

SMC upravičila zaupanje
Komenda izkoristila priložnosti. - Nadaljujmo skupaj.
Pred nami so volitve v Državni zbor in prav je, da ocenimo delo Vlade
pod vodstvom dr. Mira Cerarja. Omejil sem bom zgolj na področje občine Komenda in lahko sem zelo zadovoljen.
Že na začetku mandata smo imeli sestanek z državnim sekretarjem na
SVRK (kohezija) gospodom Zupančičem. Pred nami je bila izgradnja
kanalizacije, zato so bili nasveti iz »prve roke« več kot dobrodošli. Ohranjeni stiki so nam kasneje velikokrat pomagali pri črpanju sredstev.
Na uničeno cesto Moste – Vodice smo dolga leta neuspešno opozarjali. Do nastopa funkcije dr. Petra Gašperšiča, ministra za infrastrukturo.
Ni bilo odvečnih besed, od obljube do pričetka sanacije je minilo zgolj
nekaj mesecev. Tudi kasneje so nam (županu, članom SMC) bila vrata k
ministru in ostalim resorjem vedno odprta. To smo z veseljem izkoristili v prizadevanjih za pričetek gradnje obvoznice Vodice – Mengeš skozi
Moste. V teh prizadevanjih smo v SMC pomagali tudi predstavnikom
sosednje občine. Po napovedih naj bi se gradnja od Vodic do občinske
meje pričela graditi leta 2019. Zagotovilo ministra je bilo, da naj bi se
gradnja nadaljevala brez odmora, mimo Poslovne cone do Mengša, po
letu 2020. V tem mandatu bodo obnovljene vse državne ceste skozi
občino, kar nikakor ni samo po sebi umevno.
Največja težava Občine in ﬁrme PCK je izvzetje 7,5 ha zemljišč iz
zazidljivosti. Zaradi preteklih dogodkov nismo imeli sogovornika nikjer.
S pomočjo SMC, predvsem sedanjega državnega sekretarja Jureta
Lebna in ministrice Irene Majcen, smo končno sedli za skupno mizo s
soglasodajalci in pričeli z dogovori. Upam, da bo pozitiven rezultat jasen v roku nekaj mesecev.
Z glasom ZA SMC na volitvah 3.6.2018 boste glasovali za dokončanje
že začetih državnih projektov in aktivnosti (obvoznica skozi Moste, prehod
za pešce v Nasovčah), mi pa vam obljubimo, da bomo aktivno sodelovali
pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za izvzete površine v Poslovni coni,
državnih sredstev za izgradnjo telovadnice v Mostah in skušali pridobiti
čim več evropskih sredstev ter s tem razbremeniti občinski proračun.
Roman Grošelj
SMC LO Kamnik - Komenda
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SDS in Aleš
Hojs # ZATE
Na nedeljskih volitvah imamo volilke in volilci priložnost, da s svojim
izborom državo znova usmerimo na pravo, evropsko pot. Končuje se
štiriletno vladanje levice, ki ni prineslo napovedovanega rezultata. Stanje v zdravstvu se spreminja v farso, mladi bežijo v perspektivnejši svet,
država je rekordno zadolžena, vojska pohabljena, etika in morala sta le
ostali plehki besedi na papirju. Domet vladanja levice simbolizira preplačana nedelujoča maketa pregrešno dragega železniškega tira. In
medtem ko potenciali države ostajajo neizkoriščeni in nam grozi nov
migracijski val, se leva politična konkurenca bolj kot s programom
učinkovitega vodenja države v prihodnje in najširšim sodelovanjem pri
tem, ukvarja z vnaprejšnjim izključevanjem najmočnejšega konkurenta
in zavlačevanjem prepotrebnih reform. Komur je to prioriteta, mora računati da bo, kljub visokim davkom in najavam novih, še naprej stal v
dolgih čakalnih zdravstvenih vrstah ter ohranjal neperspektivnost ekonomskega okolja. SDS je kot odgovor na stanje pripravila program, ki
vključuje prepotrebne in učinkovite poteze, ki korake usmerjajo v pravo
smer. Imamo odgovore na težave v zdravstvu in na pokojninskem področju, vemo kako razbremeniti davčni pritisk in sprostiti okolje za naložbe v gospodarstvo in nova delovna mesta, utrditi obrambo države...
V kamniškem okrožju bo program in vrednote SDS #zate zastopal Aleš
Hojs, predsednik veteranske VSO in direktor za ceste na DRI, ki zagovarja tudi čim prejšnjo izgradnjo komendske, mengeške in vodiške obvoznice. Vnaprej hvala za Vaš glas pod št. 19, ki je glas za razvojni
preboj!
OO SDS Komenda
www.sds.si/zate
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Velika pozornost P. P. Glavarju na Lanšprežu
Komendčani smo lahko upravičeno ponosni na svojega čebelarskega veleuma.
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (v nadaljevanju RČZ PPG)
s sedežem v Novem mestu letos praznuje 85. obletnico ustanovitve. Ob tej
obletnici ter že utečenem vsakoletnem srečevanju čebelarjev na Lanšprežu
pri Trebnjem ob Glavarjevem rojstnem dnevu (2. maj 1721) je bil glavni
razlog za tokratno srečanje v nedeljo, 6. maja, predstavitev monograﬁje
Čebelarska pisna zapuščina Petra Pavla Glavarja, o kateri smo pisali že v
prejšnji številki Aplence. To so po maši, ki jo je v kapeli sv. Jožefa, v kateri
po smrti 24. januarja 1784 počiva znameniti Komendčan in Lanšprežan,
zaporedoma naredili sodelujoči pri omenjeni knjigi: dr. Simon Atelšek,
mag. France Baraga in zaslužni univ. prof. dr. Andrej Šalehar. Iz njihovih
besed, posebej Šaleharjevih, je bilo jasno razvidno in potrjeno, da je bil
Glavar »prvi Slovenec, ki je hotel s pomočjo slovenske tiskane besede širiti gospodarski nauk« ter da »Glavarjev Pogovor o čebelnih rojih ni le prvi
slovenski poljudno strokovni tekst in čebelarski učbenik, ki po svoji izčrpnosti, samostojnosti in pristnem slovenskem izrazju prekaša domala vse v
18. stoletju izšle slovenske
poljudne strokovne tekste,
ampak veliko več. Z njim se
začenja slovensko strokovno
in poljudno gospodarsko slovstvo.« (Andrej Šalehar).
Pred tem drugim delom velikega čebelarskega srečanja
na Lanšprežu je v istem prostoru – lepo in temeljito obnovljeni baročni kapeli – čebelarjem maševal in o izjemno
marljivi čebelici ter o dolžnem
spoštovanju in ohranjanju
čim bolj zdravega človekovega okolja, v katerem bo lahko
čebela preživela in še naprej
prinašala človeku darove naraLjubljanski stolni prošt Jožef Lap govori ve, govoril naš rojak ljubljanski
stolni prošt Jožef Lap.
o spoštovanju čebelice in narave.

Udeleženci srečanja so z zanimanjem prisluhnili zaslužnim za knjigo o
P. P. Glavarju.
Srečanje se je sklenilo v bližnji dvorani, kjer sta ob kulturnem programu – pesmi in igranju na glasbila dijakinj Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije – predsednik RČZ PPG Anton Koželj in ravnateljica
Višje strokovne šole Grm Novo mesto Helena Jurše Rogelj, ki je vodila
celotno srečanje, podelila Glavarjeva priznanja najstarejšim čebelarskim
društvom dolenjske regije in za čebelarstvo najzaslužnejšim občinam v
njej: mirnski, trebanjski in Ivančni Gorici. Pred tem je Anton Koželj
temeljito predstavil zgodovino in delovanje RČZ PPG. Ravnateljica
Rogljeva je v svoje povezovalno besedilo vpletla tudi del lanskoletnega
govora Komendčana Jožefa Pavliča na Lanšprežu, kako pomemben je
bil Peter Pavel Glavar ne le za ta kraj, marveč veliko širše – vso Dolenjsko in tedanjo kranjsko deželo.
Na srečanju so spregovorili tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, državna sekretarka mag. Tanja Strniša, starosta dolenjskih čebelarjev Avgust Gril in Karl Gril kot predstavnik slovenskih
čebelarjev na avstrijskem Koroškem. Vida Koželj je v kapeli pripravila
lično razstavo o delovanju RČZ PPG. Srečanja se je od Komendčanov
udeležil tudi predsednik UPPG Štefan Petkovšek.
E. Č.,foto Jožef Pavlič

Slikovita govorica razglednic

Aplenca se smeje

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je v ponedeljek, 9. aprila, povabila na kulturni večer ob kamniškem občinskem prazniku z naslovom
Preureditev in digitalizacija zbirke razglednic v Knjižnici Franceta
Balantiča Kamnik. Zbrane sta najprej pozdravila direktorica knjižnice
mag. Breda Podbrežnik Vukmir in kamniški podžupan Matej Slapar. Za
njima je etnologinja dr. Marija Klobčar spregovorila o zgodovini razglednic na Slovenskem ter predstavila raznovrstne razglednice, njihovo
vsebino, sporočilo in namembnost vse od njenih začetkov do danes z
območja kamniške in komendske občine. S slednjega jih je največ tistih,
ki upodabljajo grad Križ oz. vas Križ z nekdanjim slovitim gradom.
Vodja oddelka za razvoj in čitalnico v knjižnici Andrej Kotnik je nato
povedal, da v domoznanski zbirki knjižnice hranijo skoraj 700 najrazličnejših razglednic, da so te ob preureditvi zbirke v lanskem letu razdelili v sedem skupin, da je ena izmed teh skupin za območje naše občine pod vzdevkom Komenda-Moste (v njej hranijo 25 razglednic); kako
je poskrbljeno za varovanje in ohranjanje razglednic, da so že uspeli
digitalizirati 576 razglednic, vse pa bodo, tako načrtujejo, do konca
maja. Pri tem zahtevnem delu mu pomaga strokovna sodelavka Vika
Gujtman. Razglednice od konca 80. let 19. stoletja do konca 60. let 20.
stoletja so deloma že dostopne na spletni strani www.prejmipozdrav.si
Knjižnica načrtno zbira, ureja, varuje in dopolnjuje svojo zbirko razglednic že skoraj dve desetletji, s tem, da bodo kmalu v celoti dostopne
na njeni spletni strani, pa ob povabilu na »zanimivo potovanje po nekdanjem Kamniku, Komendi in okolici«, približuje ljudem veliko dragocenost, zgodovino, kulturo, lepote, posebnosti in še veliko drugega s
kamniškega in komendskega konca.
Jožef Pavlič

Ob referendumu o drugem tiru…
Novinar je bil dogovorjen za intervju s komandirjem policijske postaje. Ravno, ko vstopi na postajo, se iz zvočnika v hodniku zasliši:
»Zidani Most!«
Vsa vrata na levi strani hodnika se odprejo, iz pisarn stopijo policaji in se čez hodnik hitro sprehodijo do pisarn na desni strani. Novinar presenečeno opazuje, takrat pa spet glas iz zvočnika:
»Zidani Most!«
Dogajanje se obrne: policaji se iz pisarn na desni strani hitro vračajo v pisarne na levi strani hodnika. In tako še dvakrat ali trikrat.
Ko novinar presenečen vendarle pride do komandirja, ga začudeno
vpraša, kaj se dogaja.
»Ah,« pojasni komandir »v soboto imamo sindikalni izlet, pa vadimo
prestopanje z vlaka na vlak na železniški postaji v Zidanem Mostu.«
***
V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so se zdomci
začeli vračati z dela v tujini, predvsem iz Nemčije. Ker se je tam kar
dobro zaslužilo (seveda pa je bilo treba tudi trdo delati), so se vsi po
vrsti praviloma pripeljali z Audiji, BMW-ji, nekateri z Mercedesi.
Med seboj so kar tekmovali, kdo se bo pripeljal z večjim, dražjim in
boljšim vozilom.
Vrne se tudi Francelj. Pozvoni, odpre mu mati, ga na domačem pragu
vesela pozdravi, poljubi in objame ter ponosno v pričakovanju vpraša:
»Ja, sine, s čim si se pa ti pripeljal?«
»Z vlakom, mama!«
»Ježešna, kam ga bomo pa parkirali!?«
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Visoki stroški za uporabo telovadnice
Poskus, da bi pri hipodromu ob dogovoru s Konjeniškim klubom na asfaltu postavili premične koše.
Glede na nekatera burna dogajanja v Košarkarskem klubu
Komenda ter zaradi zahtev
nekaterih staršev in članov
kluba po izrednem občnem
zboru, je bil februarja skupni
sestanek staršev in članov
kluba. Na sestanku so poleg
razkritja »delovnega in ﬁnančnega stanja v klubu« določili
datum za sklic rednega občnega zbora KK Komenda za izvolitev vodstva oziroma organov kluba.
Redni občni zbor je bil 6.
aprila letos v prostorih OŠ
Komenda.

Predsednik KK Komenda Branko Košir je imel širše poročilo o delu
in o zaključnem računu KK Komenda. Navzoče pa je predvsem zanimal
strošek plačila najemnine dvorane, saj se kar 80 odstotkov sredstev, ki
jih dobi klub od občine, porabi za uporabo športne dvorane. Povedano
je bilo (delovni predsednik občnega zbora Olaf Grbec), da se je opri
občini že večkrat skušalo dogovoriti za brezplačno uporabo šolske telovadnice za športne klube, vendar brez uspeha; da se Občina ne strinja.
Glede članarine in vadbe v se pojavljajo razmišljanja o Skladu za
pokritje stroškov za otroke socialno šibkih družin. Hkrati pa upada tudi
prihodek od sponzorjev, ker v (šolski) telovadnici niso mogoči stalni
reklamni panoji.
Na občnem zboru so ponovno izvolili Branka Koširja za predsednika
kluba in se strinjali, da se spremenijo v statutu nekatera določila o delovanju kluba. Predlagali pa so tudi, naj se skuša dogovoriti s Konjeniškim klubom, da bi se na njihovih novih asfaltnih površinah ob hipodromu lahko namestili premični koši.
Bolarič Dare

Občni zbor ŠD Suhadole

zirano. Načrtuje se tekmovanje v krosu v mesecu maju (6.5.2018 ), v
okviru občinskega praznika, kolesarski izlet v juniju (23.-25.6.2018 ),
tekmovanje v gorskem kolesarstvu v novembru (18.11.2018 ) in pohod
na Kamniško sedlo v mesecu maju ali decembru.
Franci Groznik

Branko Košir, predsednik

Devetnajsti redni letni občni zbor Športnega društva Suhadole je bil 14.
marca v prostorih bivše mlekarne v Mostah. Udeležilo se ga je 15 aktivnih članov, urednik Aplence Andrej Žalar in podžupan občine Komende
Igor Štebe, ki je nagovoril in pohvalil delo društva. Pozval je k prijavljanju na razpise za soﬁnanciranje športa. Člane je seznanil z nakupom
zemlje, kjer je drsališče.
Glede drsališča Miha Repnik pove, da je bila to njegova dolgoletna
želja in da je bil pobudnik, da se uredi lastništvo. Lastnik zemlje bo Občina Komenda, v upravljanje pa jo bo prejelo Športno društvo Suhadole.
Iz poročil za leto 2017 od predsednika, blagajnika, nadzornega odbora
in disciplinske komisije je razvidno, da je bilo delo društva v letu 2017
obsežno in uspešno. Izvedene so bile vse predvidene aktivnosti, tudi redne
vadbe, ki jo društvo izvaja v okviru programa športa v občini Komenda.
Po programu bodo tudi letos redni tedenski pohodi do Mlinčkov in
na Hosto. Tekmovanje v smučarskih tekih in v biatlonu je bilo že reali-

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KAMNIK in
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Vas vabita na

KRVODAJALSKO AKCIJO
v DOMU KULTURE KAMNIK
Fužine 10
4. in 5. junij 2018 med 7. in 13. uro
VABLJENI!
S seboj prinesite veljaven oseben dokument s fotograﬁjo!
TUDI VAŠA KRI LAHKO REŠUJE LJUDI

Na podlagi druge točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF) Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto

VZDRŽEVALEC IV (II) v Režijskem obratu
zaposlitev za določen čas enega meseca z možnostjo podaljšanja – za
čas nadomeščanja začasno odsotnega javnega uslužbenca.

● opravljanje pomožno tehničnih in drugih enostavnih opravil podobne zahtevnosti.

