Leto 27

IZ VSEBINE:
2. stran:

29. junija 2018

13. stran:
Kje? Telovadnica v Mostah

Se mažoretke vzpenjajo?

14. stran:

4.–5. stran:

Gasilci - Največji in zanesljivi

Ocene in odločitve - za jutri

JULIJA V APLENCI

12. stran:
Erasmus +
Naslovnica: Nogomet - Svetovno in Doma ...

- Razmislek - Občinski prostorski načrt
- Kamenkost na izletu
- Požen' hudiča na vrh Vršiča

Številka 6

Aplenca

S PALICO DO SONCA

Glasilo občine Komenda 6/2018

Naprej proti novemu vrhu

Že uvodni nastop na glasbo Avsenikove Golice je nekako napovedal
lepo srečanje s komendskimi mažoretkami v nedeljo, 17. junija, v
Športni dvorani v Komendi. V kopici prireditev, pri hipodromu je bila
že drugi dan velika mednarodna razstava psov, in še nekaterih, je bilo
obiskovalcev in gledalcev nekdanjih daleč naokrog znanih in prepoznavnih mažoretk, ki so po Samoboru in kot ponovne državne prvakinje
napovedale ponovni pohod proti vrhu, za kar lepo spodbudo. Tudi župan
Stanislav Poglajen, ki jih je ob koncu prireditve pozdravil in najmlajšim
čestital, je bil ves čas poldrugo uro nastopov na tribuni.
Spet so se razživele najmlajše in nekdaj najmlajše, med njimi pa je
tudi Urška Štebe, ki nadaljuje, sedaj tudi strokovno, nekdanjo pot proti
vzponu komendskih mažoretk s takratno Anito. Spet, kot da se v nastopih, ﬁgurah, izvedbah in zanesljivih zaključkih vračajo in kažejo iz
spominov napovedi o novih uspehih. Res je, kot je včasih pravimo: Po
prihodu na vrh, spet navzdol in potem ponovno proti vrhu.
Bilo je lepo; kot je pisalo na povabilu. Po uvodu so nastopili Bodoči
upi in med njimi Lana Strgar ter Anamarija Kosec. Za njima Neža
Gvardjančič in Lara Vodlan, ki sta že na državnem prvenstvu za las
zgrešili uvrstitev v ﬁnale, pa potem Žana Zgonc, ki je solidnim uvrstitvam na državnem prvenstvu na Samoborfestu dodala odlično 5. mesto.

In Mia Maria Vravnik in Lara Livanovič Kočevar 3. v Samoboru. Vrstili so se nastopi, ki so tudi poznavalcem na trenutke »jemali sapo«, še
posebno ritmičarka Inka, ki je z nastopom z žogo potrdila, da se nekatera dekleta poleg twirlinga ukvarjajo tudi še z drugimi športi. Inka je
nastopila z vajo s ﬁnala letošnjega državnega prvenstva...
Le tako naprej. Srečno dekleta. Bodite še naprej uspešne pohodnice s
palicami proti soncu.
Andrej Žalar

Komendčanke uspešne na Hrvaškem
V Somoboru na Hrvaškem je bil 2. in 3. junija 9. Somborfest - medklubsko twirling tekmovanje, na katerem so se uspešno predstavile
tudi članice Twirling mažoretnega kluba Komenda. V družbi predstavnic s Hrvaške, Češke, iz Italije in Slovenije so s trenerkama Andrejo
Rijavec in Alenko Cergonja in z dosežki na nastopih napovedale, da so
spet na poti k vrhu med twirling klubi.
Marjeta Kešnar (junior) in Manca Zgonc (senior) sta v solo dance
osvojili prvo mesto, medalji za prvo mesto pa še Anja Štircelj in Ida
Martinjaš v duetu dance. V team dance višji nivo so zmagale Lara
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Livakovič Kočevar, Anja Mubi, Mia Marija Vravnik, Zala Žurbi in
Daša Jan. Drugo mesto sta osvojili kadetinji (višji nivo) Zala Žurbi in
Daša Jan, tretje pa kadetinji (višji nivo) Mia Marija Vravnik in Lara
Livakovič Kočevar ter v teamu Nana Turk, Ita Martinjaš, Brina Kamin, Pia Pirc, Neža Gvardjančič, Lara Vodlan, Jeanin Pavli Kralj in
Anja Štricelj. Lara Vodlan in Neža Gvardjančič (kadetinje nižji nivo)
in Lara Livakovič Kočevar (kadetinje solo dance) pa so bile četrte.
Čestitke!
- A. Ž.
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Samostojna, neodvisna, naša

Minilo je sedemindvajset let. Od takrat nam je
ostal v ušesih rek: Danes so dovoljene sanje,
jutri je nov dan. Sprehod po poti vseh sedemindvajset let je poln čustev, doživetij, spominov
na nedavni včeraj, na še prej in nekdaj, in pogledov na danes, na današnji včeraj...
Bila je lepa proslava v dvorani kulturnega
doma. Zapeli so pevci Mešanega pevskega
zbora Društva upokojencev, ki so še enkrat
potrdili, da so z Ignacem Gorjancem in Miho
Ferjucem najboljši za v Cankarjev dom za kakršnokoli slovesnost, tudi v sedanjih Cankarjevih stoletnih skodelicah.
Zapela je Nuša Fujan. Njena Zdravljica sredi
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Državnost ni le tam,
kjer naše hiše stoje,
tudi tam je ni, kjer domovi po kruhu diše,
naš dom je povsod,
kjer biva naš rod.

osvetljenega odra je bila slovesno simbolna.
Darko Mavsar, z besedami v mislih, ki jih samo
on zna. Ki mu radi prisluhnemo ob najbolj slovesnih dogajanjih. V njegovih besedah je globoka
slovesnost tudi tisto, kar nam včasih, kar vsakodnevno doživljamo, ni najbolj všeč, vendar je
njegova satira vseeno lep trenutek slovesa.
Poznana trojka Goran, Mirko, manjkal je
Boštjan, sicer malce pobalinsko navdahnjenega
imena Kaj ti mar, ki pa ji je še kako MAR, saj
je iz Kulturnega društva Komenda, je pogledovala v včerajšnja delovna, domača dogajanja
vasi in domačih imen današnje Komende.
Zaplesali so, poznamo jih, da so naj,naj,...
plesalci Folklorne skupine društva upokojencev
Komenda pod strokovnim usmerjanjem Mojce

Državnost se prične
od prvega mejnega kamna,
kjer Julice najlepše v soncu žarijo
in sega do bele črte na cesti,
ja v Bregani, ki pot na pol si delijo!
Tam blizu nekje, ki most čez Kolpo
se pne,
je Klepčo´vga Petra dežela.
Državnost nas vijugasto vodi do kraja
Prekmurja,
kjer pesem domačo nam Mura šumlja.