Kandidat, ki se bo prijavil na objavo za prosto delovno mesto, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
● izobrazba:
● srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba;
● najmanj štiri mesece delovnih izkušenj;
● veljavno vozniško dovoljenje B kategorije.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas
enega meseca z možnostjo podaljšanja – za čas nadomeščanja začasno
odsotnega javnega uslužbenca.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »Prijava na prosto strokovno tehnično delovno mesto
VZDRŽEVALEC IV (II)«, na naslov: Občina Komenda, Zajčeva
cesta 23, 1218 Komenda, in sicer v roku treh (3) delovnih dni od
objave na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@
komenda.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih (8) dneh po opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas enega meseca z možnostjo podaljšanja – za čas nadomeščanja
začasno odsotnega javnega uslužbenca, s polnim delovnim časom.
Za dajanje morebitnih dodatnih informacij je pristojna mag. Majda
Ravnikar, direktorica občinske uprave, tel. št.: 01 7247 400.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Številka: 100-0009/2018
Datum: 28. 5. 2018
Občina Komenda

Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s
področja delovnega prava.
Delovno področje:
● popis vodomerov
● praznjenje košev za smeti po naseljih
● vzdrževanje zelenic na javnih površinah
● košnja trave na javnih površinah
● pometanje javnih površin (ročno in strojno)
● vzdrževanje zelenic na javnih površinah
● naročanje in omogočanje odvoza smeti iz zabojnika pri pokopališču
● spremljanje stanja in obveščanje o stanju objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev ter opravljanje tekočih
vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih in
prevoznih sredstvih
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Oskrbovanje je šola solidarnosti 21. stoletja

Moč zdravega in nemoč bolnega, pomoči potrebnega se dopolnjujeta.
Brez tega, da imamo možnost skrbeti za otroke in starejše, ki potrebujejo našo nego in oskrbo, ljudje ne bi imeli priložnosti razvijati v sebi
solidarnost, sočutje, kar pa je predpogoj za humano družbo in njeno
preživetje, oziroma obstoj.
O potrebah, pomenu in podpori neformalnim oskrbovalcem je 8.
maja, na Brdu pri Kranju, bila1. konferenca o družinski in drugi neformalni oskrbi v Sloveniji. Neformalni oskrbovalci so osebe, ki izven
profesionalnega ali formalnega okvirja nudijo večinoma neplačano
oskrbo osebi s kronično boleznijo, invalidnostjo, starostno onemoglostjo
ali katero drugo dolgotrajno zdravstveno težavo.
Na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko
sožitje so se odločili, da v sodelovanju z evropskim združenjem Eurocarers (ki povezuje družinske oskrbovalce in njihove organizacije v
Evropi) in s Slovenskim združenjem družinskih oskrbovalcev (ki deluje
pod okriljem Inštituta) izvedejo konferenco o družinski in drugi neformalni oskrbi. Organizator konference je bilo Ministrstvo za zdravje RS.
Na konferenci je bilo čez120 neformalnih oskrbovalcev, predstavniki
politike (poleg Ministrstva za zdravje še Ministrstvo za delo družino,
socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za okolje), predstavniki lokalne samouprave, predstavniki strokovnih in izobraževalnih
ustanov, predstavniki nevladnih organizacij in mediji.
V Sloveniji je oseb, ki potrebujejo pomoč drugega okrog 80.000, od
tega jih je nekaj čez 20.000 v institucionalni oskrbi, za 60.000 pa so
oskrbovani v domačem okolju. Neformalnih oskrbovalcev je približno
200.000. O tej armadi ljudi, ki dan na dan skrbijo za svoje domače, so-

sede ali prijatelje, ni slišati ne v medijih, ne med politiki, kljub temu da
smo v predvolilnem času in tudi sicer v ožjem okolju ne. Zato je skrajni
čas, da se začne o njih vsaj govoriti, mogoče pa bo v prihodnosti prišlo
tudi na nivoju politike do kakšnih konkretnih odločitev, kot na primer:
ﬁnančne podpore, kot je prihodek na osnovi minimalne plače, upoštevanje časa oskrbe pri izračunu delovne dobe, možnost počitka, predaha od
oskrbe in pa usposabljanje oziroma izobraževanje. (Za občino Komenda, Mengeš, Trzin in Vodice ravno sedaj poteka tečaj za družinske
oskrbovalce pod okriljem Inštituta Antona Trstenjaka in Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda.)
Za Slovenijo sicer ni podatkov o oceni ekonomske vrednosti neplačane neformalne oskrbe, v Veliki Britaniji pa so izračunali, da je ocenjena
vrednost prispevka neformalnih oskrbovalcev 135 milijard €, na Irskem
pa 4 milijarde €, kar je 20% celotnega državnega proračuna za socialno
varnost. Številke so fascinantne in govorijo same za sebe.
Sporočilo konference je bilo, da so za našo državo družinski
oskrbovalci nepogrešljivi. Skoraj vsak star človek želi ostati do
konca življenja v domačem okolju, torej v kraju in prostoru, ki ga
je navajen, se v njem najbolje znajde in počuti. To je zanj velikokrat
najboljša možnost. Dolžnost države in svojcev je, da mu pri tem
pomagamo. Če država pomaga družinskim oskrbovalcem s sodobnim sistemom dolgotrajne oskrbe, zdravstvena in socialna stroka
pa z znanjem, je družinska oskrba najboljša in najcenejša možnost
oskrbe.
Viktorija Drolec

Koželjeva domačija na Gori
»Koželjeva
domačija
beleži 200 let svoje
zgodovine. Takšnih je v
Sloveniji verjetno kar
nekaj, manj je tistih, ki
so med gorami, a samo
ena je na Gori.« je na
slovesnosti ob prazniku
nagovoril obiskovalce
Darko Mauser, tudi
Gorjan, in nadaljeval:
»Tu se spogledujemo
z zgodovino - ne samo
z zgodovino Koželjeve domačije, ampak z našo skupno zgodovino,
zgodovino slovenskega kmečkega človeka, ki se je udinjal in klanjal
tej domači kmečki grudi, s trudom
in ljubeznijo jemal njene sadove,
padal, jokal, preklinjal, tudi pil, a se
vsakič znova pobral in spoznaval
kako grenki znajo biti njeni plodovi,
a še vedno jo ima neizmerni rad.
Veste, v resnici smo vsi kmetje,
čisto navadni, ali pač posebni kmetje, kakor si kdo izvoli. Kakšen
rod, ali največ dva nazaj so naši
predniki to tudi dobesedno bili. In
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ta kmečki duh,
upam da tudi
zdrava kmečka
pamet, je še vedno del nas. Iz
tega smo zrastli
in to smo, če si
priznamo ali pa
tudi ne.
Kdor zanika svoje kmečko preklo je neveden, kdor pa zanika
elementarno povezanost in odvisnost človeka od zemlje je pa bedak.
Ta rodna gruda, ki nas bo nazadnje zagrnila nas hrani. In če se zamerimo njej, se zamerimo sebi. Z zemljo, in njenim življenjskim
krogom smo povezani vse življenje, in od nje odvisni ravno tako,
kot srna ki nam v jeseni na vrtu od zgoraj objeda radič in ravno
tako kot voluhar ki nam ga objeda od spodaj.
Zato umen kmet ki pozna življenjske procese v naravi, pozna
utrip zemlje, ne sme biti odrinjen in pozabljen, ampak posebej čislan in spoštovan človek.«
Pevci Mešanega pevskega zbora DU Komenda so zapeli par pesmi,
folkloristi so zaplesali in Koželjeva Tončka, sedanja »gospodarica«, je
povedala svojo zgodbo na kmetiji. V 200. letih so se menjavali gospodarji, menjali so se priimki družin, otroci so rastli in zemlja je tako kot
vedno čakala na pridne roke. Turistično društvo je domačijo lepo obnovilo. Skrbi, da dediščina ne gre v pozabo.
Katja Tabernik
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Spominska slovesnost

Vsakoletna spominska slovesnost Krajevne organizacije Zveze združenj
borcev za vrednote NOB ob prazniku Občine Komenda je bila letos v
petek, 11. maja 2018, dopoldne pri Partizanski bolnici dr. Tineta Zajca
na Komendski Dobravi. Gostom s prapori iz sosednjih oziroma gorenjskih krajevnih organizacij Zveze združenj borcev so se pridružili pevke
in pevci Mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Komenda z
vodjo Ignacem Gorjancem, učenci Osnovne šole Komenda Moste s
programom, recitatorki Marija Kern in Anja Kralj Železnik. Predsednik
občinske organizacije Zveze borcev Kamnik Dušan Božičnik je imel
spominski nagovor, v skupini, ki je položila venec k obeležju, pa je bil
tudi župan Stanislav Poglajen.
Program spominske slovesnosti je povezoval predsednik krajevne
organizacije zveze združenj borcev za vrednote NOB Komenda Filip
Železnik.

Spominsko srečanje
veteranov
Predsedstvo OZVVS Kamnik Komenda je 18. maja pri spominskem
obeležju pred stavbo Občine Komenda pripravilo spominsko srečanje
veteranov vojne za Slovenijo. Pred obeležje so položili venec, o dogajanjih v dneh osamosvojitvene vojne pa je govoril Zvonko Cvek. Županu
Stanislavu Poglajnu je čestital ob občinskem prazniku in zaželel še naprej uspešno delo in za razvoj občine.

Občina Komenda, skladno z določili Statuta Občine Komenda (UO
GOK, št. 8/2015) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda
(UO GOK, št. 1/2016), objavlja splošne in druge akte občine v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. Uradne objave so objavljene
na uradni spletni strani Občine Komenda www@komenda.si (rubrika Občinsko glasilo, podrubrika Uradne objave). V primeru, da občani želite Uradne objave prejemati v pisni obliki, se nanje naročite
v tajništvu Občine Komenda.
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Pomladna simfonija jesenskih let

Pesem prelepa se iz grla glasi,
tiha in nežna kot struna zveni,
to je lepota tega sveta,
vedno zapoj si iz celʼga srca …
Temu življenjskemu vodilu sledimo pevci in pevke MePZ DU
Komenda že 17. leto. Naša kronika zapisuje 244 prepoznavnih nastopov, stotine produktivnih vaj, številna gostovanja doma in pri
koroških Slovencih, nepogrešljiv pečat v občinskem kulturnem
utripu in ob številnih priložnostnih dogodkih.
V poldrugem desetletju se je iz plahih, neartikuliranih grl pod strokovnim vodstvom predanega in izkušenega glasbenega pedagoga Ignaca
Gorjanca razvil harmoničen 35-članski uglašeni zbor. Z izjemnim čutom,
občudovanja vredno energijo in potrpežljivostjo je ustvaril discipliniran
izbor in odgovorno zavest pripadnosti. Skupaj z iznajdljivim predsednikom in umetniškim vodjem zbora Mihom Ferjucem vzdržujeta nepretrgano delovanje, intenzivnost vaj, primerno naši pevski vzdržljivosti in
glasovni zmogljivosti. Temu so prilagojene tudi skladbe ljudskih, umetnih, sakralnih slovenskih avtorjev in evropskih klasikov. Ponašamo se s
širokim programom najlepših pesmi na svetu ‒ slovenskim zborovskim
štiriglasjem. Te pesmi so pravi balzam naših jesenskih let, poživilo, duhovna hrana in psihoterapija s treningom za možgane. Pesem plemeniti
žlahtna leta in daje notranjo moč, da se v teži dneva dotikamo lepote.
Ker upokojencem čas hitreje teče, komaj lovimo urnik in zadržujemo
prehitro minevanje, saj se dogodki kar prehitevajo. Prihajamo v vrh
poletja, v slovensko šentjanževo, zato nanizajmo naša lepa druženja
polletne pevske sezone.
V novo leto smo zakorakali s samostojnim koncertom v počastitev
državnega praznika, dneva samostojnosti, z mehkobnimi božičnimi in
domovinskimi napevi, ki jih je obogatila naša prijateljica operna pevka
Vlatka Oršanić. Polna dvorana je kazala pozitiven odziv. To je naše
redno štefanovo.
Srečanja 4 društev upokojencev: Komende, Cerkelj, Vodic, Šinkovega Turna je že 10-letna tradicionalna prireditev, ki se ponovi v vsaki teh
občin, kjer seniorji pokažejo svoje pevske, plesne, igralske sposobnosti
pa tudi izvirno in iskrivo avtorsko besedno ustvarjanje in recitiranje
umetniških besedil. To je poklon in ohranjanje žlahtne slovenske tradicije in zgled za njeno ohranjanje.
Na največji zborovski manifestaciji Občin Kamnik in Komenda ob
slovenskem kulturnem prazniku redno zastopamo domačo občino kot
njen edini zbor. Tudi letos smo bili po strokovnem izboru izbrani za
Gorenjsko revijo upokojenskih pevskih zborov.
Na slavnostni jubilejni akademiji UPPG smo samozavestno nastopili

16

ob popularnih Prifarcih (pa tudi z Eroiko smo se že uglaševali na komendskem odru).
Letošnjo Gorenjsko revijo je v aprilu gostil Kamnik. Med 12 zbori (Žiri,
Lesce, Kranj Preddvor, Kamnik, Domžale, Moravče, Tržič, Železniki, Jesenice, Radovljica, Vrhnika) smo bili med najboljšimi in jeseni bomo spet
prepevali ob dnevih za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu.
Ob majskem občinskem prazniku je pri Partizanski bolnici sredi zelenega razkošja kot elegija zazvenela Schubertova Lipa in se ob živem
ptičjem žgolenju dotaknila človekove tragike.
Koželjeva hiša je odprla vrata ob svoji 10. obletnici in v prijetni domačnosti upravičila toplino slovenskega ognjišča. Tudi naše pesmi so jo
poživile, saj so naši predniki vsak dogodek pospremili s pesmijo in ga
osmislili: z ljubezenskimi, vasovalskimi, žalostinkami, delovnimi, vojaškimi, baladnimi in hudomušnicami.
Po našem pevskem spletu na slavnostni seji Občinskega sveta nas je
čakala še Koroška ‒ Hodiše (Keutschach). Razširiti obzorje čez Karavanke in se srečati z rojaki na avstrijski strani je zdaj v Evropi brez
meja sproščeno doživetje. S Slovenskim kulturnim društvom smo že
pred leti spletli iskrene vezi prijateljstva in z zborovsko pesmijo obogatili kulturne dogodke slovensko-nemškega sveta ob Dravi v idilični
Koroški, kjer še vedno živi najlepša slovenska pesem s svojim pristnim
melosom in zvenom in jo po dolinah Roža, Podjune in Zile ohranjajo
številni slovenski ansambli različnih vokalnih sestavov.
Kako ljube in nostalgične so te melodije, ki v sebi nosijo melanholično
slovensko dušo preteklih rodov ob ognjišču tradicionalnega družinskega
petja. Najmočnejša prepoznavnost slovenstva v nemškem svetu. Koroška

se hrani s pesmijo, s Kernjakom, Kramolcem in Miklovo Zalo po globačah in rutah z zavestjo današnjih Serajnikov in kljubovanjem Smrtnikov.
Sobota, 26. maja, je bila praznična. V Hodišah so počastili 65-letnico upokojenskega društva in 20 let pevskega zbora, ki ga vodi Slovencem zelo naklonjeni Walter Samonig, nekdanji župan in gibalo društvenega kulturnega življenja s posebnim odnosom do slovenskega
jezika, ki ga sam dobro govori. Nastopili so štirje zbori, ki so vključevali tudi slovenske pesmi oziroma so peli dvojezično. Gostoval je še
moški zbor iz Monoštra s slovenskimi ljudskimi in tamburaški ansambel. Naš zbor je navdušil polno dvorano in za konec je celotno
slavje preglasila skupna slovenska: Rož, Podjuna, Zila, kar je prav
neverjetno, saj so jo vsi zbori peli v slovenščini. Močan, ganljiv konec,
ki so mu dali pečat tudi občinski in deželni funkcionarji s spodbudnimi besedami jubilantu ‒ vsestransko aktivnim upokojencem.
Svet na drugi strani Karavank se nam je panoramsko razkrival z visokega stolpa Pyramidenkogel in dan nam je nudil občuteno doživetje
pravega poletja. Še se bomo srečevali.
Ob dnevu državnosti pa bomo prisotni v Komendi: »Slovenija, zapojmo ti iz polnega srca«.
Iva Ogorevc
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Doprsni kip Janku Juhantu
Deset dirk na kasaškem tekmovanju - Spominska dirka Janku Juhantu in dirka za pokal Občine Komenda.

Konjeniški klub Komenda je v nedeljo, 13. maja, ob 13. uri na hlevih
Konjeniškega kluba odkril doprsni kip prvemu predsedniku in ustanovitelju Konjeniškega kluba Janku Juhantu.
Godbenike Veterane mengeške godbe, plesalce folklorne skupine DU
Komenda praporščake, gasilce, goste in svojce, ki so doprsni kip tudi
odkrili, sta z glavnim in pozdravnim govorom nagovorila predsednik
Konjeniškega kluba in častni občan občine Komenda Lojze Lah in župan Občine Komenda Stanislav Poglajen. Nastopil je tudi harmonikarpravnuk Jaka Blaž, s spominskim govorom pa tudi vnuk Roman Jerovšek
ter tenorist Andrej Ažman. Doprsni kip so odkrile hčerke skupaj s sinom
Janka Juhanta, blagoslovil pa ga je župnik Zdravko Žagar.
Po odkritju doprsnega kipa Janku Juhantu- Čerdakovemu Janku z
Gmajnice, je Konjeniški klub na hipodromu v Komendi v počastitev
praznika Občine Komenda pripravil tudi tekmovanje z desetimi dirkami.
Med njimi sta bili tudi Spominska dirka Janku Juhantu in dirka pod
pokroviteljstvom Občine Komenda. Pokale najboljšim kasačem v spominski dirki so podeljevale hčerke s pravnuki Janka Juhanta, najboljšemu na občinski dirki pa župan Stanislav Poglajen.

Najboljši na Spominski dirki Janka Juhanta so bili Udar's-Ive Dovžan, Vittorina Jet- Dušan Zorko in The way of Nando- Milan Žan.
Najboljši na dirki za Pokal Občine Komenda, podelil ga je župan Stanislav Poglajen, so bili Saxicola Jet - Milan Kovačević, Romandolo
RL-Darja Krelj in Misterix - Miha Frelih.
Navdušili pa so precej številne gledalce med desetimi dirkami nazadnje tudi najmlajši tekmovalci na dirkah ponijev in na Spominski dirki
Franca Dimica na dirki kmečkih dvovpreg.
A. Žalar
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Svetovni dan čebel v Komendi
Čebelarsko društvo Petra Pavla Glavarja Komenda je povezalo Svetovni dan čebel v okviru prireditev
ob občinskem prazniku z zanimivimi slovesnimi dogajanji.

Najprej je 18. maja skupaj s Klekljarskim društvom Čebelica in
Ustanovo Petra Pavla Glavarja slovesno začelo praznovanje v dvorani Kulturnega doma, ko je pred tem Godba Komenda pred domom vabila na slovesnost v dvorani.

Po Čebelarski himni je sledil ﬁlm o Janezu Janši, podelitev priznanj
in predavanje dr. Petra Kapša o zdravljenju s čebeljimi pridelki. S slovesnim pozdravom in nagovorom pa je pravzaprav napovedal slovesne
dogodke naslednjega dne tudi župan občine Komenda Stanislav Poglajen, ko je zaželel čebelarjem uspešno nadaljevanje poslanstva kranjske
čebele in slovenskega čebelarjenja.
Sledilo je naslednji dan, 19. maja, najprej odprtje prenovljenega čebelnjaka, ki ga je na panjskih končnicah zares lepo in izvirno poudarilo
s čipkami Klekljarsko društvo Čebelica. Zaigral je harmonikar, zaigrali
sta mladi ﬂavtistki, zapeli so Fantje iz treh vasi, nagovoril je vse podžupan Igor Štebe in slovesno so prerezali trak v prenovljeni čebelnjak.
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Uro za tem je sledilo odprtje razstave Čipka na satovju v Lončarjevem muzeju na Podborštu ob 10. obletnici delovanja društva. Spet
so zapeli Fantje iz treh vasi, spet sta zaigrali mladi ﬂavtistki, predsednica društva Čebelica Bernarda Hozjan pa je podelila priznanja z
zahvalami.
Slovesno dogajanje pred 20. majem, I. svetovnim dnevom Čebele, pa
je sklenil zanimiv prikaz točenja medu. Kaj je in kaj pomeni čebelarjenje
za prepoznavnost te lepe etnološke značilnosti in posebnosti kranjskega
čebelarja in čebelarjenja v minuli dolgoletni preteklosti, je zanimivo
med prikazom točenja orisal predsednik Čebelarskega društva Petra
Pavla Glavarja Komenda in vodja Vzrejališča matic v Kamniški Bistrici,
Milan Starovasnik. Vsak udeleženec, in ni jih bilo ravno malo, je dobil
potem kozarec pravkar točenega cvetličnega in čemaževega medu iz
Kamniške Bistrice. Številni pa so tudi lahko poskusili in se prepričali,
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Priznanja je podelil predsednik Čebelarskega društva Komenda
Milan Starovasnik Občini Komenda,Klekljarskemu društvu
Čebelica Moste, rešeljistki Zoﬁji Grmšek, Ustanovi Petra Pavla
Glavarja, KD Godbi Komenda, Lončarjevemu muzeju, TD Komenda, Čebelarskim društvom Kamnik, Mengeš in Cerklje, trisatno družino čebelarju Branku Kurnu, botrom društva Marku
Zadrgalu in Dolčiču ter predavatelju prim. dr. Petru Kapšu.

kakšen je bil včasih ob točenju medu »žvečilni gumi« - med z obrezanim
satjem (voskom), cvetnim prahom, ki jez žvečenjem posladkal, nasitil
in tudi zdravil.
Andrej Žalar

Čipka na satovju
Članice Klekljarskega društvo Čebelica Moste so obeležile 10 let
delovanja z razstavo Čipka na satovju. Tokrat so s čipko upodobile
značilnosti Komende. Z obnovitvijo stalne razstave čipk na panjskih
končnicah Glavarjevega čebelnjaka v Komendi pa so skupaj s Čebelarskim društvom PP Glavarja obeležile prvi Svetovni dan čebel.
Predsednica društva Bernarda Hozjan je na prireditvi v Lončarjevem muzeju na Podborštu podelila zahvale za podporo pri delovanju društva Občini Komenda, Osnovni šoli Komenda Moste, družini
Lončar in Lončarjevemu muzeju, pevcem Fantje treh vasi, Čebelarskemu društvu Komenda in Ustanovi Petra Pavla Glavarja. Prizadevne članice in člani društva so prejeli priznanja za večletno aktivno
delo v društvu.
Klekljarice Čebelice ohranjajo slovensko kulturno dediščino, promovirajo občino Komenda in Slovenijo, spodbujajo k razvijanju in
ohranjanju ročnih spretnosti, na tedenskih srečanjih se družijo, spodbujajo, rastejo v znanju in se skupaj veselijo vsake novo nastale čipke.
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Mednarodna kolesarska dirka in občinsko prvenstvo v kolesarstvu

Skoraj 400 kolesark in kolesarjev v Komendi
Že 12. velika nagrada Občine Komenda in Lidlovega pokala za mlade

V nedeljo, 20. maja 2018, je bila v Komendi že tradicionalna 12. VN
OBČINE KOMENDA in Lidlov pokal za mlade« mednarodna kolesarska dirka in občinsko prvenstvo v kolesarstvu. Organizatorji se letos
lahko ponovno pohvalimo z rekordno udeležbo kolesarjev in kolesark,
saj jih je na vseh dirkah bilo skoraj 400. Prav tako pa se je ob progi
zbralo kar precej gledalcev, ki so spodbujali prav vse udeležence
Zelo nas veseli, da je v Komendi kolesarstvo zelo priljubljeno tudi
med mladimi, saj se je na Lidlovem pokalu za mlade pomerilo kar 40
najmlajših kolesark in kolesarjev, ki so morali premagati različne dolžino proge glede na starost. Kar 13 najmlajših (predšolskih) otrok je bilo
na štartu v prvi kategoriji, prevoziti pa so morali dobrih 600 metrov
dolgo progo in vsi so na koncu prejeli zaslužene medalje in praktične
nagrade podjetja LIDL. Pri dečkih je bil najhitrejši Luka Karlovšek,
med dekleti pa Anamarija Kosec.
Na dirki od prvega do tretjega razreda je bilo na štartu 14 učencev
in učenk, premagati pa so morali že en kilometer dolgo progo. Najhitrejši med dečki je bil Matevž Hribernik pri deklicah pa Ita Martinjaš.
Fantje in dekleta od 4. pa do 6. razreda ter od 7. pa do 9. razreda pa so
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morali prevoziti že dva kroga oziroma 2,3 kilometra. Med fanti je bil v kategoriji 4. do 6. razred najhitrejši Gal Stare, pri dekletih pa Zoja Špringer.
Prav vsi mladi kolesarji in kolesarke si za pogum zaslužijo vse čestitke.
Kot že vsa leta je proga potekala na 3.300 metrov dolgem krogu s
štartom pred občino Komenda in ciljem na vrhu vzpona pred cerkvijo sv.
Petra. Kot vedno se je tudi letos ta progam pokazala za zelo zahtevno.
Točno ob 11.30 so se najprej na slabih 40 kilometrov (12 krogov)
dolgi preizkušnji pomerili rekreativni kolesarji in kolesarke ter občani
občine Komenda, ki so se merili za naslove občinskih prvakov. Absolutno je bil najhitrejši nekdanji odlični kolesar Andrej Žavbi (Tuš team),
pri ženskah pa Lucija Galuf (JB team), občinski prvak pa je letos prvič
postal Aljoša Martinjaš, ki je premagal Francija Groznika, tretji pa je
bil Jože Martinjak, četrti Marko Grilc, peti Uroš Bitenc, šesti Edo Podgoršek in sedmi Franc Zarnik.
Na drugi dirki amaterskih kolesarjev, kjer so morali kolesarji premagati slabih 60 kilometrov oz. 18 krogov je absolutno slavil Matej
Kravos (Tuš team), ki je v cilj prišel v solo vožnji in tekmece prehitel
za več kot minuto in pol. Drugo mesto je v ciljnem šprintu zasedel Uroš
Vene, tretji pa je bil Mitja Mesarič. Da je šlo v tej kategoriji še kako
zares, dokazuje visoka povprečna hitrost 42,5 kilometra na uro.
Za njimi pa so se na pot podali kolesarke in kolesarji kategorij dečkov
C ter deklic C in B. To so fantje in dekleta stari 12 let in manj, prevoziti
pa so morali 4 kroge, kar je skupaj naneslo 13 kilometrov in 300 metrov, na štartu pa je bilo 22 dečkov C ter 7 deklic C in 3 deklice B.
Skozi celotno dirko je tempo narekovala Hana Kranjec Žagar, ki zelo
uspešno tekmuje tudi v gorskem kolesarstvu, na koncu pa so jo sicer
premagali trije fantje, vseeno pa je zmagala v kategoriji deklic B. Med
dečki je zmago slavil Sven Aleksander Mernik iz Novega mesta, drugo
mesto je zasedel Erazem Valjavec, tretji pa je bil Jakob Omrzel. Med
deklicami C pa je bila najhitrejša Vita Jeromel iz Ptuja, pred Hano
Gnezda ter Katjo Žvan.
V naslednji dirki so se skupaj merili dečki A in B, ter deklice A in
mlajše mladinke, prevoziti pa so morali že 26 kilometrov in 700 metrov
oz. 8 krogov. Skupaj je bilo na štartu kar 70 tekmovalk in tekmovalcev,
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konkurenca pa je bila že zelo mednarodna, saj so nastopili kolesarji in
kolesarke iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Srbije. Tekma je bila zelo
taktično, saj se je skozi celotno dirko skupina vozila skupaj, v zadnjih
nekaj krogih pa se je tempo le dvignil in na zadnji vzpon pred ciljem se
je skupina že zelo razpotegnila. Največ moči pa je na koncu imel kolesar
domače ekipe Rog As Natan Gregorčič, ki je ponovil lansko zmago iz
kategorije dečkov B. Drugo mesto je zasedel Mihajlo Stolič iz Srbije,
tretje pa Jan Kenda iz Idrije.
Med dečki B je zmaga odšla v Novo mesto, slavil pa je Anže Ravbar,
drugo mesto je zasedel Marcel Skok iz Idrije, tretje pa Jan Lešnik iz
Kranja. Med deklicami A je potekal napet boj med končno zmagovalko
Nejo Kalan ter kolesarsko iz Avstrije Vereno Klicnik, ki je bila na
koncu druga in Pijo Galof, ki je bila v cilju tretja. Med mlajšimi mladinkami pa sta dvojno zmago slavile kolesarke iz Kranja. Zmagala je Ana
Ahačič, pred Tjašo Sušnik, tretja pa je bila Sara Pocuca iz Srbije.
Na zadnji dirki, kjer so se v enaindvajsetih krogih oz. 70 kilometrih
pomerili še mlajši in starejši mladinci, starejše mladinke in ženske elite.
Hitrosti so bile v tej dirki že zelo visoke, na koncu pa je bila povprečna
hitrost zmagovalca 40,5 kilometra na uro. Na štartu je bila skupina 100
kolesarjev in kolesark in že po prvem krogu se je v beg podal kolesar
ekipe Rog As Jan Jovan. Slednji je v ospredju vztrajal kar 10 krogov
vendar je na koncu moral priznati premoč ostalim. V zadnjih petih krogih
je v ospredju ostalo 6 kolesarjev, ki so se na koncu pomerili za zmago.
Številčno premoč so znali izkoristiti kolesarji Adrie Mobila iz Novega
mesta, saj je po samostojnem begu v zadnjem krogu zmago slavil Martin
Colnar, v ciljnem šprintu pa je končno drugo mesto zasedel Jan Bevc,
tretji pa je bil Anže Skok. Na deveto mesto se je uvrstil domačin iz
Suhadol Blaž Avbelj, ki letos prvo leto tekmuje v kategoriji starejših
mladincev in tudi po lanskih uspehih že dosega dobre uvrstitve.
Tudi med mlajšimi mladinci so bili premočni za konkurenco kolesarji Adrie Mobila, saj so tudi tu osvojili prva dva mesta. Zmago je slavil
Gal Glivar drugi pa je bil Aljaž Colnar. Odlično tretje mesto je na
koncu zasedel domačin iz Gmajnice Gašper Paulič, ki je v letos zelo
uspešen, saj se redno uvršča med najboljše v svoji kategoriji, prav tako
pa je za reprezentanco Slovenije nastopal na etapni dirki na Češkem.
Svojo tekmo pa so vodile tudi starejše mladinke in ženske elite. Med
mladinkami sta dvojno zmago slavili kolesarki iz Rijeke, zmagala je
Doroteja Čargonja pred Matejo Posavec, tretja pa je bila Tajda Morič iz
Kranja. Med ženskami elite je slavila članica BTC citya iz Ljubljane,
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pred Hannah Stadler Gruber iz Avstrije ter Ulo Berlan.
Pred podelitvijo nagrad najboljšim se nam je pridružil tudi aktualni
selektor reprezentance Slovenije Andrej Hauptman, ki je poleg župana
Stanislava Poglajna pomagal podeljevati pokale in nagrade najboljšim.
Za uspešno 12. Veliko nagrado občine Komenda in Lidlovega pokala za
mlade velja zahvala Občini Komenda za vso pomoč in sponzorstvo pri
izvedbi kolesarskega tekmovanja, gasilcem PGD Komenda za odlično
izvedeno varovanje in pa vsem pomočnikom kolesarskega kluba Bexel
in kolesarskega društva Rog iz Ljubljane. Vsekakor pa gre posebna zahvala tudi vsem pokroviteljem in sponzorjem, ki so pripomogli, da je
prireditev tako dobro uspela.
Miha Koncilija
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Poročilo gradbenega odbora PGD Moste

Gradnja novega gasilskega doma
Žal moramo kljub napredku gradnje poročati še o kraji na gradbišču našega novega
domovanja, ki se je zgodila v noči na 5. maj.
Za zdaj neznani storilci so odnesli že nameščene podometne kotličke GEBERIT DuoFix.
Odtujenih je bilo 10 kosov kotličkov. Od tega 8
kotličkov višine 112 cm, dva pa z znižano višino
92 cm. Pri kraji je bilo narejeno tudi veliko škode
na strojnih inštalacijah.
Pozivamo vse krajane, če so od sobote zvečer pa do ponedeljka zjutraj videli karkoli
posebnega okoli novega gasilskega doma, da
naj to sporočijo nam na info@pgd-moste.si ali pa na telefonsko
številko Policije 113.

Celotni projekt je v začetku znašal 650.000 EUR. Pokrivali ga bomo
s pomočjo občine – 160.000 EUR, posojila - 450.000 EUR in 40.000
EUR lastnih sredstev.
Posojilo bomo delno poplačali s prodajo starega gasilskega doma,
za preostanek pa se bomo morali odpovedati večjim investicijam v
naslednjih 10 letih.
Ker pa si marsičesa ne moremo privoščiti, je upravni odbor potrdil
pridobivanje prostovoljnih prispevkov. Eden takšnih ukrepov je bil
podpis pogodbe za SMS DONACIJE z vsemi slovenskimi operaterji.
Gradbeni odbor sestavljajo Roman Koncilija, Roman Kosirnik,
Matej Tancek, Rok Furlan, Blaž Maleš, Uroš Vidmar, David
Brodar in Vilko Plevel.

Zidaki
Še vedno je sestavni del pokrivanja stroškov izgradnje doma pobiranje
nepovratnih sredstev s tako imenovanimi ZIDAKI. Za pridobitev zidaka je pogoj v donaciji nepovratnih sredstev v naslednji vrednosti.
Naziv zidaka
Fizične osebe
Pravne osebe
BRONASTI ZIDAK od 30,00 € do 49,99 € od 100,00 € do 499,99 €
SREBRNI ZIDAK
od 50,00 € do 99,99 € od 500,00 € do 999,99 €
ZLATI ZIDAK
od 100,00 € do 499,99 € od 1000,00 € do 4.999,99 €
DIAMANTNI ZIDAK od 500,00 € dalje
od 5.000,00 € dalje
Sredstva sprejemajo na poslovnem računu društva SI56 6100 0001 8268
260, odprtem pri Delavski hranilnici, z namenom Za nov gasilski dom.

Skupaj je narejene škode za
3.500 EUR, kar bomo morali
žal pokrivati sami.
Kot je omenjeno pa objekt iz
tedna v teden dobiva končno
podobo. Končani so strojni
ometi v skoraj vseh prostorih, v
dneh pisanja pa se bodo začeli
izdelovati tudi estrihi. Tudi fasada bo v prvem tednu junija dobila končno podobo.
Krajanom Most, Suhadol in Žej sporočamo, da se bodo naši člani v
začetku meseca oglasili zaradi pridobivanja dodatnih finančnih sredstev za gradnjo novega gasilskega doma.