Meršol in predsednika Janeza Slapnika.
In župan Stanislav Poglajen, da smo s skupnimi močmi uspešni in s čestitko.
In lepa sosedska pozornost; kamniški gostje
Mekinjski oktet, umetniško znan, čeprav sta
dva manjkala.
Lepo, praznično. Kot se spodobi. Slovenija
je res lepa...
Andrej Žalar

Ponosna sem nate gruda domača,
o ponosna ljudje! Na vse hribe,
bregove, ravnine, na čiste vode,
na kozolce, kašče, na cerkvice bele,
na ljudi, ki visoko v hribih,
ob težkem delu srečno žive.
S pogledom vse objemam,
prižemam na prsi kot mati.
O, ponosna na vse, ponosna ljudje!
Lepšega kot državnost
Bog nam mogel ni dati.
Marija Koželj

OFS Avrikelj na praznovanju Dneva Evrope
Z rahlim zamikom, vendar zaradi zanimivosti s ponosom, predvsem zaradi priznanja, da se je Komenda predstavila ob Dnevu Evrope v Bruslju z videospotom Otroške folklorne skupine Avrikelj,
objavljamo ta zapis dr. Angelce Žerovnik, predsednice Društva narodnih noš Komenda.
Devetega maja 2018 je bil na dnevu Evrope prikazan videoposnetek
spleta narodnih plesov otroške folklorne skupine AVRIKELJ iz občine
Komenda. To je bila edina izbrana skupina iz Slovenije. Jorg K. Petrovič, vodstvo osnovne šole Komenda Moste, še posebej gospa Bernarda
Hozjan, pa so opravili vse razgovore, pridobili soglasja staršev in se
povezali s predstavnikom Goethe Instituta v Bruslju. Videoposnetek
pomeni lepo obeležje za10 let delovanja OFS AVRIKELJ, ki ga vsa leta
vodi Marjan Rozman, učitelj in harmonikar v eni osebi.

Komendčani in širše Slovenci smo lahko ponosni na malo skupino
deklet, ki je s svojim folklornim plesom in z oblačili otroške narodne
noše navdušila evropske ocenjevalce, da so Evropi pokazali vrednost
naše kulturne dediščine.
Biti edina otroška folklorna skupina iz Slovenije za praznovanje
Dneva Evrope, ni mala stvar, temveč pomemben dogodek. V današnjih
časih različne plesne skupine nenehno nastajajo, zlasti se množijo skupine, ki v plesnih korakih, gibanju telesa in obleki izražajo »seksistični
model«.
Oblačila, koraki deklet z našo narodno zgodovino pa poudarjajo nežnost, nenasilje, usklajenost gibov in še vsebinski poudarek s pesmijo.
Opazovala in občudovala sem plesne korake na nastopih OFS AVRIKELJ, kako je iz drobnega stopicanja nastajalo usklajeno gibanje ob
melodiji harmonike.
OFS AVRIKELJ je bila pred 10. leti mešana skupina deklet in fantov
(predšolski in osnovnošolci), plesalo je do osem parov. Nazadnje so
ostala dekleta, ker so otroci doživljali norčevanje od vrstnikov. A dekleta so vztrajala in prav tako ljubko izvajala plesni program.
Sedaj ne vadijo, premalo jih je, a Društvo narodnih noš želi, da bi
jeseni (z novim šolskim letom) zopet plesala dekleta in fantje. Zato
vabimo starše in učitelje osnovne šole Komenda Moste, da se prijavijo (na osnovni šoli) za otroško folklorno skupino AVRIKELJ.
Učenje je brezplačno, društvo pa poskrbi tudi za oblačila.
dr. Angelca Žerovnik, foto: A. Ž.
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Le s skupnimi močmi bomo zmogli
Na predčasnih državnozborskih volitvah smo izvolili tisto, kar smo želeli. - Da bosta občinski svet in uprava po jesenskih volitvah lahko delovala, smo po vseh rednih obveznostih ugotovili, da nam za investicije
ostane le dobrih 27 odstotkov. - Ne smemo in ne moremo pa si privoščiti, da do leta 2021 ne bi zagotovili zadostno priključenost celotne občine na kanalizacijsko omrežje in s tem opravičenost do kohezijskih
sredstev za že zgrajeno kanalizacijo. - Bale, v kakršne sedaj zavijajo
odpadke, načeloma ne bi smele goreti. - Ob morebitnem požaru najbližje hiše požarno niso ogrožene. - Še in še »zakaj-ev« o plastiki. - Pomoč na domu: Pred obravnavo te tematike na naslednji seji je potrebno
preučiti možnost bolj pravične dodelitve ﬁnančne pomoči.
ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan. Po
prazničnem mesecu maju s
slavnostno sejo ob 19. občinskem prazniku in s številnimi prireditvami društev in klubov, po katerih
je Občina Komenda poznana kot zelo bogata, je bilo meseca junija domala nič manj živahno nadaljevanje. Začela sta ga tekmovanje številnih
ekip oziroma več kot tisoč gasilk in gasilcev gasilskih zvez Kamnika in
Komende in še državno-zborske volitve. Pa tudi za sredino meseca napovedana seja občinskega sveta je imela kar obsežen dnevni red.
Tudi v juniju je bilo kar nekaj prireditev, ki so (bodo) prav gotovo
omenjene v tokratni Aplenci. Od tekmovanja gasilk in gasilcev, do zaključka šolskega leta in valete generacije 2003, do tradicionalne predstave Twirling in mažoretnega kluba Komenda, do tradicionalnega srečanja med člani Nogometnega kluba Komenda in Nogometnega kluba
Polet Sveti Martin na Muri, do nogometa gasilske mladine, do redne
seje Občinskega sveta, do.… Za več informacij s teh prireditev oziroma
dogodkov naj bi poskrbeli sami organizatorji.
Kaj smo izvolili na junijskih volitvah in kako bo v prihodnjih štirih
letih, bomo še izvedeli. Čakajo pa nas že jesenske, morda za občine
in občane še bolj pomembne volitve. Še posebej, ko se še pred volitvami oziroma novimi občinskimi sveti, že razpravlja o občinskih
proračunih za prihodnje in za leto 2020. Kakšno obdobje se recimo,
po vaši oceni, obeta v Občini Komenda občanom v prvi polovici
oziroma prihodnjih dveh letih bodočega novega mandata? Res je
po sprejetem prvem branju na zadnji seji občinskega sveta sedaj
javna razprava, a nekatera izhodišča že lahko kažejo bodočo sliko.
Na predčasnih državnozborskih volitvah smo izvolili tisto, kar smo
želeli. Vsaj tisti, ki smo opravili svojo državljansko pravico, obveznost in
dolžnost ter se udeležili volitev. Če smo prav izbrali, bomo šele videli. Me
je pa osebno navdušilo dejstvo, ki so ga pokazali tako levi kot desni, tako
levo-sredinski kot desno-sredinski politiki na ravni države in dokazali, da
le s skupnimi močmi in z voljo lahko gremo naprej k novim uspehom in
se poenotili pri predlogu za »začasnega« predsednika Državnega zbora in
s tem omogočili nadaljevanje procesa formiranja in delovanja vlade.
Da bosta bodoči novi Občinski svet in posledično občinska uprava
lahko uspešno delovala tudi po pozno jesenskih lokalnih volitvah, smo
na Občinski upravi v skladu z veljavno zakonodajo pripravili predloga
proračunov za prihajajoči leti 2019 in 2020. V njih smo realno opredelili
sredstva, ki naj bi bila v prihodnje namenjena za uspešno delovanje. Na
Občinski upravi se zavedamo, koliko sredstev je potrebno zagotoviti in
nameniti za posamezna obvezna področja kot so: predšolska in šolska
dejavnost, socialna oskrba in varstvo, dolgoročne obveznosti, tekoči odhodki in transferji, odhodki za delovanje društev in klubov, …. Ko smo
nekako zagotovili sredstva za predhodno navedene obveznosti, smo
lahko za investicijske odhodke in transferje namenili zgolj dobrih 27 %
celotnih odhodkov. Ključni prioriteti in prednosti v prihodnjih dveh letih
sta nemoteno ﬁnanciranje javne porabe in nadaljevanje izvedbe začetih
investicij; predvsem nadaljevanje obveznosti z izgradnjo sekundarne
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kanalizacije, ki ni bila tako imenovani predmet kohezijskega projekta. Ta
investicija bo v letih 2019 in 2020 v 100% deležu pokrivana zgolj in samo iz sredstev občinskega proračuna. Ne smemo in ne moremo si privoščiti, da do leta 2021 ne bi zagotovili zadostno priključenost celotne občine na kanalizacijsko omrežje in s tem opravičenost do kohezijskih
sredstev za že zgrajeno kanalizacijo; pa ne samo za zgrajeno kanalizacijo
v naši občini, temveč tudi v celotni projekt Odvajanja in čiščenja odpadne
vode na območju Domžale – Kamnik, vključno z nadgradnjo Centralne
čistilne naprave v Domžalah. V ta projekt je vključenih šest občin, in v
kolikor ena od občin ne izpolni obveznosti, celotni projekt propade in bi
bilo potrebno vrniti vsa evropska in državna sredstva. Seveda bomo tako
kot je že navada, ob sami gradnji sekundarnih kanalizacijskih vodov v
največji možni meri (mislim ﬁnančni) na in ob trasah gradnje poskrbeli
tudi za ostalo komunalno infrastrukturo. Zelo bomo veseli, če nam bo
vse to uspelo. Tako pa za ostale (včasih morda) potrebne zadeve na komunalnem področju, predvsem pa za želje posameznikov ali posameznih
skupin, žal v prihajajočih dveh letih ni predvidenih sredstev. Ponovno
poudarjam, le s skupnimi močmi in z napori bomo zmogli.
Se bo po izredno bogatem dveletnem obdobju na področju komunalne infrastrukture in gradenj v občini, nadaljevalo tudi v naslednjem mandatu? Kaj bi iz številnih razprav ob tako imenovanem
prvem branju in kot spodbudo v sedanji javni razpravi morda posebej izpostavili?
Mislim, da sem se odgovoril že v razlagi na prejšnje vprašanje.
Kako kaže cestam oziroma nadaljevanju programa komunalne infrastrukture?
Tudi na tem področju možnosti, ki bodo v prihodnjem obdobju, v
prehodni razlagi vse povedo.
Precej polemičnih pogovorov, nejasnosti in ugibanj je, kaj je in kaj se
dogaja z odpadki v in ob Suhadolski jami. Pred dvema mesecema smo
slišali na seji občinskega sveta od odgovornega predstavnika Publikusa dokaj spodbudno razlago. Sedaj pa se zdi, da je čisto drugače?!
Dejstvo je, da se odpadki kopičijo zaradi več dejavnikov. Trenutno na
velik kup zlagajo številne bale odpadkov, ki jih pakirajo v jami. Prebivalce skrbi, da bi se to vnelo oziroma da bi to nekdo zažgal in bi se na
ta način odpadkov znebili, saj z njimi trenutno nimajo kam.
Situacijo, ki prav gotovo ni običajna, spremljamo. Predstavniki Pu-
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blikusa so na zadnjih dveh sejah Občinskega sveta Občine Komenda
predstavili problematiko, ki ni samo naša, sodeč po poročanju medijev
je očitno širša - državna. Menim, da je potrebna takojšnja sistemska rešitev problema za celotno državo. Za požar je načeloma potreben gorljiv
material, kisik in izvor vžiga. Bale, v kakršne sedaj zavijajo odpadke,
načeloma ne bi smele goreti oz. je gorenje bistveno težje, ker je dostop
kisika otežkočen. Menim, da je zaradi nedostopa kisika kot enega od
treh elementov za gorenje, gorenje takih bal nemogoče. Ne morem pa v
primeru vandalizma ali zlonamere, možnosti požara povsem izključiti.
Tudi možnosti samovžiga ne morem izključiti – pri enem od prejšnjih
požarov je po nam dostopnih podatkih, bil vzrok požara odlaganje samovnetljivega materiala med odpadno embalažo, kar je povzročilo požar. Nihče ne more jamčiti, da se kaj podobnega ne ponovi. Vendar, kot
že rečeno, so za požar potrebne tri stvari, človeškega faktorja oziroma
malomarnosti ali objestnosti pa nikoli ne moreš izključiti.
Kaj pa požarna varnost bližnjih naselij?
Odlagališče je skoraj kilometer oddaljeno od najbližjih hiš, tako da lete požarno prav gotovo niso ogrožene. Drug problem pa so snovi, ki bi se
morebiti sprostile ob požaru. Vendar osebno menim, da ni tak problem
požarna varnost, ki se jo s primernimi ukrepi da zmanjšati (požarna straža,
pripravljenost gasilskih društev…). Okoljsko ni problem niti morebitno
dnevno onesnaženje zraka ob občasnem širjenju smradu ali morebitna
ogroženost podtalnice, saj gre za običajne »plastične« odpadke, ki nastajajo v vsakem gospodinjstvu. Trenutno je problem vizualno onesnaženje:
če odpadke vidiš, in ti so na Drnovem trenutno zelo opazni, je to seveda
problem ; pa čeprav so »nastali« tudi v naših gospodinjstvih.
Družbo Publikus seveda opozarjamo na ta problem in se ga tudi zavedajo. Tudi pristojne državne inšpekcijske službe so že bile na tem območju.
Na zadnjih dveh sejah Občinskega sveta so predstavniki družbe Publikus
svetnicam in svetnikom ter posredno tudi občankam in občanom preko
lokalne TV pojasnili problematiko, tako da so s trenutnim stanjem lahko
seznanjeni tudi občani, ki spremljajo ta program. Niso povsem korektne
samo enostranske informacije s strani različnih medijev, še manj tako
imenovane »gostilniške« govorice. Seveda pa nam stanje, kakršno je, ni
všeč. Zato ponovno apeliram na pristojno ministrstvo, da takoj začnejo
reševati vsedržavni problem, ki očitno ni samo naš oziroma Publikusov.
Morda še kratek komentar: Vse predhodno navedeno je le posledica,
osnovni problemi so povsem drugje. Treba bi bilo ugotoviti:
● zakaj se plastika sploh kopiči na prostorih zbiralcev odpadkov, če je
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do nedavnega vse vsaj približno delovalo in so te odpadke ustrezne
družbe redno odvažale na sežiganje; žal v tujino, ker v naši državi
tega odpadka ni mogoče ustrezno in dokončno termično obdelati,
● zakaj vsi izdelovalci in/ali uvozniki plastične embalaže niso obremenjeni s stroški za razgradnjo te embalaže, temveč so obremenjeni
le veliki proizvajalci,
● zakaj sploh kupujemo vse živo v plastični embalaži (zakaj npr.
kupimo vodo v plastenki, čeprav je odlična tudi tista iz pipe, zakaj v
trgovini na blagajni vzamemo plastično vrečko, čeprav bi nakupljeno lahko odnesli v platneni vrečki, zakaj npr. olja ni več moč dobiti
v steklenici, zakaj nam v lekarni že itak lepo zavite aspirine pospravijo še v plastično vrečko, zakaj kupimo pivo v pločevinki in ne v
povratni steklenici itd. itd.),
● zakaj sploh dovolimo, da nas proizvajalci in trgovci »prisilijo«, da
vse to delamo.
To so osnovni problemi in ko bodo vsaj deloma rešeni, nas verjetno
ne bo več treba skrbeti, kam s takšnimi odpadki.
Kako pa komentirate obravnavo na zadnji seji občinskega sveta o
pomoči občankam in občanom pomoči potrebnim na domu v Občini Komenda?
Na zadnji seji Občinskega sveta obravnave na to temo ni bilo, ker sem
na podlagi predhodne obravnave na enem od odborov Občinskega sveta
in v soglasju s predlagateljico predloga Sklepa o višini pomoči na domu,
to točko umaknil z dnevnega reda redne seje in naj bi bila tematika obravnavana na naslednji seji. Do takrat pa je potrebno pregledati in urediti tudi
vse naše odloke in pravilnike na to tematiko. Verjetno ni pravilno in korektno do vseh občank in občanov, da lokalna skupnost iz javnih sredstev
vsem, ki so potrebni uslug pomoči na domu, pomaga z enako višino pomoči, ki sicer ni majhna. Trenutno so te ﬁnančne pomoči deležni vsi koristniki pomoči na domu v enaki višini, ne glede na njihovo ﬁnančno in
materialno stanje. Pred obravnavo te tematike na naslednji seji je potrebno
preučiti možnost bolj pravične dodelitve ﬁnančne pomoči. Prav gotovo so
občanke in občani, ki si sami z lastnimi sredstvi ne morejo v celoti kriti
teh stroškov, so pa prav gotovo tudi osebe, ki bi lahko z lastnimi sredstvi
in z materialnimi dobrinami, ki jih imajo v lasti, pokrivale večji delež
soﬁnanciranja teh uslug. Na občinski upravi in tudi osebno ne nasprotujemo povišanju cen storitev oziroma pomoči iz občinskega proračuna.
Vendar pa mora biti le-ta bolj pravično porazdeljena med same uporabnike in javna sredstva oziroma pomoč iz občinskega proračuna.