Prodamo ali oddamo star gasilski dom
Zaradi gradnje novega, prodamo star gasilski dom. 276 m2, zgrajen l.
1930, adaptiran l. 2010, 299 m2 zemljišča, Optični internetni priključek,
telefon, kabelska televizija, kanalizacija. Ogrevanje na kurilno olje. Objekt
ima novo streho in okna v pritličju. Vselitev možna konec poletja 2018.
Kontakt: Matej Tancek - 051257965, Roman Koncilija - 031388351,
info@pgd-moste.si

Novice iz PGD Komenda
Kako hitro čas beži. Takoj po novem letu začnemo z pripravami na
občne zbore, volitve in s polnimi močmi v novo leto. Letos je volilno
leto, vendar na ravni našega društva ni bilo bistvenih sprememb,
saj ljudi, ki dobro delajo ne menjaš.
Operativni gasilci so uvedli redne mesečne vaje za operativne gasilce,
ki jih imajo vsako tretjo sredo v mesecu. Vaje so za operativne gasilce
zelo pomembne, saj mora operativni gasilec ob morebitni intervenciji
vedeti, kje ima opremo, kako ravnati z njo in komu lahko zaupa. Tekmovalne desetine za občinsko tekmovanje se tudi že zbirajo, ta pridni pa
tudi že trenirajo.
Mladi gasilci se za vstop v članske vrste pridno pripravljajo. Pridno
trenirajo, se učijo in hodijo na gasilska tekmovanja. Občinskega kviza
smo se udeležili s štirimi ekipami. Mladinci so osvojili prvo mesto in
pionirji tretje ter ekipno drugo mesto in se uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je bilo v organizaciji GZ Lukovica.
S štirimi ekipami smo se udeležili občinske gasilske orientacije v organizaciji PGD Nevlje. Mladinke so zmagale, mladinci so osvojili 3.
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mesto, pionirji pa 5. mesto. V skupni uvrstitvi smo osvojili 1. mesto in
v trajno last prejeli tudi prehodni pokal. Regijskega tekmovanja, ki bo 9.
6. 2018, se bomo udeležili s petimi ekipami.
V spomladanskem delu tekmovanj nas čaka še gasilsko občinsko tekmovanje in nogomet. Občinsko gasilsko tekmovanje za Gasilski zvezi
Komenda in Kamnik je letos na hipodromu v Komendi v organizaciji GZ
Komenda, tekmovanje v nogometu pa je v organizaciji PGD Komenda.
Za občinsko gasilsko tekmovanje mladi gasilci že pridno trenirajo, za
nogomet smo pa naravni talenti, saj se večinoma dobro odrežemo.
Za spomladanskim delom tekmovanj so na vrsti počitnice. Za to poletje pripravljamo teden letovanja v Savudriji za najmlajše gasilce.
Mladinci se avgusta odpravljajo za en teden na Roglo, mladinska komisija pri GZ Komenda pa pripravlja tabor gasilske mladine na Kolpi za
vsa tri društva. Ker pripravljamo tabor, bomo spali v šotorih in si sami
kuhali. Za marsikaterega mladega gasilca bo to prva tovrstna izkušnja.
Če se bomo imeli lepo, bomo tabor naslednje leto ponovili.
Mihaela Poglajen

NASVETI

Aplenca
PRAVNI NASVETI

Odpoved dedovanju

Zanima me ali se lahko odpovem dedovanju po svojih še živečih starših, brez da
bi morali oni s tem soglašati? S starši sem
namreč v slabih odnosih in z njimi nimam nobenih stikov. Hvala za odgovor.
Splošno stvarnopravno načelo je, da
nihče ne more na drugega prenesti več
pravic, kot jih ima sam. Ker se dedna
pravica pridobi šele ob uvedbi dedovanja
(tj. ob smrti zapustnika), je šele tedaj
možno tudi razpolagati z njo. Domnevni
dedič, razen golega upanja, za časa žiIrena Hacin Kölner
vljenja bodočega zapustnika nima nobenih pravic na bodoči zapuščini. Zato odpoved dedovanju, ki še ni uvedeno, nima nobenega pravnega učinka (137. člen ZD), je nično.
Vendar pa zakon določa eno izjemo. Potomec ali zakonec (od 22. 5.
2016 se neuvedenemu dedovanju lahko odpove tudi zakonec, kar pogosto pride v poštev, kadar posamezniki zakonsko zvezo sklenejo več kot
enkrat) zapustnika se lahko v sporazumu s svojim prednikom ali zakoncem odpove dediščini, ki bi mu šla po smrti njegovega prednika ali zakonca. Takšna odpoved velja tudi za potomce tistega, ki se je odpovedal,
razen če je že s sporazumom o odpovedi ali kasnejšim sporazumom
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določeno kaj drugega (2. in 3. odst. 137. člena ZD). Za veljavnost sporazuma morajo biti izpolnjene splošne predpostavke. Naj poudarim, da
se za veljavnost sporazuma zahteva posebna obličnost - sporazum o
odpovedi mora biti zapisan v notarskem zapisu ob sodelovanju dveh
zapisnih prič. Iz navedenega izhaja, da se boste neuvedenemu dedovanju
po vsakem izmed staršev lahko odpovedali, če boste s staršema o tem
sklenili sporazum (lahko ga sklenete le z enim od staršev ali z obema).
Če komunikacija sedaj ni možna, se boste dedovanju po vsakem od
njiju lahko odpovedali šele po smrti vsakega izmed njiju v okviru zapuščinskega postopka.
Odpoved dedni pravici je izjava volje, ki jo poda dedič po zapustnikovi smrti o tem, da noče biti dedič. Izjavo lahko poda ustno na zapisnik
pri sodišču na zapuščinski obravnavi ali pisno, pri čemer ni potrebno, da
bi bila izjava overjena pri notarju. Dedič s to izjavo ovrže pravno domnevo, da dediščino sprejema. Pravna posledica pa je v tem, da se šteje,
kot da je umrl pred zapustnikom in sploh ni postal dedič. Odpoved dediščini ne more biti
delna ali pogojna (prvi
Odvetnica mag. Irena Hacin Kölner
odstavek 136. člena
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
ZD) ter je ni mogoče
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
preklicati (prvi odstawww.moj-odvetnik.si
vek 138. člena ZD).

Čebelji dragulj propolis

Propolis je čebelji pridelek, ki ga te marljive žuželke uporabljajo kot gradbeni material in dezinfekcijsko sredstvo ob vstopu v
panj. Čebeljo družino denimo ščiti pred
različnimi okužbami in boleznimi, ki bi si
jih lahko zanesle v panj. Zaradi širokega
spektra pozitivnega delovanja in zdravilnega potenciala ima neizmerno vrednost.
Ta rjavkasta zdravilna tekočina je mešanica smole, različnih eteričnih olj, cvetnega
prahu, encimov, mineralov, voska, ﬂavonoidov in ﬂavina. Zaradi svoje bogate seBlaž Filipič
stave ima izjemen protivirusni, antibakterijski in protiglivični učinek, zaradi katerega je nepogrešljiv v domači
lekarni. Čebele smolnato esenco propolisa naberejo na rastlinskih popkih
in lubju. To snov nato s pomočjo encimov predelajo oziroma »prežvečijo«,
ključni encimi so namreč v njihovi slini. Pri tem mešanico dodatno obogatijo s sestavinami iz cvetnega prahu. Točna sestava propolisa sicer ni znana,
vemo pa da njegovo najpomembnejšo zdravilno komponento predstavljajo
ﬂavonoidi, fenoli in aromati, ki propolisu omogočajo biološko aktivnost.
Poleg tega, da propolis zavira številne

OLGIN KOTIČEK
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škodljive mikroorganizme, pa deluje tudi spodbudno na naš imunski sistem
ter obnavlja poškodovano tkivo. Z njim lahko pospešimo celjenje ran in
opeklin, ki jih propolis obenem tudi razkuži. Poročajo tudi o njegovi
odlični učinkovitosti pri zdravljenju kože (npr. pri dermatitisu in luskavici).
Zaradi sposobnosti krepitve imunskega sistema in protivnetnega delovanja
pa je propolis uporaben tudi pri blaženju vnetij sluznice ustne votline in
dlesni. Številni med nami smo se že srečali z razjedami v ustih ali tako
imenovanimi aftami, ki se zelo počasi celijo er nas močno ovirajo med
hranjenjem. Propolis se je izkazal kot odlično zdravilo zanje. Na afto kapnemo kapljico propolisa in počakamo, da se vpije v razjedo. Na razjedo
ga lahko nanesemo ali razmažemo s pomočjo čiste paličice za ušesa. Priporočam takega v brezalkoholni raztopini, ki rane ne draži. Že po nekaj
sekundah omili boleč občutek afte
ter prične z dezinfekcijo in zdravljenjem poškodovanega tkiva. In kar je
IZOBRAŽEVANJE PREM,
še posebej dobro, takoj ko ga naneseBlaž Filipič s.p.
mo, lahko praktično brez bolečin jeGmajnica 21, 1218 Komenda
mo, kar je sicer z aftami v ustni votliGSM: 031 361 305, info@
ni, lahko sila neprijetna izkušnja.
prem.si, www.prem.si
Blaž Filipič

Preprečevanje nasilja

Za preprečevanje trpinčenja starih ljudi je
pomembno sprejeti pomembne ukrepe. Že
otroci v vrtcih bi morali krepiti kakovostno
sožitje, da do trpinčenja sploh ne pride.
Pomembno je tudi usposabljanje svojcev
in oskrbovalcev starih ljudi in širjenje sodobnih programov načina dela, razbremenitve in pomoči zanje.
Obremenjen in utrujen človek je vedno tudi razdražljiv. Treba je uveljaviti
norme proti vsakemu trpinčenju in ničelno toleranco do nasilja. Pomembno
Olga Hace
se mi zdi zmanjševanje revščine starih
ljudi, posebej še žensk. Karkoli je narejeno na področju socialne
blaginje ali zdravja, zmanjša tveganje za trpinčenje. Pomembno je
tudi učiti ljudi, da bomo staremu človeku pomagali pri vsakodnev-

nih opravilih tako, da jih to ne ponižuje in ne razvrednoti. Zavestno
se je treba učiti nege in oskrbe onemoglega odvisnega od pomoči,
da bomo pripravljeni na nalogo. Bolje kot smo pripravljeni, bolj
smo strpni.
Kadar bomo ljudje spremenili mišljenje o staranju, sprejeli socialne
in kulturne norme, okrepili družinske vezi med generacijami, uredili
dedovanje in lastninske pravice, ki vplivajo na moč in materialne dobrine v družini, se bo zmanjšalo tudi nasilje v družini. Nasilja ali zanemarjanja starega človeka pa ne moremo ali zelo težko prekinemo, kadar se
to že sproži.
Trpinčenje drugih ljudi je posledica nemoči, ker storilec ni zmožen
razviti zdravega sožitja. Sožitje je potrebno za ohranitev dostojanstva.
Najgloblji vzrok nasilja sta podivjana moč zdravih in močnih in jeza
šibkih, ki te moči nimajo. Samo solidarna in sočutna odvisnost moči in
nemoči omogoča zdrav odnos med ljudmi.
Olga Hace
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Aplenca
STANE ZARNIK

POTOPIS

Barvita Brazilija - 3

(nadaljevanje iz prejšnje številke)
Zdravstvene storitve so bile za
revne brezplačne, premožni so
morali zdravljenja plačati. V knjigo bolnikov so bili vpisani zanimivi podatki o bolniku, njegovemu
stanu, o njegovi polti, času in kraju
zdravljenja. Za oči nadvse lepa je
baročna bazilika, katedrala Salvador. Od pretežno mannerističnega
sloga je eden najpomembnejših
spomenikov v zgodovinskem središču Salvadorja, z veličastnimi
razmerji in čudovitim rezbarskim
delom na oltarjih.
Sproščenemu in manj napornemu potovanju je sledila pot v nacionalni park Iguasu, na ogled veličastnih slapov. Popoldne sva letela
najprej do Sao Paula in pozno zvečer pristala v Foz do Iguasu. Prenočišče sva imela dober km od recepcije parka, zato sva se na pot odpravila
peš. Iguasu spada med 7 naravnih čudes sveta. Na 1200 m dolgi ogledni
stezi smo si ogledali slapove, ki v dolžino merijo 800 m. Zavisi od letnega časa, od deževnega ali sušnega obdobja. Veličastni pogledi, grozljivi zvoki vode, slapov. Malo je deževalo, rosilo je od zgoraj in iz
slapov. Sprehajalne poti so speljane tik pod slap, tako da so občutki zares
prvinski. Ogledi so odlično organizirani. Ko se prebiješ v vrsti za vstopnice, se odpraviš v vrsto za avtobus. Avtobus pripelje do prve ogledne
ploščadi, potem pa smo hodili od spodaj vse do vrha zadnjih slapov. Od
tam dalje pa spet na avtobus in nazaj v hotel, ki naju je gostil le kratek
del noči. Popoldne sva spet na letalih, letiva v Amazonijo. Najprej do
Curitibe, od tam z naslednjim letalom v Sao Paolo in zadnji prestop za
Manaus. Zvečer sva, po 6 urah v zraku, pristala v 2 milijonskem mestu,
tik ob Amazanki. Najbolj naporen del potovanja, vreden tega truda, je
bil za nama. Pogled na slapove Iguasu je bil resnično veličasten.
Manaus je bila zadnja postaja najinega potovanja po Braziliji. Mesto
ob Črni reki z več kot 2 milijona prebivalcev je glavno mesto Amazonije. Ogromni dobički iz pridobivanja kavčuka so v mesto pripeljali industrialce iz Anglije, Francije, Nemčije in Portugalske. V odmaknjenem
koncu sveta so si privoščili evropsko razkošje in udobje. Manaus je kot
prvo mesto v Braziliji dobil električne ulične svetilke, telefon in tlakovane ceste, danes pa je največji dokaz moči gumijastih kapitalistov
operna hiša. Teatro Amazonas je bil zgrajen leta 1896, po petnajstih letih
mukotrpnega zbiranja najboljših materialov, uvoženih iz Evrope. Prav
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zaradi opere si je mesto prislužilo naziv Pariz džungle. Bogataši so si
zamislili tudi tržnico, ki naj bi bila kopija znamenite Les Halles v Parizu,
uvozili na tone najboljšega železa in postavili Mercado Adolfo Lisboa,
rumeni kamen iz Škotske pa so uvozili za izgradnjo carinarnice Alfandega na obrežju. Danes je tržnica kraj, kjer lahko opazujemo neznane
vrste rib, ki jih ribiči vsako jutro pripeljejo iz različnih rek in kanalov
Amazonije, sadje, čigar imena nismo še nikoli slišali, oreščkov in najrazličnejša indijanska zdravila, ki pozdravijo vsako tegobo.
Prijazni receptor nama je uredil vse potrebno najprej za enodnevni
izlet po Amazonki, potem pa še za tridnevno bivanje v enem od lodgov,
lesenih kolib s klimo v notranjost Amazonke. Z motornim čolnom smo
se odpravili (večja skupina Brazilcev, Argentincev, Irca in midva) po
Črni reki do sotočja Črne in Rumene reke. Črna (kavina) reka pritoka iz
Kolumbije, ker počasi teče po nižinah in spira črno zemljo je zato njeno
ime Črna reka. Rumena (mlečna) reka izvira v Peruju, je hudourniška
reka in zato takšne barve. Črna reka je bogata z ribami. V juniju oz.
juliju je Amazonka za 12 metrov višja kot v februarju. Na sotočje imata
reki različne hitrosti in različno temperaturo vode. Črna reka je počasnejša (4 km/h), Rumena pa hitrejša (17 km/h). Amazonka ima v tem
delu kar 13 km od enega do drugega brega. Po ogledu sotočja rek smo za nekaj časa postali na plavajočih hišah in v
zaprtem ribniku lovili velike ribe pirahne. Odrasle ribe
tehtajo več kot 200 kg. Motorni čoln nas je popeljal pod 6
km dolg most, ki so ga pred desetletjem gradili 4 leta. Pred
kosilom smo se sprehodili po deževnem tropskem gozdu in
izlet zaključili v amazonski vasi, kjer so nam Indijanci pripravili kratek plesno etnološki kulturni program.
To je bila le kratka uvodna inventura v doživetje Amazonije. Naslednji dan smo se najprej čez reko popeljali z motornim čolnom, potem s kombijem po 75 km dolgi poti,
mestoma skorajda blatno neprevozni, do enega od rokavov
reke Amazonke, potem pa spet z motornim čolnom do naše
destinacije. V tem kraju smo bili tri dni in dve noči. Bivali
smo v lodgu (leseni depandansi s klimo napravo). Časa je
bilo dovolj, da smo podrobno spoznali življenje, rastlinje,
živali in velike ptice v pragozdu, na reki in obrežju Amazonke. Istega dne popoldne, ko smo prispeli, smo lovili, v
družbi številnih mrčesi, insektov in komarjev, majhne ribe
piranhe.
(nadaljevanje v naslednji številki)

Aplenca

VOLITVE, ŠPORT
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Košarkarski turnir v Komendi
Košarkarski klub Komenda je v nedeljo,13. maja 2018, ob prazniku
Občine Komenda organiziral Košarkarski turnir. Tekmovale so ekipe
U13 in U17 Košarkarskih klubov Šenčur, Krvavec Botana Cerklje in
Medvode.
V tekmovanju U13 je bil prvi KK Komenda, 2. KK Šenčur GGD, 3.
pa KK Medvode. V tekmovanju ekip U17 je bil izid podoben. 1. mesto
je osvojil KK Komenda, 2. mesto KK Šenčur GGD, 3. mesto pa KK
Krvavec Botana Cerklje.
Po končanem tekmovanju je predsednik košarkarskega kluba Brane
Košir povedal, da je turnir uspel, zahvala pa gre zanj vsem tekmovalcem.

Gregor Goriup, kandidat SD

Tekmovanje
v pikadu
V prostorih Teniškega kluba Komenda na Podborštu, kjer gostujejo tudi
člani Pikado sekcije Društva upokojencev Komenda, so v petek, 11.
Maja, pripravili odprto prvenstvo v Pikadu Občine Komenda. Zbralo se
je 14 tekmovalcev. Zelo zavzeto so lučali puščice proti tarči. Tarča sama
beleži rezultate po vsakem metu,tako ni sodnikov in nobenega dvoma
pri točkah.
Po dveh urah in pol so bile naslednje uvrstitve. Na prvih treh mestih
so Darko Stele z 2922 točkami, Darko Tomič z 2810 točkami in Marjan
Urh z 2808 točkami. Prejeli so priznanja in pokale.
Tekmovali so še Hrovat Alfonz, vodja sekcije Pikado, Nejo, Vindiš, Žinič,
Pirc, Skok, Gradišek, Ivan Hafner, Klemen Prelog, Karner in Ramovž.
Zanimivo tekmovanje.
KT

Gregor se je rodil leta 1980 in odraščal v Kamniku, na Bakovniku. Kot
maturant Srednješolskega centra Rudolfa Maistra je svoje izobraževanje
nadaljeval na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer bančništvo, kjer je ob zaključku študija prejel priznanje za nadpovprečen študijski rezultat in pomoč študentom.
Gregor je naš aktivni član že od leta 2000, nase pa je prvič opozoril
na kongresu ZLSD v Kopru, kjer je izpostavil pomembnost skrbi za
okolje. Na kamniškem je predvsem zaslužen za ustanovitev Mladinskega sveta Kamnik (MSKA), kateri ustanovni seji je predsedoval. Bil je
predsednik Mladega foruma Kamnik, regijski koordinator MF ZLSD za
Osrednjo Slovenijo.
Danes je Gregor močno vpet v gospodarstvo. Njegova poklicna pot
ga je vedno vodila v mednarodne vode. Kot davčni svetovalec, si je z
leti pridobil bogate izkušnje s področja mednarodnega obdavčevanja,
zaradi česar je v tem mandatu aktivno soustvarjal davčno politiko
stranke in vlade, kot član projektne skupine za davčno reformo. Govori
angleški, nemški in italijanski jezik.
V mandatu 2018-2022 si bo prizadeval predvsem za pravičnejšo obdavčevanje, krepitev gospodarske diplomacije in skrbi za okolje, kot
enega ključnih dejavnikov, ki jih mora generacija ohraniti potomcem.
Več o kandidatu si lahko preberete na Facebook strani Gregor Goriup
– Politik in strani SD Komenda.