Hurrrrraaa
počitnice!
Začele so se počitnice. Za vse šolarje najbolj priljubljena oblika šolskega učenja.
In še zadnji dan v petek, 22. junija, so prišli v telovadnico šole v
Mostah učenci s starši. Najmlajši so z odra zapeli in pomahali vsem v
polni dvorani. Čez dobra dva meseca bodo spet prišli, tudi takrat nekateri s starši in s polnimi šolskimi torbami, nahrbtniki... Da pa so se zares
začele počitnice in da je najlepša brezskrbna mladost, so »povedala«
tudi pozabljena oblačila...
- A. Ž.
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Kamenkost - druga inventura
Za nami je pravzaprav najpomembnejši
dogodek v šolskem letu za naš krožek –
MINFOS. Zato je prav, da pogledamo nekoliko nazaj skozi drugo polovico šolskega leta,
kaj smo počeli in kako smo se imeli.
Ker so pred 80. leti, točneje 14. marca 1938,
odkrili okostje mamuta v Nevljah pri Kamniku,
smo pri urah našega geološkega krožka temu
dogodku posvetili kar precej časa. To je bila
pravzaprav v Sloveniji največja najdba neke
prazgodovinske živali in je izkopavanje teh
kosti povzročilo kar veliko zanimanje med
ljudmi daleč naokrog. Z dvema avtobusoma so
prišli iz Avstrije, čeprav se je že nekako začenjala vojna. Izvedeli smo npr. tudi zgodbo o
trinajstletnem dečku iz Luž pri Šenčurju, ki je
šel peš preko Tunjic v Nevlje gledat izkopavanje velikanskih kosti. Zanimiva pa je tudi
zgodba takrat štiriletnega domačina, ki je vsak
dan »visel« na najdišču in opazoval izkopavanje kosti, za katere je bil on in vsi prisotni domačini prepričan, da so bile kosti nekoč last
zmaja, ki je živel v nekdanjem kamniškem jezeru.
So pa to okostje, ki je sedaj eno od dveh
najbolj popolnih okostij mamuta v Evropi,
našli čisto po naključju. Ker je potok Nevljica
tekel včasih tik pod cerkvijo sv. Jurija in je
bilo nevarno, da jo spodkoplje, so se odločili,
da njegov tok nekoliko spremenijo. Ker je
nova struga potrebovala tudi nov most, so se
lotili kopanja temeljev zanj in takrat naleteli
na »neke štore«. Na to so opozorili takratnega
župana Nandeta Novaka, ki je ugotovil, da
gre za kosti velike živali. Pokazal jih je veterinarju dr. Nikolaju Sadnikarju, ta pa je ugotovil, da gre za kosti mamuta. Že 16. marca
sta iz Ljubljane prispela preparator Viktor
Herfort in zoolog dr. Fran Kos. Takoj sta se
zelo strokovno lotila izkopavanja kosti, poleg
katerih so našli tudi majhno kamnito orodje,
ki je tudi povzročilo veliko zanimanje, saj je
bil dokaz prisotnosti ledenodobnega človeka.
Kosti so odpeljali v takratni Narodni muzej
Slovenije, kjer so jih najprej konzervirali z
namakanjem v paraﬁn, nato pa sestavili v
velikansko skulpturo. Javnosti so mamuta
prvič predstavili decembra 1941, a so ga zaradi vojne spet kmalu razstavili in varno
shranili. Po vojni so ga ponovno sestavili in
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je sedaj ponos in zaščitni znak Prirodoslovnega muzeja Slovenije (PMS).
Že za 70. obletnico
najdbe v Nevljah je
kipar, modelar, inovator in še marsikaj, Miha Kač iz Bistričice
pri Kamniku predlagal
takratnemu županu in
»občinskim možem«
kip mamuta v naravni
velikosti ulitega v
bron. Ideja jim je bila
všeč in naročili so mu
naj izdela model. Kač
se je resno in zagnano,
z vsem svojim znanjem, lotil dela. Želel je izdelati pravo rekonstrukcijo neveljskega mamuta, zato se je povezal Prirodoslovnim muzejem, kjer je dobil
vse mere za svojo izjemno stvaritev. Na veliko žalost kiparja, ki ni dočakal postavitve
svoje umetnine v bronasti obliki nekje v Kamniku, pa je ostalo le pri modelu, ki krasi
kiparjev vrt.
Miha Kač pa ni bil le odličen kipar in vse
zgoraj našteto. Bil je tudi velik človek in dober
prijatelj našega krožka. Z enim od mnogih kipov mamuta nam je pomagal pri razstavi na
Minfosu ob 70. obletnici najdbe v Nevljah. Za
MINFOS 41 nam je izdelal za potrebe delavnice 7 kalupov za izdelavo kopij fosilov in dva
kalupa malih spominskih mamutov. Ko je bilo
govora o ceni, je odvrnil: »Nič ni, pa saj je za
otroke!!« Hvala Miha Kač, ne bomo pozabili
tega prijateljstva!!
Okrogle obletnice najdbe v Nevljah smo se
pri krožku spominjali večkrat. Poleg razlage o
izgledu in življenju mamutov, smo si ogledali
kar nekaj ﬁlmov s spleta in nekaj DVD o mamutih in neandertalcih. Naučili smo se tudi
ulivati mavec (gips) v kalupe, kajti to smo
imeli namen pripraviti tudi za delavnico za
mlade obiskovalce MINFOSA. V Prirodoslovnem muzeju Slovenije smo se udeležili delavnice Ledenodobne živali, kjer smo izvedeli
veliko novega in spoznali še mnoge živali iz
tistih mrzlih časov. Na koncu smo dobili vsak
po eno belo majico, na