Tudi letos lokostrelci
Lokostrelci imajo že tradicionalno vsako leto ob občinskem prazniku tekmovanje. Tudi letos se jih je
nekaj pomerilo v streljanju
v tarčo. Se pa lokostrelci,
ki delujejo v okviru Mravljišča, udeležujejo tekmovanj tudi izven Komende,
kjer dosegajo odlične rezultate. Po sedanjem tekmovanju, pravijo, da bodo
še naprej trenirali pred počitnicami. Oktobra pa bodo vsak četrtek med
17. in 20. uro v športni v Komendi. Veseli bodo, če jih obiščete in se jim
pridružite. Organizator je Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče
Na tekmovanju 17. maja so bili najboljši: Lea Križnar in Eva Zarnik pri
deklicah; Mark Grudnik, Samo Vrbec in Taj Pisnik pri dečkih; Teja Jeraj,
Vesna Škoﬁc in Tia Prekupec pri dekletih; David Petrič, Rok Grudnik,
Žiga Zarnik - dečki II; Matjaž Jeraj - mladinci; Urška Lindau - ženske;
Jure Grudnik in Martin Štepic - moški in Tomaž Pisnik ter Špela Pusnik
- mešano.
Tekmovalke in tekmovalce je pozdravil tudi župan Stanislav Poglajen.
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Memorial Milana
Šinkovca
V nedeljo, 13. maja, je Smučarski klub Komenda v okviru
prireditev ob občinskem prazniku na plazu pod Mojstrovko
tradicionalni, že 14. veleslalom za memorial Milana Šinkovca.
Kljub negotovi vremenski
napovedi smo člani kluba pod
vodstvom Franca Strehovca in Pavla
Grašiča že v soboto popoldne pripravili vse potrebno za nedeljsko tekmovanje.
Prireditve se je udeležilo 23 tekmovalcev. Najmlajši Leon,vnuk Milana
Šinkovca, je bil star komaj pet let,
najstarejši Jurij Veršec iz Velenja pa je

Licenca trenerja boksa

dopolnil že osemdeset pomladi.
Sedemnajst vrat dolgo progo
sta najhitreje prevozila Ajda Šuštar Finžgar iz Mengša pri dekletih in Boštjan Brus iz Idrije. Vsi
udeleženci so prejeli spominske

majice, medalje, pokale in praktične
nagrade pa sta podeljevala podžupan
Igor Štebe in Milan Šinkovec-mlajši.
Rezultate in več slik si lahko ogledate
na facebook strani Smučarskega kluba Komenda.
Zahvaljujemo se vsem udeležencem in posameznikom, ki so denarno
ali s praktičnimi nagradami podprli
prireditev.
SK Komenda

Boštjan Veinhandl prejel licenco trenerja mednarodne boksarske zveze AIBA
Dolgoletni trener borilnih veščin Boštjan Veinhandl deluje predvsem v
Boksarskem klubu Hayat in Društvu borilnih veščin Komenda kot
predsednik in trener tekmovalnih in rekreativnih skupine otrok in odraslih. V sam vrh slovenskega športa je pripeljal že mnoge uspešne mlajše
judoiste.
Oktobra 2017 se je udeležil strokovnega usposabljanja boksarskih
trenerjev pod vodstvom poljskega inštruktorja Adama Kusiorja. Izobraževanje je bilo namenjeno le izbranim trenerjem iz Slovenije, Hrvaške,
Bolgarije in Srbije. Sodelovalo je 18 trenerjev iz Slovenije med njimi
tudi boksarske legende kot je Dejan Zavec.
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Boštjan Veinhandl je uspešno opravil vse postopke in preverjanja in
kot eden redkih slovenskih kandidatov prejel uradno licenco boksarskega trenerja AIBA One star coach – dodeljeno od mednarodne boksarske
zveze AIBA.
Kamniški boks bo s tem ponovno zaživel in septembra odprl vrata
vsem mladim – osnovnošolcem in starejšim, ki bi želeli ne samo rekreativno, ampak tudi tekmovalno nastopiti v ringu. Treningi za otroke
bodo vsak torek in četrtek od 17.00 do 18.00 v Centru Svetilnik v Kamniku.
Katarina Kumer
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Tabor v Osilnici ob Kolpi
Tudi letos smo se drugi razredi odpravili na
tabor v Osilnico ob Kolpi.
Kljub dolgi vožnji smo se imeli lepo in najvažnejše: preživeli smo tri dni v naravi.
Veliko smo se športno udejstvovali (plezali
smo, hodili na pohode, se adrenalinsko spuščali po ziplinu, se urili v lokostrelstvu), izdelovali smo iz slanega testa, spoznali Osilnico in
trenutke preživljali tudi v gozdu in travniku.
Polna zaposlenost otrok je pripomogla k temu,
da smo zvečer zelo hitro zaspali in sanjali o novih
dogodivščinah naslednjega dne. Tabor nam bo
učiteljem in učencem ostal v lepem spominu.
Tanja Sušnik Hribar, vodja tabora
Ko smo prišli v Osilnico, smo šli najprej v sobo,
potem pa na kosilo. Drugi dan je bil torek. V
torek smo plezali. Plezanje mi ni bilo všeč, ker
se bojim višine. Spoznavali smo rastline in metali ribiško palico. V sredo smo odšli domov.
Meta Kokol, 2. c
Prvi dan smo šli na dolg pohod. Drugi dan smo
plezali in poslušali zgodbo o Petru Klepcu.
Lovili smo ribe. V sredo smo imeli lokostrelstvo. Lahko smo tudi plezali.
Taja Trobec Breznik, 2. c
Prvi dan, ko smo prišli v Osilnico, smo razpakirali stvari in se odpravili na dolg sprehod. Drugi
dan smo poslušali zgodbo o Petru Klepcu. Lovili smo ribe in spoznavali rože. Zvečer smo
imeli disko in se zabavali. Tretji dan smo šli na
zajtrk, spakirali smo stvari in jih dali v avtobus.
Šli smo se še malo poigrat, potem pa domov.
Eva Jozić, 2. c
Jaz sem bila edina, ki se nisem veselila tabora.
Na koncu pa je bil všeč tudi meni. Vse, kar
sem si zapomnila, sem povedala mamici. Na
taboru sem plezala po plezalni steni. Všeč mi
je bil družabni večer.
Kaja Černe, 2. c
NA KMETIJI
V četrtek smo obiskali kmetijo Zadrgal v
Komendi. Najprej smo si ogledali hlev. V mlekarni mi je bila najbolj všeč cisterna za zbiranje
mleka. Na kmetiji iz mleka izdelujejo jogurt,
skuto in sir. Obisk kmetije mi je bil všeč.
Drejc Malus, 2. a

Obiskali smo kmetijo. Videli smo krave, dva
mucka in kužka. Ogledali smo si različne stroje.
Na koncu smo dobili dober jogurt in piškote.
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo gledali živali.
Marija Dyvinets, 2. a
Ko smo prišli na kmetijo, nam je kmet Matija
povedal nekaj o njej. Odpeljal nas je v hlev,
kjer smo videli krave, bike in teličke. Videli
smo prostor, kjer se molze krave. Pokazal nam
je različne stroje. Najbolj mi je bilo všeč, ko
smo videli oslička.
Ela Bertoncelj, 2. a
Danes smo šli s šolo na kmetijo. Videli smo:
krave, oslička, kokoši, petelina, muce in kužka.
Vodil nas je gospod Matija. Šli smo v hlev, videli smo tudi silos, v katerem hranijo žito.
Najbolj mi je bil všeč kužek. Potem smo poizkusili jogurte in piškote. Zelo mi je bilo všeč.
Ula Koželj, 2. a
Na kmetiji smo videli dva muca, kužka in teličke. Videli smo tudi različne stroje. Najbolj
všeč mi je bil pes. Dobili smo tudi zelo zelo
dobre piškote in jogurt.
Neli Oblak, 2. a
NASTOP GLASBENE ŠOLE KAMNIK
Učenci Glasbene šole Kamnik smo v telovadnici v šoli v Mostah pripravili nastop. Nastopali smo dvakrat. Najprej za vrtec in 1. razred,
potem pa še za 2. in 3. razred. Igralo je veliko
inštrumentov. Nekateri so bili glasni, drugi pa
ne. Najglasnejša je bila trobenta, najtišje pa so
bile citre. Midve sva igrali na kljunasto ﬂavto
in violino. Z nastopom smo bili zelo zadovoljni. Otroci so močno ploskali.
Lucija Petrič in Eva Zarnik, 3. b
MOJE PRVOMAJSKE POČITNICE
Dan se je začel kot po navadi. Ampak bil je
poseben, saj smo praznovali atijev in moj rojstni dan.
OGLED DRAME IN ŽUPANOVE MICKE
Na dan odprtih vrat smo si devetošolci lahko
ogledali zakulisje tega našega gledališča. Najprej smo prišli do šepetalke, ki nam je povedala, kako in kdaj vadijo za predstavo. Nato smo
se ustavili pri gospe, ki nam je pokazala zanimive rekvizite, ki jih uporabljajo pri predsta-
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vah, pa tudi oblačila smo lahko pomerili. Zatem
nam je masker pokazal, kako naredijo brade in
lasulje, narišejo rane in ureznine, da so videti
kot prave. To mi je bilo tudi najbolj všeč. Na
koncu smo prišli še do malega odra, kjer smo
spoznavali tehnike razgibavanja obraznih mišic pred predstavo. Veliko od povedanega sem
slišala prvič.
Sledil je še ogled predstave Županova Micka. Všeč mi je bilo, ker sem večino igralcev
poznana in sem jih lahko primerjala z njihovimi prejšnjimi vlogami. Bila sem presenečena,
kako so se postavili v popolnoma nove vloge.
Kostumi so bili starinski in zelo lepi. Predstava
mi je bila zelo všeč, saj so dobro igrali, igro pa
sem lahko dobro spremljala, ker sem besedilo
poznala že prej.
Katarina Korbar, 9. a
OBISK RADIA 1 IN MEDIJSKE HIŠE PRO
PLUS
V sredo, 11. 4., smo se okoli poldneva učenke šolskega novinarstva z učiteljico odpravile
v Ljubljano, da si ogledamo medijski hiši RADIO 1 in PRO PLUS.
Najprej smo odšle na Radio 1, kjer so nas
zelo lepo sprejeli. Vodička nam je pokazala
prostore in nam povedala, kaj določene osebe
tam delajo. Videle smo Jano Morelj, Miha Deželaka, Tomaža Klepača, Ulo Šegulo in druge
znane obraze. V studiu smo videle, kako poteka
snemanje oddaje v živo, nato pa so posneli tudi
nas. Vprašali so nas, koliko časa na dan uporabljamo mobilne telefone in še nekaj o »keš
trojčku«. Naše odgovore so posneli in jih naslednje jutro predvajali v Denis Avdić šovu.
Po obisku radia smo se odpeljali na PRO
Plus, kjer so nam pokazali, kje snemajo oddaje
24 ur, Pop in, Preverjeno in Svet na kanalu A.
Spoznale smo Gregorja Trebušaka, ki nam je
predstavil svoje delo in nam povedal, kako se
je odločil za novinarstvo. V enem izmed studiev smo se preizkusile v branju z bobna, kot to
počnejo novinarji, toda brati je bilo treba zelo
hitro. Ogledale smo si tudi masko in garderobo
ter se veliko fotograﬁrale.
Na koncu se je bilo kar težko vrniti domov,
saj smo se zelo zabavale. Ta dan nam bo še
dolgo ostal v spominu, nanj pa nas bodo spominjala simpatična darilca.
Hvala, Radio 1 in Pro Plus, za tako lep sprejem!
Šolski novinarki: Špela Petek, Teja Letnar, 7. a
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Kdo in kaj smo skavti?
Eden od elementov skavtske metode je skavtska obljuba in zakoni, ki
izraža samo bistvo skavtstva. Skavt obljubi največ dvakrat. Prvič kot
volčič ali volkuljica. Pri prvi obljubi dobi rutko, ki ponazarja, da je postal pravi volčič in brat vsem skavtom sveta. Drugič skavti obljubi po
prvem letu v četi, ko prejme rutko stega. Ko skavt obljubi, pred celim
stegom v slovesnem trenutku izreče naslednje besede: »Pri svoji časti
obljubljam, da si bom z Božjo pomočjo prizadeval/a služiti Bogu in
domovini, pomagati svojemu bližnjemu in izpolnjevati skavtske zakone.« Skavtskih zakonov je deset in predstavljajo vodilo, ki naj bi mu
vsakodnevno sledili vsi skavti. Ceremonija obljub poteka enkrat letno in
predstavlja enega izmed bolj slovesnih trenutkov v skavtskem letu.
Ana Jagodic, Veselo odštekana čebela
Kako na skavtih preživljamo čas?
V soboto, 5. 5. 2018, smo se polni veselja, energije in odprtosti za
nove priložnosti zbrali na skavtskem fevdu. Pred nami je bil vikend
skavtskih obljub, kjer smo bili novinci sprejeti v skavtsko družino. Kot
vsako srečanje smo tudi obljube začeli s povabilom Boga med nas, da
nas bo spremljal in z nami delil te prekrasne trenutke. Skozi vikend nas
je spremljalo ogromno novih preizkušenj. Ob prihodu smo se lotili dela,
da smo na fevdu pripravili vse, kar je bilo potrebno (wc, bivake, oltar za
mašo, ognjišče itd.). Timsko smo sodelovali in se preizkusili ob izdelavi dežnikov, kjer smo novinci dobili manjši vpogled v to, kaj dejansko
pomeni biti skavt, poleg tega da smo ugotovili, kaj vse se moramo še
naučiti. A ob kančku iznajdljivosti in ob medsebojni pomoči človek
včasih pozabi, česa vsega je sposoben. V nedeljo, 6. 5. 2018, smo dan
začeli s pospravljanjem in z druženjem, kjer smo se igrali razne igre, od

rovrčka do escape rooma. Prišel je čas za
mašo in obljube, ko je vsak od nas poln
hvaležnosti in časti lahko glasno povedal
svojo obljubo in postal del skupnosti. V
tistem trenutku ni bila pomembna živčnost, ki nas je do takrat spremljala, niti
strah, pomembno je bilo to, da smo občutili čast in hvaležnost, da smo lahko del
skupnosti, ki nas bo spremljala, z nami
delila trenutke smeha, veselja in preizkušenj. Za konec pa smo z dobro voljo in
polnimi usti dobrot, ki so jih za nas spekli
starši, uspešno zaključili vikend.
Alenka Ravnikar
Dogajalo se je …
V maju je obljubilo 9 volčičev in volkuljic,7 izvidnikov in vodnic ter ena klanovka.

28

Aplenca

ZANIMIVOSTI

Glasilo občine Komenda 5/2018

Nogometni
turnir U10
Nogometni klub Komenda je v soboto, 20. maja, tudi letos v okviru
občinskega praznika priredil Nogometni turnir z oznako U 10. Pomerili so se med seboj mladi iz štirih klubov. Zmagali so NK Domžale, na
2. mesto so se uvrstili Dolomiti Dragomer, 3. so bili mladi iz NK
Komenda. Nehvaležno 4. mesto pa so osvojili NK Radomlje. Vsem je
predsednik NK Komenda Aleš Marinko podelil medalje, najboljšim
trem pa pokale. Veselo novico pa nam je minuli vikend ob zaključku prvenstva v tretji Slovenski nogometni ligi prav tako sporočil
predsednik Nogometnega kluba Aleš Marinko. V gosteh je namreč
ekipa NK Komenda zmagala s 3 : 2 in tako potrdila nadaljevanje
v na novo organizirani tretji Slovenski nogometni ligi.
Torej, komendski nogomet, ki ima v klubu 200 mladih, ŠE NAPREJ.
A. Ž.

Kuhalo
se je v Komendi 5. Komenški Pentatlon
S Kulinarično kuhinjo se je v soboto, 19. maja, predstavila Komendska Društvo prijatelje šport je v maju organiziralo že peti »Komenški PentaTržnica Turističnega društva. Kuhalo se je, smo slišali na koncu: Da se
reče.
Nič ni bilo prismojeno, morda je bilo celo malo bolj, kot bi bilo treba,
»načičkano«, je povedal sicer pri organizaciji različnih prireditev zelo
kritičen in natančen obiskovalec. A, kot pravimo: Vsa čast. Bilo je tisto
prijazno, družabno in bolj ali manj tudi nakupovalno razpoloženje; in to
od dopoldneva do poznega popoldneva.
Vredno ponovitve.
A. Ž.