katero smo si lahko naslikali mamuta ali katero
drugo žival, ki je sobivala z njim. Da pa se ne
bi »prehladili« od pogovora o ledeni dobi, smo
odšli na Goro nabirat kalcitne kristale. Tam
smo se med razbijanjem večjih kamnov dodobra ogreli in z veseljem odnesli domov množico najdenih kristalov.
Pa je tako prišel čas za pripravo na MINFOS 46. Čeprav je največkrat problem, kaj bi
izbrali za temo naše razstave, je bila to pot
rešitev na dlani. Seveda, 80. let neveljskega
mamuta in njegov čas. Prvo vitrino smo namenili okostju mamuta, ki nam ga je za razstavo nesebično posodil Frančišek Stare –
Frenk. Mimogrede – Frenk je sin zgoraj
omenjenega trinajstletnega dečka, mamutove
kosti iz naše vitrine pa so bile najdene v Bobovku pri Kranju. Dodali smo še kipec mamuta, ki nam ga je z veseljem posodila žena
pokojnega Mihe Kača gospa Meta. Hvala
obema »pokroviteljema« te vitrine! V drugi
vitrini smo predstavili nekaj živali ledene
dobe in kosti jamskega medveda iz Mokriške
jame ter nekaj dreves in drugega rastlinstva.
Tretjo vitrino pa smo posvetili kamnitemu
orodju in orožju za lov. V njej smo prikazali v
bistvu ves razvoj od najbolj enostavnega pestnjaka, do najbolj natančno izdelane konice
za puščico, ali npr. do popolnosti spolirano
kamnito sekiro. V tej vitrini so obiskovalci
lahko videli tudi lepilo, kakršnega je uporabljal takratni lovec, pa npr. vrvico iz kit živali
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Namesto ceste in ulice
Športni park

Najbolj pomembna postranska stvar na svetu ni samo svetovno
prvenstvo. Tudi v Komendi se lahko »pohvalimo« s to ugotovitvijo.

itd…Prikazali smo tudi celotno puščico, izdelano po postopku ledenodobnega človeka.
Vse iz te vitrine pa je bilo iz zbirke Žana in
Tomaža Hitij. Hvala obema, predvsem petletnemu Žanu za res dragoceno puščico!
Hvala edinima članoma krožka Joštu in Filipu ki sta se trudila ves dan na razstavi. Joštu so
v soboto pomagali tudi bivša članica Ema ter
»gosta« Erika in Rok, v nedeljo pa je Filipu
pomagal tudi sicer bivši član krožka Oskar, ki
pa je naravnost blestel med vodenjem po naši
razstavi. Za krožek KAMENKOST je bila
razstava sicer kot že vsa leta prej dokaj uspešna, a z grenkim priokusom. Poleg tega, da sta
bila pripravljena od sedanjih članov sodelovati
le Filip in Jošt, nas tudi na razstavi ni obiskal
nihče od članov. To se je zgodilo šele drugič v
vsem času, odkar razstavljamo v Tržiču! Če se
s kom slučajno nisem srečal, pa je bil tam, se
pa seveda opravičujem.
Hvala Medobčinskemu muzeju Kamnik za
darovane nagrade in panoje ter vsem za varne
prevoze, posebno še Marku Poglajnu, za večkratno vožnjo v Tržič in nazaj.
Edo Grmšek, foto Edo Grmšek in Matija
Križnar
Vtisi: Na razstavi mi je bilo najbolj všeč, da
smo imeli delavnico in da sem lahko kupil
»Mačka v žaklju«. Najbolj sem bil vesel, da
sem dobil zob morskega psa.
Filip Plevel, 1. c
»Na Minfosu mi je bilo zelo všeč in bi se ga
naslednjič spet rad udeležil. Najboljše mi je
bilo, da smo otroci lahko pomagali razstavljati
in da smo si lahko kupili minerale in fosile tudi
za domov.«
Jošt Pibernik, 1. č
Na MINFOS mi je bilo najbolj všeč, da sem bil
razstavljalec. Na naši stojnici smo razstavljali
okostje jamskega medveda in mamuta ter
orodje in orožje, ki so jih uporabljali praljudje.
Letošnji MINFOS je bil boljši kot lansko in
predlansko leto, saj je na našo stojnico prišlo
več ljudi, ki so si lahko ogledali okostja, stvari
pod mikroskopom ali pa celo igrali nagradno
igro. Najbolj pa jih je zanimal jantar, v katerem
sta bili ujeta muha in komar.
Oskar Veler 7. b

Da na današnji junijski
Aplenci objavljamo na
naslovnici nogometni
utrinek iz »domačega
prvenstva«, ni naključje.
Vemo, da smo eni bolj,
drugi manj »zaposleni«
sto pomembno postransko zadevo. Smo pa
vendarle tudi v Komendi
vse bolj vpeti v tovrstna
dogajanja na domačem
terenu. Ja, dobesedno na domačem terenu. Vemo, da je moštvo NK Komenda doseglo cilj prav
na zadnji tekmi v sezoni, da ostane v 3. SNL
Center. O nogometu pa je tekel pogovor tudi
zato, ker so pred dobrim tednom obiskali komendske nogometaše oziroma NK prijatelji iz
NK Polet Sv. Martin na Muri in potem na srečanju potrdili desetletno sodelovanje, ki sta ga začela Drago Žinič, sicer iz Žej pri Komendi, in
Aleš Marinko, predsednik NK Komenda.
Gospod Aleš Marinko, predsednik NK
Komenda, klub torej ostaja v 3. SNL Center.
»Tako je. Na zadnji, odločilni tekmi je v zadnji sekundi naš domači fant Julijan Križman z
zadetkom odločil, da bo NK Komenda v 3.
SNL v prihodnji sezoni 2018/2019. Liga bo
sedaj skrajšana na 10 klubov in v Komendi
bodo gostovale ekipe iz celotnega dela zahodne
Slovenije.«
So poleg športnih dosežkov še kakšni
drugi pogoji?
»Na športnem področju je Komenda med
30-40 najboljšimi v Sloveniji. Drugače pa je
na infrastrukturnem področju. Tu smo med 40
klubi na 40. mestu. Komenda namreč ta trenutek nima razen igrišča ostalih infrastrukturnih
pogojev, kot so dostop, tribuna,... skratka, vsi
ostali klubi v Sloveniji imajo boljše pogoje.
Včasih se mi zato zazdi, da smo prehitro dosegli dobre rezultate. Število mladih članov v
našem klubu se namreč hitro povečuje, žal pa
infrastruktura tega ne dohaja. Pred 15. leti je
bil v NK Komenda en oddelek otrok, danes so
trije, štirje oddelki. Otroci pa so v klubu zato,
da lahko nekaj počnejo. Podobno je tudi pri
sosedih, kjer vidijo v športu izredno pomemben socialni pomen. Lep športni park imajo na
primer v Cerkljah, Šenčurju, Kamniku, v
Mengšu. Deset let sodelujemo z NK Polet Sv.
Martin na Muri, ki so manjši in nimajo takšne
tradicije kot Komenda, a so pri športni infrastrukturi, kot radi rečemo, svetlobna leta pred
nami.«
In kje je, ali bolje, v čem je v Komendi
težava?
»Potrebna je, potrebna bo volja. Vendar naj
najprej povem, da otroci, ki so v Komendi po
raznih športnih aktivnostih, morajo nekaj po-

četi. Včasih je bilo to delo doma, na kmetiji.
Danes v stanovanjih ti otroci, ko pridejo iz šole,
nimajo kaj početi. To je socialni problem, saj
tako prihaja do vandalizmov, drog in drugih
vzgojnih izkrivljanj. In to moramo prepoznati.
Mi imamo med 200 in 300 mladih, ki jih animiramo, vzgajamo. In zato je potrebna športna
infrastruktura. Možnosti v Komendi seveda so,
potrebna pa bo dobra volja. Za izgradnjo pomožnega igrišča nam je na primer zmanjkalo
25 odstotkov denarja. Dobili smo ga tako, da
so ga donirali 4 člani Upravnega odbora kluba.
Omenili ste pomožno igrišče. Ali ima res
napačno lego?
»Seveda. Ampak, saj je pomožno igrišče.
Vendar naš cilj je športni park. Ne samo za nogomet, tudi za atletiko, odbojko in druge športne
aktivnosti. In športni park naj bi bil pravilno
postavljen in 90 odstotkov materialov iz pomožnega igrišča bo prenešenih v športni park.«
Spominjam se časov, ko se je oblikovala
današnja infrastruktura. Odgovorni takrat
so rekli. Toliko za sedaj, ostalo bodo drugi
kasneje, ko bo čas. Je torej ta čas sedaj?
»Nedvomno je. Trenutno se pripravlja občinski prostorski načrt. Ko bo sprejet, bo potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja. Saj
je bilo tudi z umetno travo nekaj podobnega.
Ali drugače, ko se bo vse sporazumno soglasno
pokrilo, bo tudi ta cilj dosežen. Res pa je, da je
ta trenutek NK Komenda na tem področju nekakšna gonilna sila.«
Sedaj imate počitnice; tudi mladi.
»Trenerji že sedaj delajo in bodo tudi kasneje. Vzgajajo za nogomet. Ko sem na primer
prišel v Komendo, je šel otrok prvo (1.) leto v
šolo nogometa. Danes igra ta otrok za člane.«
Večkrat ste poudarili, da športni park bo.
Tudi za pomožno igrišče ste trdili nekaj podobnega. Sedaj je tik pred tem, da bo.
»Res je. Verjemite, da je to, ta športni park v
Komendi, ne le upravičen, ampak tudi potreben, da je to naložba in prostor za različne aktivnosti za mlade. Zato, da jih ne bosta oblikovali cesta, ulica... In zato sem prepričan, da
bomo to morali narediti. Vem, da nas ta cilj
čaka. In vem, da ga moremo doseči in verjamem, da ga bomo dosegli. In naj ob tem spomnim še na besede pri cerkvi v Komendi:
Molimo za zdravo pamet... , da ga bomo čim
prej dosegli!«
A. Žalar