Prvomajska budnica
Tudi letošnji 1. maj - mednarodni praznik dela
- se je v Komendi začel z budnico komendskih godbenikov. Pred občino
oziroma Kulturnim domom, ki letos beleži 80-let od izgradnje v prejšnjem stoletju, so ob 5. uri godbeniki začeli jutranji pozdrav po vaseh s
predsednikom godbe Matevžem Cerarjem in pod vodstvom kapelnika
Petra Šale. Ob budnici v Komendi pa se je z godbeniki podal po vaseh
tudi župan Stanislav Poglajen.

tlon«. Tekmovanja na katerem se ekipe pomerijo v kar petih disciplinah
(nogomet, košarka, odbojka, namizni tesni in štafeta) se je tudi v letošnjem letu udeležilo 10 ekip: Jutr Trezn, Kdr’voč, No name, Preživeli
bojevniki, Scrkljani, Sosedi, ŠKK bojevniki, Tvoja Mami, Žejni talenti
in Živjoživjo. V povprečju so udeleženci in udeleženke upihnili 28
svečk pri tem, da je bil najmlajši udeleženec star 16 let, najstarejši pa 47
let.
V skupinskem delu, kjer so bile ekipe z žrebom porazdeljene v dve
skupini, je bilo tako odigranih kar 80 tekem (vsaka ekipa po 16!). Najbolj široko športno znanje so pokazali ŠKK Bojevniki, Žejni Talenti,
Kdr’voč in Preživeli bojevniki, ki jih je po napornem dnevu čakal še boj
za medalje v zadnji disciplini Pentatlona, v štafeti, kjer morajo tekmovalci pokazati znanje in veščine iz vseh štirih disciplin skupinskega dela.
Za tretje mesto sta se udarili ekipi Kdr’voč in Preživeli bojevniki, ki
so po napetem boju ubranili lanskoletno 3. mesto. V velikem ﬁnalu pa
sta se pomerili ekipi ŠKK Bojevniki, ki so se po lanskoletnem četrtem
mestu, želeli vrniti nazaj na prestol, ki so ga držali na prvih treh Pentatlonih, in ekipa ŽejniTalenti, ki si je želela nadgraditi lanskoletno drugo
mesto.
Z naslovom aktualnega prvaka Komenškega Pentatlona so bodo do
maja 2019 lahko hvalili igralci in igralke ekipe Žejni Talenti.

Florjanova maša
Prostovoljno gasilsko društvo Moste je v okviru letošnjega majskega
praznovanja in prireditev v Občini Komenda tudi letos, 5. maja, ob 17.
uri imelo Florjanovo mašo. Udeležili so se je gasilke, gasilci iz vse treh
društev - Komenda, Križ, Moste in iz nekaterih sosednjih gasilskih
društev ter tudi občani. V cerkvi sv. Boštjana v Mostah je mašo daroval
župnik Zdravko Žagar.
- A.Ž.
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Pse na povodce! Srninih mladičev se ne dotikajte, saj njihova mama ni daleč
Vse obiskovalce
narave velja v
tem
obdobju
opozoriti,
da
ravno v teh dneh
srne
polegajo
svoje mladiče in
jih, med tem ko
iščejo hrano, pustijo same na travniku. Nekateri
ljudje zato mislijo, da gre izgubljene oz. osirotele
mladiče in jih dobronamerno vzamejo v oskrbo.
Ne vedoč, da s tem ne le kršijo predpise, ampak
tudi povzročijo nepopravljivo škodo, saj takšnega mladiča, če bi ga kasneje želeli vrniti v naravo,
srna zaradi vonja po ljudeh ne sprejme več.
Vsi kmetovalci so naprošeni, da so še posebej
previdni pri košnji, saj je tudi ta še vedno vse
prevečkrat usodna za nebogljena bitja.
Srne polegajo mladiče v drugi polovici maja in
v začetku junija, večinoma na travnikih. V začetku
srne mladiče, dokler jim še niso sposobni slediti,
odložijo v visoko travo ali v drugo kritje in jih
poiščejo le ob dojenju. Srnin mladič je v tem času
brez vonja in tako pretežno varen pred plenilci in
psi. Pred nevarnostjo mladiče varujeta predvsem
varovalna obarvanost in močan nagon pritajitve.
Čeprav morda mladiček deluje izgubljeno in nebogljeno, je njegova mama nekje v bližini.
Pomembno je, da se mladičev ne dotikamo,
saj jim s tem zmanjšamo možnost vrnitve v

NEKOČ IN DANES

naravo – če ga po enem dnevu, najkasneje
dveh, vrnemo tja, kjer smo ga našli, ga bo srna
še sprejela, kasneje nič več. Čeprav takšna žival morda v ujetništvu (kar po naši zakonodaji
tako ali tako ni dovoljeno) preživi, pa se večina
takih zgodb konča žalostno. Nebogljeno bitje
potrebuje predvsem mir, da odraste.
Previdno pri košnji!
Druga nevarnost, ki preti številnim prostoživečim živalim v tem obdobju, pa je košnja.
Zaradi košnje lahko nastanejo izjemno velike
izgube, ne le mladičev srnjadi, ampak tudi
drugih prostoživečih živali. Pokose lahko preprečimo s postavitvijo odvračal in pravilno
košnjo. Dan pred košnjo je priporočljivo na
travniku postaviti preprosta strašila (npr. vreča
od krmil nataknjena na nekajmetrsko palico),
namenska svetlobna ali zvočna odvračala.
Obstajajo tudi naprave za odkrivanje mladičev,
ki se vedno pogosteje uporabljajo. Skoraj zagotovo se bo za žival tragično končala košnja
od obrobja proti sredini travnika, saj se prostoživeča žival nagonsko pritaji in zadrži v sredini
travnika. Ob tem naj povemo še, da če med
pokošeno travo, ki naj bi kasneje postala kakovostna travna silaža, naključno zaide del živalskega tkiva pokošene živali, se veliko krme
uniči. Če npr. govedo zaužije takšno krmo,
lahko pride do celo do pogina.

Pravilna košnja naj se začne
v sredini travnika
in se nadaljuje
proti robu (v
krogu od znotraj
navzven). Tako
se prostoživeča
žival umika iz
središča proti prostim in varnim površinam. Zlasti
pri košnji zadnjih pasov je priporočljiva manjša
hitrost in še večja pozornost voznika. Če gre za
večji travnik, se lahko površino razdeli, nato pa
dele kosi na prej opisan način.
Podatki Lovske zveze Slovenije o evidentiranih pokosih srnjadi
V letu 2013 je bilo 831 pokosov srnjadi, v letu
2012 828, v letu 2011 744, leta 2010 1.046, leta
2009 pa 854. Gre le za evidentirane pokose, število teh pa je gotovo višje od uradne statistike.
Vse kmetovalce vljudno naprošamo, da uporabljajo odvračala in upoštevajo navodila pravilne in prostoživečim živalim prijaznejše košnje. Zaradi spremljanja stanja populacij divjadi,
pa jih naprošamo tudi, da lovskim družinam javljajo morebitne nesrečne primere pokosov.
Vir: Lovska zveza Slovenije in www.
pesmojprijatelj.si

Pes in človek
Lačen kot pes. - Lagati kot pes teče. - Zebsti kot psa. - Biti na psu...

Pes je družabno (krdelno) bitje, od nekdaj
tesno povezan s človekom. Včasih je za človeka
opravljal pomembne naloge: od lova, varovanja
premoženja in obrambe do vleke in ne nazadnje
ogrevanja, za kar so služili npr. samojedi, ki so
dobili ime po istoimenskem plemenu, katerega
člane so psi s svojim toplim kožuhom greli in
se že takrat igrali z otroki: človek je že pred več
stoletji (tisočletji) odprl dom svojemu psu in
pes je postal del njegove družine: Pes postane
družinski član. Človek je svojemu psu zaupal
in bil v tem ravnanju zelo napreden.
Danes pa: živimo v 21. stoletju, v času hitrega
tehnološkega razvoja, imamo na voljo ogromno
informacij ... kljub temu pa ni treba ravno daleč,
da opazimo pasa na verigi ali na vseživljenjskem sedenju v pesjaku. Kako je to mogoče?
Pes, človekov najboljši prijatelj: ALI RES??
Najboljši prijatelj zato, ker je zvest, nas ima
brezpogojno rad in ceni vsako malenkost, ki jo
naredimo zanj. Nikoli ni slabe volje, nas ne

ALI STE VEDELI

Pes je odvisen od človeka
Človek je tisti, od katerega je pes odvisen že
skoraj 15.000 let, kolikor je minilo od njegove
udomačitve. Namesto da bi zanj ustrezno poskrbel, ko si ga je že nabavil, mu omogočil življenje, ki ga je vredno živeti ter ustvaril
pregovore kot npr. »ljubiti koga kot psa«, »čutiti ljubezen kot do psa«, »skrbeti kot za psa«

ipd., kar sem si v tem hipu izmislila, je prišel
sčasoma do tako groznih primerjav, ki sem jih
navedla zgoraj. Do tega je prišlo, ker je človek
izhajal iz sebe in svojega občutka lastne »večvrednosti« in »moči« v odnosu do psa: človek
je psa stradal, ga nagnal, pretepal in celo ubil.
Kako rada bi napisala, da je to del preteklosti
in se je današnja miselnost spremenila! Napredek človeka na tem področju je opazen, toda
počasen. Zakaj človek ne vidi iskric v očeh
svojega psa? Vprašanje, ki si ga zastavim skoraj vsak dan ob pogledu na sosedovega psa,
ki je cele dni v pesjaku, ko se vsako jutro in
vsak večer sprehajam mimo psa, ki je na
verigi in čaka, kdaj si bo njegov lastnik vzel
nekaj minut, ki mu jih na dan nameni, ko
mu prinese …..hm, morala bi napisati »hrano«, a kar težko mi gre iz ust, ko vem, kaj dejansko dobi. Najbrž je ključ res v tem, da človek
izhaja iz sebe in svoje izkušnje, zato vam bom
v prihodnjem članku zaupala svojo.
Sanja Berend

LETNO PRI NAS ZAPUŠČENIH 8.000 ŽIVALI!

Letno bi naj Slovenci zapustili,
izgubili in zavrgli okoli 8.000
živali. Najpogosteje se ljudje
živali naveličajo in jih preprosto odvržejo, nekateri zanje
zaradi ﬁnančnih obveznosti
ne morejo več skrbeti. Take
živali pristanejo v zavetiščih.
PRI NAS JE TRENUTNO
KAR 300.000 MAČK!
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nadira ali žali, temveč se nas vedno razveseli s
posebno iskrico v očeh, ki jo premore samo on.
Žal pa te iskrice, ki jo omenjam, mnogi lastniki psov nikoli ne opazijo.
S psom posledično ne vzpostavijo tesne vezi
in se od njega oddaljijo. Tako pride do rekov in
pregovorov, kot so »biti na psu«, »lačen kot
pes«, »zebsti kot psa«, »lagati kot pes«, »nagnati koga kot psa«, »pretepsti koga kot psa«,
celo »ubiti koga kot psa« in še mnoge druge,
ob katerih me kar stisne pri srcu: izjave, polne
grobosti, nasilja, trpinčenja, surovosti...prevlade močnejšega nad šibkejšim.

Preko
300.000
mačk imamo v Sloveniji. Za mačke ni
registra in ni evidenc. Sterilizacija
mačke stane v povprečju 60 evrov, postopek traja
dobrih 5 minut. A sterilizacij in
kastracij mačk je pri nas premalo. Zapuščeni mačji mladiči
postanejo prostoživeče mačke,

ki jih v Sloveniji mrgoli. Ena sama mačja samica lahko skupaj s
svojimi potomci spravi na svet
kar 420.000 mačjih potomcev.
8 MILIJONOV LETNO V ZAVETIŠČIH
Skoraj 8 milijonov psov in muc se vsako
leto po svetu namesti v zavetiščih. Od tega je
polovica psov. V Sloveniji se je leta 2015 v
zavetiščih namestilo 2341 živali.
Vir: www.pesmojprijatelj.si/

Aplenca

SPV

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU

Za večjo varnost kolesarjev
Kolesarji sodijo med bolj ogrožene prometne
udeležence, zato je od 14. do 27. maja 2018
potekala preventivna akcija za večjo varnost
voznikov koles.
Agencija RS za varnost prometa je 17. maja
2018 organizirala strokovno okroglo mizo Za
večjo varnost kolesarjev v Sloveniji, policisti
pa so izvajali poostren nadzor in preverjali,
ali kolesarji spoštujejo cestnoprometna
pravila.
Pri nadzoru so bili policisti pozorni predvsem na vožnjo po pravi smeri kolesarske
steze in vožnjo v rdečo luč, pa tudi na upoštevanje pravil vožnje, vožnjo po površinah, ki
niso namenjene kolesarjem, uporabo zaščitnih sredstev, kot so kolesarske čelade, izsiljevanje prednosti itd. Preverjali so tudi uporabo
mobitela, ki je lahko med vožnjo s kolesom
zelo nevarna, in tudi odnos ostalih prometnih
udeležencev do kolesarjev, predvsem voznikov motornih vozil, ki marsikdaj s prehitro
vožnjo in izsiljevanjem prednosti ogrožajo
kolesarje.
Preventiva - Prometna varnost
Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih
sredstev. Za otroke je tudi igralo, odrasli pa ga
čedalje pogosteje uporabljajo ne le za prevoz,
temveč tudi za rekreacijo. Vendar pa moramo
pri kolesarjenju dobro poskrbeti za svojo
varnost, saj so kolesarji poleg pešcev najbolj
ogrožena in izpostavljena skupina prometnih
udeležencev.
S kolesarjenjem kot zelo enostavnim in
ekološkim načinom gibanja in prevoza prispevamo k čistejšemu okolju, spomladi in poleti
oz. v toplejših mesecih pa je to tudi ena najprijetnejših športnih aktivnosti na svežem zraku,
s katero skrbimo za ohranjanje svojih telesnih
sposobnosti. Prispeva namreč k večji vzdržljivosti, koristi srcu in ožilju, obenem povečuje
moč.
Kolesarjenje je zdravo, aktivno in prijetno
- naj bo tudi varno!
Vozniki koles so v najhujših prometnih nesrečah v več kot polovici primerov povzročitelji nesreče.
Kolesarji najpogosteje povzročijo prometne
nesreče zaradi:
. nepravilne strani in smeri vožnje (vozijo
preblizu roba vozišča ali celo po nasprotni polovici), kar je pogosto povezano tudi z vožnjo
pod vplivom alkohola,
. vožnje pod vplivom alkohola,
. neupoštevanja pravil o prednosti (največkrat na križiščih, saj pozabljajo, da tamkajšnji
»stop« znak ali znak »križišče s prednostno
cesto« velja tudi zanje, in ne le za voznike
motornih vozil,
. pogostokrat pa tudi hitrosti ne prilagodijo

stanju in lastnostim ceste, še posebej na posameznih odsekih cest z večjim naklonom.
Kolesarji so tudi žrtve drugih udeležencev v
cestnem prometu, največkrat prehitrih voznikov in tistih, ki vozijo pod vplivom alkohola.
Pogosto pa njihovo vožnjo ovirajo nepravilno
parkirana vozila.
Da se bodo s kolesom varno vozili tudi
otroci, veljajo zanje še posebna pravila:
. Kolo sme samostojno v prometu na cesti
voziti otrok, star najmanj osem let, ki ima pri
sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba,
ki je starejša od 14 let.
. Za vožnjo kolesa se otroci usposobijo ter
opravijo kolesarski izpit in dobijo kolesarsko
izkaznico v osnovni šoli, ki jo obiskujejo.
. Otrok do 14. leta, ki nima opravljenega
kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem
prometu le v spremstvu polnoletne osebe, ki
lahko ob upoštevanju prometnih razmer spremlja največ dva otroka.
. Otrok do 6. leta sme voziti kolo le na
pešpoti ali v območju za pešce, v spremstvu
polnoletne osebe pa tudi v območju umirjenega
prometa.
. Kolesar, mlajši od 18 let, mora med vožnjo
nositi na glavi pripeto homologirano zaščitno
čelado, enako pa velja tudi za otroka, ki se na
kolesu vozi kot potnik.
Prav tako so bolj kot drugi udeleženci v cestnem prometu ranljivi starejši kolesarji.
Statistični podatki namreč kažejo, da so v prometnih nesrečah najpogosteje udeleženi starejši kolesarji, zlasti starejši od 65 let, saj so pogosto premalo pozorni na vozila, ki jih
prehitevajo, slabše slišijo, vidijo in počasneje
ustrezno reagirajo. Starostne spremembe
vključujejo tudi zmanjšano sposobnost okrevanja po težjih poškodbah. To seveda nikakor
ne pomeni, da starejši ljudje ne smejo kolesariti.
Vendar pa svetujemo:
. Naj bodo odgovorni in naj upoštevajo
svoje sposobnosti ter sedejo na kolo le takrat,
ko so prepričani, da so resnično sposobni varne
udeležbe v cestnem prometu.
. Svetujemo jim, naj se izogibajo vožnji
ponoči, ker se njihov vid počasneje adaptira
temi. Posamezne vožnje naj bodo krajše. Izogibajo naj se tudi voženj po cestah, kjer se
razvijajo večje hitrosti. Predvsem pa naj se izogibajo cest, kjer ni kolesarskih stez.
Če bomo torej kot kolesarji ravnali tako, da
bomo najprej sami poskrbeli za lastno varnost
in da se ne bomo sami spravljali v nevarne in/
ali kritične situacije, potem bomo uživali v
koristnem, prijetnem in zelo zdravem načinu
gibanja, ki ga predstavlja kolesarjenje.
Povzetek pripravila: Bernarda Hozjan
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Modre novice

Pohod ob reki
V soboto, 9. junija, bomo s pohodom ob
Kamniški Bistrici že tretjič povezali
Kamničane, Domžalčane in okoličane.
Tokrat bo Pohod ob reki, ki povezuje, v
organizaciji revije Modre novice in soorganizaciji Zavoda za šport in rekreacijo Domžale ter Zavoda za turizem,
šport in kulturo Kamnik.
Občini Domžale in Kamnik že leta
gradita poti ob reki Kamniški Bistrici, ki
ustvarjajo prostor za rekreacijo v obeh
občinah in ju povezujejo.