7

Aplenca

ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

ZAPOSLOVANJE INVALIDOV
NA KMETIJAH

Zavod Grunt in kmetija Zadrgal

Zgodbo o uspehu pišeta Zavod Grunt in Kmetija Zadrgal iz Komende, ki zaposlujeta 5 invalidov na zaščitenih delovnih mestih ter 2 strokovna sodelavca, ki vodita proces dela in nudita mentorstvo osebam z
zmanjšanimi delovnimi sposobnostmi. Zaposleni na kmetiji opravljajo
različna kmetijska dela kot so dela v hlevu, v gospodarskih poslopjih in
na terenu, čiščenje in predelava kmetijskih pridelkov, priprava polizdelkov ter njihova prodaja in distribucija.
LAS Za mesto in vas
Zaposlitvene priložnosti na kmetijah pomenijo novo obliko zaposlovanja oseb z zmanjšanimi delovnimi sposobnostmi. Na tak način se
lahko osebe s posebnimi potrebami zaposlijo v svojem lokalnem okolju,
kmetije pa pridobijo potrebno dodatno pomoč za delo na kmetiji.
Z namenom širjenja dobre prakse in znanj o zaposlovanju invalidov ter
vodenju dodatne dejavnosti na kmetiji, se je LAS Za mesto in vas povezala
še z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS Dolenjska in Bela krajina,
LAS Stik, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe) ter izvedla projekt
Zaposlitvene priložnosti na kmetijah, ki se soﬁnancira iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Zaposlitev za invalide na podeželju
V Komendi deluje že od leta 2015.
Zaposluje pet invalidov na zaščitenih
delovnih mestih in dva strokovna
sodelavca,ki sta tudi mentorja zaposlenim. Mentorja sta Peter Svetina,
specialni pedagog in strokovnjak s področja usposabljanja in zaposlovanja invalidov in kmetovalec Matija Zadrgal.
Je to pilotski projekt, če se, kot je v vašem primeru, združita kmet in stroka?
»Recimo, ampak z različnimi posebnostmi. Naši delavci so invalidi, ki dePeter Svetina
lajo na zaščitenih delovnih mestih. Sodelujemo s fakulteto v Naklem. Naše delovišče je kmetija Zadrgal.
Naši izdelki so iz repromateriala, ki ga daje ta kmetija. Skratka, delamo na kmetiji, naši izdelki pa so mlečni izdellki, rezanci, sokovi,
marmelade... Z Matijo Zadrgalom sva namreč našla skupni jezik za
mojo idejo o zaposlitvi invalidov na podeželju.«
Postajate prepoznavni širom Slovenije.
»Ja, zanimivo. Na območju Domžal in Kamnika smo edini, sicer pa
je v Sloveniji 63 invalidskih zaposlitvenih centrov. Prepoznavni pa
smo z našim in z uresničevanjem osnovne ideje tudi v tujini. Bili so pri
nas interesenti iz Nemčije, Irske. Bili so številni vladni predstavniki.
Vendar nismo na ta način pridobivali potrebnih kreditnih sredstev.
Vsem bankam smo predstavili, kdo smo in kaj smo, kako delamo. Oba
z Matijem sva se predstavljala in pojasnjevala uresničevanje te ideje.
Nazadnje se je odzvala in se odločila za sodelovanje le Sberbanka.«
Imate trgovino, kako obratujete?
»Imamo 18 različnih mlečnih izdelkov (skuta, siri, jogurti, maslo,
smetane...), imamo rezane, piškote oziroma peciva, zavitke, marmelade... Kdaj je odprto pri nas?Hm. Kadarkoli; tako na primer, kot,
recimo, pri sosedu, če kaj potrebuješ in ti tisti trenutek manjka...«
Ste tudi na sejmu v Komendi.
»Redno vsako soboto smo na sejmu. Komendčani se sicer ne
oglašajo kaj zelo v naši trgovini oziroma pri nas. Vendar treba se je potrjevati. In to delamo.
Pozna nas praktično vsa Slovenija in naročila pripeljemo
tudi na dom. Biti moraš korajžen. Pred nedavnim pa se je
oglasil tudi LAS.«
Tekst in slike A. Žalar
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V sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana se je na območju Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic nagovorilo 46 kmetij z dopolnilno dejavnostjo, ki
imajo potencial za nadaljnjo širitev svoje dejavnosti. Predvsem mlajša generacija, ki prevzema
upravljanje kmetij od svojih staršev, se sooča z
izzivom tovrstne razširitve kmetijske dejavnosti.
Z namenom praktične predstavitve delovanja
kmetije Zadrgal in Zavoda Grunt sta bili organizirani dve delavnici in strokovna ekskurzija,
v okviru katerih se je 22 kmetij seznanilo z
organizacijo dela in zaposlovanja invalidov na
kmetiji ter vodenja zaposlitvenega centra. Za
2 kmetiji sta se izdelala poslovna načrta z
razširitvijo poslovne dejavnosti in zaposlitvijo
5 oseb na zaščitenih delovnih mestih.
Z namenom nadaljnjega širjenja informacij in spodbujanja zainteresiranih kmetij za zaposlovanje oseb z manjšimi delovnimi sposobnostmi
je potekalo usposabljanje za promotorje, v okviru katerega sta se na
območju LAS usposobila 2 promotorja. Dobra praksa s predstavitvijo
pravnih in vsakdanjih obvez in priložnosti je predstavljena tudi v priročniku Zaposlovanje invalidov na kmetiji, ki ga lahko prejmete po
naročilu prek elektronske pošte: las@ljubljana.si.
Zaključni dogodek projekta je soočil poglede strokovnjakov s področja kmetijskega svetovanja in zaposlovanja invalidov ter predstavil rezultate projekta. Poudarjena je bila družbena angažiranost dobre prakse zaposlovanja invalidov na kmetijah, ki ustvarja nova delovna mesta za težje
zaposljive, povečuje samooskrbo in s tem zagotavlja razvoj podeželja.