Že 13. Teniški tečaj
TK Komenda
Teniški klub Komenda bo letos že 13. zapored organiziral teniški tečaj za otroke, ki
je namenjen učencem od 1. do 7. razreda.
Organiziran bo začetni in nadaljevalni tečaj, otroci pa bodo razdeljeni v skupine
glede na predhodno znanje.
Kot vsako leto bo tečaj neposredno oziroma takoj po zaključku šolskega leta. Načrtujemo, da bo od 25. 6. do 29. 6. 2018,
vsak dan med 8. in 12. uro na teniških
igriščih na Gmajnici. Če bo slabo vreme, se
bomo preselili v telovadnico OŠ Komenda.
Med tečajem tenisa se bodo otroci lahko
preizkusili tudi v igranju odbojke in tenisa
na mivki.
Starši lahko svoje otroke prijavijo s prijavnico, ki jo bodo otroci dobili v šoli, ali
na elektronski naslov TK Komenda tenisklub.komenda@gmail.com. Vodja tečaja
je, kot vsako leto, športni pedagog Franc
Omerzu, tečajnike pa bodo vodili teniški
vaditelji in člani Teniškega kluba Komenda.
Na tečaju bodo otroci imeli malico in
druge prigrizke, ves čas bo na voljo tudi
dovolj tekočine. Cena tedenskega tečaja
ostaja nespremenjena 40,00 € in se poravna
ob začetku tečaja. Žal smo prostorsko
omejeni in bomo tečaj lahko omogočili,
največ 40 otrokom, zato bomo upoštevali
čemer čas prijave. Za vse podrobnosti se
lahko oglasite v popoldne v prostorih kluba
na Gmajnici ali pa vprašanje pošljete po
elektronski pošti.
Teniški klub Komenda
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Kogar imaš rad,
Nikoli ne umre,
Le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA
V 74. letu starosti se je mirno poslovil naš dragi mož, ati, stari ata, brat,
stric in tast

ZAHVALA
V 90. letu starosti smo se z žalostjo v
srcu poslovili od našega dragega moža,
atija, ata, pradedka, brata in strica

STANISLAVA ŽAGARJA

ALOJZ DAJČAR

iz Most pri Komendi

iz Most pri Komendi
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
sodelavcem, znancem in gasilcem za izrečena sožalja, podarjene
sveče, darove za maše in za nov gasilski dom v Mostah. Hvala
gospodu župniku Zdravku Žagarju za opravljeno mašno daritev
in pogrebni obred, Pogrebni službi Jerič in pevcem.
Posebno zahvalo namenjamo Infekcijski kliniki Ljubljana,
Domu počitka Mengeš in Biotehniški fakulteti Rodica.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da smo našega ata čim
lepše pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, nam v težkih trenutkih
stali ob strani in nam izrekli sožalje.
Posebna zahvala župnikoma za lep pogrebni obred. Hvala pogrebni službi Jerič, pevcem ter trobentaču. Hvala tudi Neokatehetomski
skupnosti Grosuplje in praporščakom. Hvala cvetličarni Urška za
lepo okrasitev v mrliški vežici. Velika zahvala gre tudi zaposlenim iz
Medgeneracijskega centra Komenda za pomoč pri oskrbi doma ter
osebju iz Doma starejših občanov Kamnik, ki so zanj skrbeli zadnje
mesece njegovega življenja.
Hvala tudi vsem neimenovanim ter vsem, ki ste darovali za svete
maše ter cerkev. Ohranimo ga v lepem spominu.
Vsi njegovi

Tatovi časa in druge srake
Ne vem sicer od kdaj srake primerjamo in poimenujemo s tatovi.
Res pa je, da je teh raznovrstnih »srak« zadnje čase vse več. In prav
nič jim ni mar, »srakam« namreč, da imamo različne dobrodelne
akcije, da pomagamo, da bi recimo gasilci v Mostah čim laže in čim
hitreje zgradili svoj nov gasilski dom. Ne. Brezobrazne »srake« so
jim čez noč vzele kotličke Geberit, vredne 3. 500 evrov. Pa to ni res.
Da bi jim vsaj čim prej, tem »srakam«, zagorelo pod nogami in bi
jih »rešili« možje v modrem.
Sicer pa ni bilo nič drugače v noči s 23. na 24. april v Poslovni coni
Komenda v Žejah. Nekdo je nekoga olajšal za več zabojnikov.
Še najmanj pa se je lahko jezil na tatove (čeprav jih je povsod kolikor
hočete), tisti nesrečnež, ki je šel v bankomat po denar, pa je (pozabil na
glavo) vzel iz bankomata le kartico. Denar pa je 6. aprila pustil v reži
bankomata nekomu drugemu.
Je pa 23. aprila, spet nepoznani nekdo na območju Poslovne cone
dosegel, da se je znašel v zapisniku kot neznani storilec, ker si je v nekem podjetju na območju Poslovne cone brez soglasja, in še manj dovoljenja, prilastil tujo denarnico.
Najmanj sram pa naj bo tistega, dokler ga ne dobijo možje v modrem,
ki je starejši gospe 25. aprila, ker mu je dovolila, da je prišel v hišo,
ukradel prstan.
Da je bilo najbrž nekaj »srakam« podobnega, bi tudi verjel, saj so
bila prav zaradi nedovoljenega obiska in namena v noči z 20. na 21.

april poškodovana vrata v prodajalno v Mostah.
3. in 11. aprila pa so spet imeli v Mostah nesporazumne težave; enkrat
v družini, drugič pa na prostoru, kjer se običajno parkirajo dvo ali štirikolesniki. Tretjič pa še v Komendi, ker je očitno podobno (kot tisti
možakar, ki je šele po odhodu iz lokala izvedel, da točijo tudi vodo),
prej popil toliko C2H5OH (alkohola), da ni več vedel, kaj je normalen
pogovor, kaj pa - kraval.
Obtolčenega, zmečkanega, ali kakorkoli že rečemo, da se »pleh pogliha«, je bilo pa tudi precej. Najprej 9. aprila v Suhadolah, potem 11.
aprila na cesti Moste - Vodice pri bencinski črpalki v Mostah, pa 17.
aprila na Križu in 22. aprila na cesti Moste - Mengeš. Pri tem naštevanju
pa me še najbolj stisne, če se zamislim, da je 18. aprila v Mostah bila
povožena srna!
Bodite po tem lepem majskem letu, ne le pozorni na »srake«. Bodite
dobri sosedje sosedu, dober član družine članom družine. Ne zaničujte
pločevine štirikolesnikov in ne delajte si težav v glavi. Ne bodite tatovi
časa in imejte radi - živali.
- aže

Odšli so…
Stanislav Žagar, Moste 78 A, star 89 let
Alojz Dajčar, Moste 89 C, star 73 let
Mihaela Plevel, Klanec 9, stara 89 let
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Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Katja Tabernik, Bojan Škof, Danica Zmrzlikar, Marija Špehonja, Grega Krmavnar, Matija Remše, Marko Dobnikar.
Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Jože Pavlič, dr. Marko Žerovnik... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 2150 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva
v občini ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
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Aplenca - Glasilo občine Komenda, leto 27, številka 6 bo izšla predvidoma 29. junija 2018. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka,
14. junija 2018. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.si
ali na andrej.zalar@siol.net. Informacije tudi na GSM 031 638 699
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Aljaž Žumer – kandidat za poslanca
Sem mlad, duhovit in energičen Kamničan, 27-letni univerzitetni
diplomirani politolog in svetovalec v Kabinetu ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška.
Z energijo me polnijo moja družina, narava in prijatelji, a brez
kulture si ne predstavljam dodatnega navdiha. S svojo neustavljivo voljo in iskrenostjo rad posegam po nedostopnem.
V politiko vstopam neobremenjen. Kot ustanovni član stranke
SMC sem pred štirimi leti začel uspešno zgodbo, ki je dala dobre
rezultate. Gospodarstvo se uspešno razvija in nam tako zagotavlja
boljše življenje. V prihodnje želim s svojim nadaljnjim trdim
delom poskrbeti, da bomo vsi živeli bolje!

Močno gospodarstvo je garant naše suverenosti!
V tem mandatu smo zagotovili 40.000 novih delovnih mest, 5 %
gospodarsko rast in 12 % več investicij, ne trošimo več kot porabimo, zmanjšali smo administrativne ovire, delovno-pravna zakonodaja je bolj fleksibilna, obiskalo nas je rekodnih 5 milijonov
turistov, kar nam je prineslo 2,5 milijarde evrov prihodkov. Razbremenili smo plače, regres in božičnica sta manj obdavčena.
Zvišali smo tudi pokojnine!
V naslednjem mandatu bomo nadaljevali z davčno reformo, še
bolj razbremenili plače, povečali dodano vrednost na zaposlenega ter dodatno oklestili birokratske ovire. Državljanom bomo
zagotovili varnost za kakovostno življenje.
V Komendi želimo urediti izvzeta zemljišča v Poslovni coni, pospešiti izgradnjo obvoznice Želodnik–Vodice skozi Komendo in
telovadnico v Mostah ter urediti jamo v Suhadolah.

Medalje za TMK Komenda

18. DRŽAVNO PRVENSTVO
V TWIRLINGU
Finale 18. odprtega državnega pr-

venstva Mažoretne in twirling
zveze Slovenije za disciplino twirling, ki je bilo 21. in 22. aprila 2018
v Kranju. Zelo uspešno so nastopile
tudi članice TMK Komenda.
V soboto je zavidljiv uspeh dosegla Manca Zgonec, ki je kar dvakrat
stala na najvišji stopnički. Najboljša
je bila v programu višji nivo Senior
B solo, kot tudi freestyle. Med nastopi skupin pa je skupina TEAM B
(Patricija Lunar, Urška Štebe, Manca Zgonec, Laura Kočar, Žana Zgonec, Eva Mikelj, Marjeta Kešnar in
Špela Jereb) z doseženim 2. mestom poskrbela za uspešno končan dan.
Tudi v nedeljo so predstavnice našega kluba stale na stopničkah s
pokali. Izvrsten nastop so izvedla dekleta iz skupine TEAM KADET
Pia Pirc, Brina Kamin, Neža Gvardjančič, Lara Vodlan, Nana Turk, Jeanin Pavli Kralj, Ita Martinjaš in Anja Štricelj, ki so se uvrstila na 3.

Mesto. Skupina TEAM JUNIOR Lara Livakovič Kočevar, Mia Marija
Vravnik, Anja Mubi, Zala Žurbi, Inka Nemeš in Daša Jan pa je dosegla
odlično 2.mesto.
Vsem tekmovalkam iskrene čestitke! Na naša dekleta smo upravičeno
ponosni!
A.Ž.

Igre brez meja v Vrtcu Mehurčki
Naš vrtec že četrto leto sodeluje v projektu Fit4kid,
ki promovira gibalne/športne aktivnosti za zdravje
otrok in mladostnikov. V
sklopu tega so se zadnji teden v aprilu na vrtčevskem
in šolskem igrišču bile Igre
brez meja, ki so jih pripra-

vili Fit4kid multiplikatorji: Nejc Horjak, Maja Klopčič in Maša Sitar.
Gibalne igre so združevale različne gibalne izzive, ki so bile po težavnostni stopnji zasnovane in izvajane glede na starost otrok. Za trud in
sodelovanje so otroci po opravljenih gibalnih izzivih na koncu prejeli
medaljo.
Tudi v prihodnje bomo stremeli k temu, da bomo s podobnimi dejavnostmi pri otrocih spodbujali gibanje in tako pripomogli k zdravemu
načinu življenja.
Maša Sitar

33

Aplenca

ZANIMIVOSTI

Glasilo občine Komenda 5/2018

Prvenstvo v krosu v Suhadolah

Razgibana proga je privabila v nedeljo, 6. maja, dopoldne, 72 tekmovalcev od najmlajših do starejših v Suhadole na 18.
občinsko prvenstvo v krosu. Različno dolge proge
so bile;100 m za predšolske, 600 m za osnovnošolce in 4,5km dolg krog za
šest starostnih kategorij.
Na 100-metrsko stezo
so se pognali v športnem
duhu najmlajši; ločeno
punce in fantje. Na startu
se je zbralo 24 predšolskih
otrok in vsi so prejeli lesene spominske medalje ter
praktično in sladko nagrado. Na 600 m dolg kros pa
se je pognalo 27 tekačev v
dveh starostnih kategori-

DRUŠTVO SKAKALNI
KOMITE GORA

Zanimiv začetek nove tradicije
Pravijo, da so posejali dobro in ta pravo seme.

Gorjanski skakalni komite je
komaj dobro končal z letošnjimi skoki pa so že »pogledali« v bližnjo (in daljšo?)
prihodnost.
Prva letošnja novost je novo
vodstvo društva. Starejši člani
so presodili, da je mlada generacija na letošnjih skokih uspešno opravila zrelostni izpit in so
jim na občnem zboru zaupali
vodenje društva. Hitro je prišla
prva ideja o kmečkih igrah, še hitreje pa od ideje do uresničitve le-te.
Ekipa je zavihala rokave in se lotila organizacije prve prireditve Kmečke
igre na Gori. 26 maj je bil določen za pričetek nove tradicije na Gori.
Člani društva smo hitro krenili v akcijo. Ideje so prihajale ena za drugo.
Hitro je prišla sobota, 26. maja, in čas je bil, da se nova tradicija tudi
zares začne. Zaigrale so fanfare, iz zvočnikov pa je bilo slišati znan
gorjanski komentatorski glas, ki je začel prve Kmečke igre na Gori. Prvo
leto se je za borbo opogumilo šest ekip, ki so se najbolje opisale kar same
s svojimi imeni. Gajstne, Packe, Keudrtim, Polivalčki, Packi in Prhvadetova Eva so bile ekipe, ki so se letos prvič podale v boj za najboljšo
kmečko ekipo, ki je tokrat potekal pri lovski koči. Tekmovalci pa, kot je
že značilno za Goro od daleč in od blizu. Ob močni komendski zastopanosti je glas o Kmečkih igrah segel vse od Rateč pa do Krke. Fantje in
punce so se pomerili v petih igrah. Kurji futr, Kozmodisk, Vozi miško,
Gorjanski vodovod in Skok čez plot, so predstavljale borbo, kot je na
Gori še ni bilo. In če je bilo luščenje koruze še enostavno, je bil boj za
koruzo neizprosen do zadnjega storža. Pobiranje krompirja jim res ni
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jah osnovnošolcev. 21 odraslih tekačev pa se je zbralo na najdaljšem 4,5
kilometra dolgem krosu.
Prvi trije uvrščeni v posameznih starostnih skupinah so prijeli kolajne
z občinskim grbom, prav vsi nastopajoči pa tudi praktične nagrade
sponzorjev iz občine Komenda.
Občinski kros v Suhadolah je že tradicionalen. Obiskala sta ga tudi
župan Stanislav Poglajen in podžupan Igor Štebe, ki sta »pomagala« pri
podeljevanju kolajn in sponzorskih nagrad. V maju, ko vsako leto v občini Komenda s številnimi prireditvami praznujejo letos že 19. občinski
praznik, je občina tudi denarno podprla 18. občinsko prvenstvo. Prav
tako pa so tekmovanje podprli tudi številni drugi sponzorji in občani.
Rezultati -1. na 4,5 km ženske-absolutno: Tina Močnik, moški:
Marko Florjančič ; 100 m ženske: Maša Vodopivec, moški: Luka Karlovšek; 600 metrov ženske (7-10 let): Ajda Jarc, moški: Andraž Vodlan;
ženske (11-15 let): Viktorija Dolinšek; 4,5 kilometra-ženske (16-30
let): Lucija Lampe Kastelic 30,10, moški: Matic Zaletel 22,23; 4,5 kilometra-ženske (31-50 let): Tina Močnik 27,55, moški: Marko Florjanič (17,09); 4,5 kilometra-moški (51-65 let): Bojan Galin 19,01.

predstavljalo večjih težav, bi pa marsikomu zares prav prišel kozmodisk.
Pri igri Vozi miško pa je bila zgodba že popolnoma drugačna. Prekrite
oči so voznikom samokolnice predstavljale eno težavo za drugo. Zato je
bilo zaletavanje v ovire, prevračanje samokolnice in padanje čez njo neizbežno in pogosto opaženo. Gorjanski vodovod je poskrbel za prijetno
ohladitev v vroči soboti, ekipe pa so poskušale paziti na vsak mililiter
svoje težko prenesene vode. Finalna igra pa je poskrbela za pravo timsko
delo. Skoki v vreči so bili slišati enostavni, ko pa je v njej celotna ekipa
in je po celem popoldnevu ¨kmetovanja¨ že pošteno utrujena pa poligonu
ni bilo videti ne konca, ne kraja. Požrtvovalnosti in tekmovalnosti, kot
vedno ni manjkalo, ekipe pa so ena za drugo presenečale s svojo iznajdljivostjo in neizprosno borbo za vsako točko. Sokoljim očesom naših
sodnikov pa ni ušel noben poskus prevare. Ob nepredvidljivih igrah je
pa bil to popoln recept za pravo dramo vse do zadnje igre.
Skupno je 1. mesto osvojila ekipa Prhvadetova Eva, 2. mesto Packe,
3. mesto Keudrtim, 4. mesto Polivalčki, 5. mesto Packi in 6. mesto Gajstne. In ker je bila prireditev družabno-športna, je po napetih bojih z žara
našega hišnega žar mojstra pridišalo po malici, nato pa je bil čas
še za plesno dokazovanje.
Če pogledamo takole malo po
kmečko smo na Gori letos s Kmečkimi igrami posejali seme, da bodo
lahko v naslednjih letih postale
tradicionalne in prepoznavne tako
kot naši skoki. In glede na odzive
tekmovalcev in obiskovalcev bo
tradicija še dolga in pestra.
Lep Gorjanski pozdrav, DSKG
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Šola orientacije

V petek, 18. 5. 2018, se je zbrala pisana druščina otrok in odraslih,
željnih novih znanj o orientacij, ki so se udeležili Šole orientacije, ki
jo je pripravil Orientacijski klub Komenda.
V teoretičnem delu so udeleženci spoznali pomen simbolov
na orientacijskih kartah in
osnovne tehnike orientiranja v
naravi (koncept, kje sem in kam
grem, oseveritev karte s pomočjo
objektov v naravi in kompasa,
izbira poti s pomočjo opornih
objektov, napredovanje po bližnjicah). Letos smo nekaj časa
namenili tudi pravilni pripravi
na tekmovanje, da se tekmovalci
ne bi soočali s stresom. Želeli
smo ozavestiti, da je pomemben
le napredek vsakega posameznika in njegovo zadovoljstvo, ko
najde kontrolno točko in progo

VIDIMO SE JESENI

uspešno premaga. Rezultat je
drugotnega pomena.
Pridobljeno znanje so udeleženci preizkusili tudi v naravi na
treningih, ki sta jih na Gori, v
okolici kriškega gradu in na
Podborštu pripravila Matic Blaž
in Jernej Zorman. Šolo smo zaključili v nedeljo z Odprtim prvenstvom Komende v orientacijskem teku, na katerem se je v 10
kategorijah preizkusilo preko 70
tekmovalcev. V elitni kategoriji
je med dekleti slavila Zala Zavrl,
med fanti pa kljub poškodbi Jernej Zorman. Najboljšim je medalje in nagrade podelil župan . Stanislav Poglajen. Prijetno utrujeni smo lep sončni
dan sklenili s klubskim piknikom in druženjem pri Lončarjevi brunarici.
Družini Lončar se najlepše zahvaljujemo za njihovo gostoljubje.
Irena H. Kölner

Zabava na Čire Čare

Mesec maj je poseben mesec, saj se v njem kup dejavnosti; med drugim
tudi praznovanje občinskega praznika in z njim povezane prireditve.
Mravljišče je kot vsako leto pripravilo zaključno zabavo za otroke, ki so
čez leto pridno obiskovali ČIRE ČARE. Povabljeni so bili tudi vsi
ostali otroci, ki so si tokrat prvič upali pokukati v Mravljišče.
Dan se je začel pestro, saj je škrat Bine je zbolel, a je poskrbel za
dobro zamenjavo. Poslal nam je
dijake 3. g in 3. f razreda GSŠRM
Kamnik, ki so s svojo predstavo
MEDVEDEK JE BOLAN mojstrsko rešili predstavo. Otroci so
z navdušenjem potovali z medvedkom in skozi potovanje spoznavali kako pomembna je medsebojna pomoč in, da se dobro z

dobrim vrača. Na koncu so
dijaki skupaj z otroki še zapeli in zaplesali.
Po predstavi smo se zbrali
na ploščadi pred Mravljiščem, kjer so bile pripravljene mize, na katerih so otroci
lahko ustvarjali skupaj s
svojimi starši in se zabavali. Ker pa nas je sonce pošteno grelo, smo se
lahko pohladili s sladkimi jagodami in sokom. Čakalno vrsto za palačinke pa smo si skrajšali z ogledom malih živali, ki jih je pripeljala na ogled
gospa Bianca s svojim društvom DGMŽ Kamnik, Domžale, Mengeš.
Sklenili smo zelo uspešno leto za Čire Čare, saj smo imeli čez leto v
povprečno 20 zvestih obiskovalcev in se že veselimo jeseni, ko bomo
polni novega zagona pričakali vse stare in tudi nove obiskovalce.

Za nami je uspešno šolsko leto
V tokratni številki Aplence, ne bo najti napovednika za Mravljišče, ker
se bodo konec maja aktivnosti v Mravljišču za kratek čas prekinile, kar
pa ne pomeni, da mravlje v Mravljišču ne bodo delale.
Uspešno smo do konca pripeljali petkove kuharije, na katerih so
otroci vsak petek pričarali kaj slastnega na krožniku. Prav tako so
bile dobro obiskane sobotne Čire Čare, kjer se je vedno dogajalo kaj
zabavnega in tudi rojstni dnevi v Mravljišču so nekaj posebnega.
Sedaj še počakamo na zadetek v polno, katerega bodo zadeli naši lokostrelci na tekmovanju, ki še sledi ta mesec (ko to pišemo), nato pa
kratek premor, ki ga bomo izkoristili za načrtovanje novih izzivov za
Mravljišče.

V juliju in avgustu bo še posebno živahno v Mravljišču, saj nam bo
to poletje uspelo izpeljati kar štiri tedne počitniškega varstva za otroke
od 6 leta dalje in se tudi lahko pohvalimo, da smo v zelo kratkem času
zapolnili prosta mesta.
Dragi otroci, starši, babice in dedki,
želimo se zahvaliti za vaše zaupanje in podporo, prav tako bi se želela
kot vodja Mravljišča še zahvaliti vsem našim mentorjem-animatorjem,
ki svoj prosti čas žrtvujejo in preživijo v Mravljišču in s tem pripomorejo k uspešnemu delovanju. Želimo vam lepe počitnice Jelka Smrekar, predsednica DMD Mravljišče
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Šahovske novicestavi: Jernej Zidar, Martin Perme, Teo Cimperman) je osvojila 7. mesto.
DRŽAVNA ŽENSKA LIGA 2018 v Murski
Soboti od 20. 4. 2018 do 22. 4. 2018 od 17. 5.
2018 do 20. 5. 2018. Ekipa ŠK Komenda (v
postavi: Alenka Trpin, Klara Vidmar, Katarina
Mazzini) je osvojila 7. mesto.
28. POSAMIČNO DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANOV 2018 v Ljubljani od 27. 4.

Turnir mladih Komenda 2018-udeleženci

Kadetska liga 2018 - Katarina Mazzini

Državno člansko prvenstvo 2018 - Jaka Juvan,
Blaž Debevec

Turnir mladih Komenda 2018 - zmagovalci Bine Markošek, Teo Cimperman, Marti Perme
Bine Markošek, 3. mesto Martin Perme, 6.
mesto Inti Maček, 9. mesto Stanko Perme, 10.
mesto Ajda Lapanje.
4. TURNIR NAJMLAJŠIH 2018 na
osnovni šoli Kolezija v Ljubljani v torek, 24. 4.

Kadetska liga 2018 - Klara Vidmar

Državno člansko prvenstvo 2018 - Ajda Lapanje, Luka Vaupot

Kadetska liga 2018 - Ekipa kadetov - Martin
Perme, Teo Cimperman, Jernej Zidar

Kadetska liga 2018 - zmagovalki ekipa ŠK
Komenda Klara Vidmar, Katarina Mazzini
LIGA KADETINJ IN KADETSKA LIGA
2018 v Murski Soboti od 13. 5. 2018 do 15. 5.
2018. Osvojili smo - skupina kadetinj: Ekipa
ŠK Komenda (v postavi Klara Vidmar, Katarina Mazzini) je prepričljivo osvojila prvo
mesto, brez izgubljenega dvoboja. Skupna
kadetov: Mlada ekipa ŠK Komenda (v po-

Državna ženska liga 2018

36

Državno člansko prvenstvo 2018 - Jernej Zidar, Nusred Šivčevič
2018 do 4. 5. 2018. Osvojili smo 25. mesto
Blaž Debevec, 48. mesto Jernej Zidar, 50. mesto Ajda Lapanje.
OSNOVNOŠOSLKO DRŽAVNO PRVENSTVO DO 9 LET 2018 v Murski Soboti
14. 4. 2018. V skupini deklic od 9 let je zmagala Inti Maček. V skupini dečkov do 9 let je
26. mesto osvojil Urban Prevc.
TURNIR MLADIH v sklopu prireditev ob
občinskem prazniku v petek, 4. 5. 2018. Osvojili smo 1. mesto Teo Cimperman, 2. mesto

Turnir mladih Komenda 2018- najboljša dekleta Lana Seﬁč, Inti Maček, Ajda Lapanje

4. turnir najmlajših 2018 - najboljše deklice
Inti Maček, Taja Guid, Lana Zorko

4. turnir najmlajših 2018 - najboljši po letnikih
Matic Lavrenčič, Teo Cimperman, Val Vodnik,
Soﬁa Timagina, Pavel Despotovič

4. turnir najmlajših 2018 - zmagovalci Matic
Matic Lavrenčič, Teo Cimperman, Val Vodnik
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8. turnir mladih 2017-2018 zmagovalci Janez
Paternoster, Anej Širaj, Vesna Mihelič

JAN ŠUBELJ

TURNIR v Kranju 11. 5. 2018. Osvojili smo
7. mesto Inti Maček.
CIKEL SLOVENSKIH ŽELEZNIC v
Ljubljani 5.5.2018. Osvojili smo 15. mesto
Boris Skok, 33. mesto Albin Štrajhar, 46.
mesto Teo Cimperman, 66. mesto Simon
Premk.
HITROPOTEZNI ŽELEŽNIČAR v Ljubljani 25.4.2018. Osvojili smo 2. mesto Boris
Skok, 3. mesto Albin Štrajhar.
Franc POGLAJEN

Uspešen na državnem prvenstvu

Med 27. aprilom in 4. majem 2018 je bilo v
Ljubljani, v prostorih Šahovske zveze Slovenije,28. posamično državno prvenstvo za člane
in članice v počasnem šahu. Tekmovanje je
potekalo v dveh ločenih kategorijah; v kategoriji članov in kategoriji članic.
V kategoriji članov je nastopilo 50 tekmovalcev. Naš klub so na tekmovanju zastopali
Jan Šubelj, Dušan Brinovec in David Brino-
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2018. Zmagal je Teo Cimperman. Osvojili
smo še 5. mesto Pavle Đokić, 6. mesto Bine
Markošek, 9. mesto Inti Maček, 17. mesto Urban Prevc 25. mesto Stanko Perme, 40. mesto
Aneja Lapanje.
2. MEMORIALNI TURNIR VIDA
VAVPETIČ – TURNIR OB PRAZNIKU
OBČINE DOMŽALE v Domžalah 15. 4.
2018. Osvojili smo 28. mesto Boris Skok, 37.
mesto Jernej Zidar.
CIKLUS TURNIRJEV MLADIH – 9.
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vec. Naš najboljši predstavnik je bil
Jan Šubelj, ki je tekmovanje sklenil s
5,5 točke na odličnem 10. mestu. Na
tekmovanju je igral kar s tremi mednarodnimi mojstri (IM) in pridobil
novih 38,8 ratinških točk.
Že takoj naslednji dan, po državnem prvenstvu za člane, se je Jan
odpravil v Sarajevo, na tradicionalni
48. mednarodni turnir Bosna 2018.
Na tekmovanju je nastopilo 135 tekmovalcev iz 18 različnih držav. Med
tekmovalci je bilo kar 15 velemojstrov in 14 mednarodnih mojstrov.
Zmagovalec je postal turški velemojster Emre Can. Najboljši slovenski predstavnik
je bil velemojster Marko Tratar, ki je s 6 točkami osvojil 20. mesto, Jan pa je tekmovanje
končal na izvrstnem 24. mestu in pridobil no-

vih 15 ratinških točk.
Jan je za izjemne uspehe v letu 2017 prejel
priznanje občine Komenda kot najperspektivnejši športnik do 15. leta starosti.

Prvenstvo za pokal Občine Komenda

V ponedeljek, 14. maja, ko so letošnji ledeni
možje pošteno potrdilii svoje poslanstvo, so se
člani Šahovske sekcije Društva upokojencev
Komenda dobili v »Špitalu« na že tradicionalnem pokalu. Morda jih je več deževen Bonifacij zadržal doma, saj se jih je udeležilo le šest.
Igrali so trije pari- vsak z vsakim. Prvo mesto
Lojze Jerovšek, drugo Marjan Kern in tretje
Jože Zidarič. Tekmovali so še Pavla Košir, ki
je bila tudi vodja turnirja in sodnica, Ivan Hlade in Alfonz Hrovat. Prvi trije so prejeli pokale
Občine Komenda.
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NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK
dogajanj junija 2018

GASILSKA ZVEZA KOMENDA
OBČINSKO GASILSKO TEKMOVANJE - Na Hipodromu v
Komendi bo 2. in 3. junija občinsko gasilsko tekmovanje za gasilke
in gasilce iz območja Gasilske zveze Komenda in Gasilske zveze
Kamnik. Tekmovanje za pionirke, pionirje, mladinke, mladince,
veteranke in veterane bo v soboto, 2. junija. Tekmovanje za članice
in člane pa bo v nedeljo, 3. junija 2018. Oba dneva se bodo tekmovanja začela ob 7.30, končala pa predvidoma ob 12. uri.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
pripravlja junija naslednje aktivnosti
Avtobusni izlet
7. junij 2018 - Srečanje upokojencev Gorenjske v Moravčah, na gradu
Tuštanj. Odhod avtobusa iz Komende ob 8.15, Moste 8.20 in Križ 8.25
min.
4. julij 2018 - Splavarjenje po reki Savi, ogled okolice in Radeče za
člane nad 70 let. Odhod avtobusa iz Komende ob 7.00, Moste 7.05 in
Križ 7.10. Prijave in informacije pri poverjenikih in vodji izletov Mariji
Špehovnja tel.: 031 405 303.

Mali oglas
V Mostah pri Komendi prodam starejšo hišo s pripadajočim kmetijskim zemljiščem. Info.: na tel.: 031 633-272.

ČEBELA IN OSAT
Maj 2018

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2018 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638 699 ali
urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net dajejo lahko vsi občani, naslove in imen predlagateljev na željo ne objavimo.
ČEBELA - Ste bili meseca maja, ko so bile v občini številne prireditve ob občinskem praznovanju, morda pri Bolnici dr. Tineta Zajca
na Komendski Dobravi? Letos jih je bilo11. maja dopoldne pri
Bolnici na spominski svečanosti veliko. Tisti, ki ste bili, ste najbrž
tudi opazili, da sta na poti proti Bolnici prenovljena mostiček in brv,
za kar sta poskrbela Igor
Štebe in Roman Kosirnik, v
občini poznana podjetnika.
Obema v pomladnem, prazničnem maju, ko smo praznovali prvič svetovno leto
čebel, za to dobro delo naČEBELA za maj 2018
menjamo majsko ČEBELO.
OSAT - Ogledalo lepega pokopališča so cvetje, sveče, urejenost...
Vendar , pregovor pravi, da se gospodar po dvorišču pozna. Na
dvorišču komendskega poOSAT za maj 2018
kopališča so tudi zabojniki.
Kar je v zabojnikih, je razumljivo, kar je okrog njih, pa
je OSAT vsem tistim, ki ne
vedo kam kaj sodi, ko gredo
s pokopališča.

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih
področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor. Naj bo zato
leto čim bolj bogato s ČEBELAMI.
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Pohodniška sekcija
1. junij 2018 - MENINA PLANINA - Smrekovec - zbor pohodnikov pri
trgovini TUŠ ob 8.30.
15. junij 2018 - ZASAVSKA SVETA GORA. Zbor pohodnikov pri trgovini TUŠ ob 8.30. Prijave zbirata vodji Filip Železnik 031 398 658 in
Peter Jakomini 041 943 932.
Kolesarska sekcija
5. junij 2018 - SREČANJE KOLESARJEV DU štirih občin v Komendi
21. junij 2018 - Skaručna - Vodice - Kamnik - Komenda. Odpeljemo se
ob 8.20 iz Suhadol pri cerkvi.
Pikado
Pridite metat puščice tudi vi vsak ponedeljek popoldne na Podboršt k
tenisačem.
Šola zdravega življenja
Ponedeljek in četrtek pri Lovskem domu na Križu 7.30 do 8.00.
Prstomet
Vadba vsak torek ob 17.00 na Koželjevi domačiji na Gori na dveh pokritih stezah.
Šah
Še vedno poteka vadba vsak ponedeljek popoldne na Glavarjevi 104.
Vadba in turnirji so vsak ponedeljek od 17.00 naprej v prostorih na
Glavarjevi 104.
Folklorna skupina
Plesalci bodo 2. junija nastopili na dobrodelni prireditvi TEČEM DA
POMAGAM v Arboretumu v Volčjem Potoku.
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
Tržnica - vsako soboto na prostoru Konjeniškega kluba Komenda
Vzdrževalna dela na Koželjevi domačiji - vabljeni prostovoljci.
TWIRLING IN MAŽORETNI KLUB KOMENDA
S PALICO DO SON CA - Prireditev bo v nedeljo, 17. 6 .2018, ob 18.
uri v Športni dvorani Komenda.

Aplenca

KRIŽANKA
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Na kuverto ali po mejlu napišite ime, priimek, naslov in Nagradna
križanka.
Ostala pravila Nagradne križanke v glasilu Aplenca so objavljena na
spletni strani Občine Komenda.
Vrtni center Gašperlin
Suhadole 100, 1218 Komenda; (01) 834 35 87

- raznovrstnih priložnostnih daril, spominkov, opreme za dom, vrt ...
Skratka, če razmišljate, kako nekoga razveseliti, če ste v zadregi in
iščete Idejo, PRIDITE V VRTNI CENTER GAŠPERLIN

Seznam nagrajencev Nagradne križanke Arboretum Volčji Potok,
Volčji Potok 3, 12235 Radomlje, tel.: 01 831 12345, faks: 01 831 0775;
www.arboretum.si; e-pošta:info@arboretum - v Aplenci, Glasilu Občine
Komenda številka 4/2018.

Nagrade
1. nagrada - Bon za 30 EUR
2. nagrada - Bon za 25 EUR
3. nagrada - bon za 20 EUR

Nagrade
1. nagrada - 2 sezonski karti za obisk parka v Arboretumu, JURE
RAZPOTNIK, Tesovnikova 45, 1000 Ljubljana
2. nagrada – 1 družinska karta za obisk parka v Arboretumu, PAVLA
RESNIK, Čebuljeva ulica 8, 1218 Komenda
3. nagrada – 2 krat 1 karta za obisk parka v Arboretumu, JASNA
KALAN, Gmajnica 234, 1218 Komenda

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 14. junija
2018.

Čestitamo. Nagrajenci na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta
lahko uveljavljajo nagrade v Arboretumu Volčji Potok, Volčji Potok 3,
1235 Radomlje. Več informacij: telefon 01 831 2345; Faks 01 831 0775;
www.arboretum.si; info@arboretum.si
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