Jesenski sejem 2018

Podjetniki in kmetovalci Komende
Jesenski kmetijsko-obrtni sejem v Komendi, ki bo od 12. do
14.10. 2018 , bo ponovno priložnost za predstavitev domačih podjetnikov, obrtnikov in kmetovalcev v skupnem šotoru Občine Komenda. V sodelovanju s Konjeniškim klubom Komenda, ki se bo prijavil
na jesenski razpis Soﬁnanciranje prireditev in projektov v občini
Komenda, bo Občina Komenda pristopila k soﬁnanciranju tega
projekta. Vsakemu razstavljavcu v okviru skupne predstavitve v šotoru številka 8, bo soﬁnancirala najem razstavnega prostora v znesku
10,00 € za vsak najeti m². Ostale stroške krije udeleženec sam:
● najem razstavnega prostora – 11,00 €/m²
● prijavnina z obveznim vpisom v katalog – 10,00 €
● električni priključek (po potrebi) – 45,00 €
● upravna taksa za prodajno soglasje – 22,60 €
Pogoj za soﬁnanciranje skupne predstavitve s strani Občine Komenda je zadostno število prijavljenih udeležencev.
Hkrati vas obveščamo, da v šotoru v sklopu predstavitve ni mogoča gostinska prodaja hrane in pijače. Možna je le brezplačna degustacija ali reklamiranje ponudbe.
V šotoru bo možno izbirati med tremi vrstami globine razstavnega
prostora. Ob straneh šotora je globina 3m, v sredini šotora pa je
mogoča globina 2,5 ali 5m. Širino razstavnega prostora si določite
glede na vaše potrebe. Za tokratno skupno predstavitev je namenjenih cca. 240 m².
V teh dneh so lanskoletni razstavljavci po elektronski pošti že
prejeli dopis s povabilom na predstavitev in geslom za elektronsko
prijavo. Zadnji rok za prijave je 1. avgust 2018. Vse tiste, ki ste zainteresirani za sodelovanje na predstavitvi, in do sedaj še niste sodelovali, prosimo, da pokličete Konjeniški klub Komenda ali navežete
stik po elektronski pošti.
KK Komenda, Gsm: 031 635 911, E-mail: kkkomenda@siol.net,
sejem.komenda@gmail.com
Odbor za drobno gospodarstvo in turizem, Martina Prezelj
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Komentar na volilni
izid 3. junija 2018
Predčasne državnozborske volitve so za nami. Kaj lahko o njih rečemo zdaj, ko so znani tudi uradni izidi?
Na prvem mestu gre zahvala vsem volivcem, ki ste v našem volilnem
okraju obkrožili številko 23 in s tem za svojega poslanca še tretjič zapored izbrali Mateja Tonina. 2480 glasov in 14,62 % je najboljši rezultat
krščanskih demokratov v zadnjem desetletju. Po zaslugi teh volivcev –
ki so mislili resno – je bil Matej Tonin ponovno izvoljen za poslanca
kljub izredno naporni kampanji za glasove v kamniško-komendskem
volilnem okraju, kjer so poleg njega kandidirali še trije, na čelu s premočno favoriziranim Marjanom Šarcem (ostala sta bila še Julijana
Bizjak Mlakar iz DeSUS in Aleš Hojs iz SDS). Matej Tonin je na teh
volitvah za Novo Slovenijo pridobil več kot 500 novih volivcev v primerjavi z državnozborskimi volitvami 2014.
Takoj zatem moramo zahvalo in priznanje izreči močni in požrtvovalni ekipi, ki je na območju občin Komenda in Kamnik stala za Matejem
Toninom. Nekateri njeni člani so prispevali več, drugi manj, vsak pa
toliko, kolikor je pač zmogel. Takšen uspeh je spodbuden in je dobra
popotnica za prihajajoče jesenske lokalne volitve.
Vsa volišča v občini so prispevala pomemben delež. Na vseh treh
voliščih, v Komendi, Mostah in na Križu smo uspeli pridobiti več glasov
v primerjavi s prejšnjimi volitvami.
V celoti je v našem okraju Kamnik-Komenda na teh volitvah glasovalo
1472 ljudi več kot na volitvah 2014, od tega je NSi pridobila več kot tretjino vseh teh dodatnih glasov (563). V konkretnih številkah to pomeni:
2014: 1.938 glasov oz. 12,59 %; 2018: 2.480 glasov oz. 14,62 % .
Za konec pa še pogled na državno raven: Nova Slovenija je dosegla
7,16 % oziroma 63.792 glasov. V štirih letih smo torej uspeli prepričati
14.946 novih volivcev. V danih razmerah je rezultat soliden, saj smo s 5
prešli na 7 poslancev; torej zmerno, vztrajno, organsko rastemo.
Pa še en podatek nam lahko vzbuja upanje za prihodnost: NSi ima
soliden delež mladih volivcev (18–24 let), in sicer jih je od vseh naših
volivcev 9,2 %.
Hvala še enkrat vsem volivkam in volivcem, da resno pomagajo izgrajevati boljšo državo. Srečno!
OO NSi Komenda, Primož Zupan, tajnik
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»Upodobi moje srce po
svojem srcu«
Komendčani se veselimo novomašnika rojaka Petra Steleta
Cerkev v Sloveniji je letos dobila dvajset
novomašnikov. Največ po letu 2005, ko jih
je bilo dvaindvajset. Največ – sedem – jih je
iz ljubljanske nadškoﬁje: pet škoﬁjskih, kapucin in jezuit. Med škoﬁjskimi je tudi naš
župljan Peter Stele. Mašniško posvečenje je
prejel po rokah ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta pri slovesni maši
na god apostolov Petra in Pavla 29. junija ob Novomašnik Peter Stele
9. uri v stolnici sv. Nikolaja v Ljubljani, dan
prej pa pri slovesni maši ob 17.30 v cerkvi sv. Jožefa v Ljubljani jezuit
Marko Pavlič iz župnije Kranj, ki ima številne sorodnike tudi v naši
župniji. Peter Stele bo obhajal novomašno daritev 1. julija ob 10. uri v
župnijski cerkvi sv. Petra v Komendi, p. Marko Pavlič pa istega dne ob
14.30 uri v župnijski cerkvi sv. Kancijana v Kranju.
Novomašnik Peter Stele si je za svoje novomašno geslo izbral zelo
pomenljive besede: »Upodobi moje srce po svojem srcu«. Zakaj, je razložil v pogovoru za novomašno številko (26-27) Družine z dne 24. junija (stran 7). »Vsak duhovni poklic je dar molitve, žrtve in odrekanj
mnogih ljudi, tudi pri meni je bilo tako. Gre za klic, ki ga težko pojasnim
z ustreznimi besedami, to je glas, ki mi je potihem, a vztrajno govoril,
da bom na tej poti srečen. Res pridejo preizkušnje, a zavest, da v njih
nikoli nisem bil sam, je zelo blagodejna. O tej popolnoma zvesti Božji
bližini govori moje novomašno geslo: Upodobi moje srce po svojem
srcu. V izbranih besedah gre za mojo ponižno prošnjo, da bi se dan za
dnem vedno bolj upodabljal po obeh presvetih Srcih. To bom z Božjo
pomočjo zmogel, če ne bom nikoli izgubil izpred oči Gospoda Jezusa in
njegove ter moje Matere Marije. Prosim ju, da bi bilo zavetje njunih Src
vedno odprto zame in za vse, ki jih bom izročal v njuno varstvo.«
Novomašniku Petru Steletu, pa tudi jezuitu p. Marku Pavliču, iskrene
čestitke z željo, da bosta dobra in zvesta Gospodova »služabnika«, pa
tudi dobra do ljudi, ki jima bodo zaupani v duhovno oskrbo in pomoč.
Jožef Pavlič, foto: Tatjana Splichal/Družina

Volitve na voliščih v občini Komenda
Volitve volišče Komenda - 2446 vpisanih, glasovalo 1411
DeSUS-29, LMŠ-397, NSi-187, SDS-369, SMC-92, SD-70
Volitve volišče Križ - 414 vpisanih, glasovalo 267
DeSUS-7, LMŠ-66, NSi-48, SDS-74, SMC-19, SD-19
Volitve volišče Moste - 1697 vpisanih, glasovalo 1039
DeSUS-23, LMŠ-263, NSi-144, SDS-251, SMC-78, SD-54

Kratka pomisel
Pogovor o osatu in čebeli na uredniškem odboru Aplence je razodel, da
se dogaja tako, kot se je že nekdaj. Kamorkoli se ozremo po svojem
kraju ali drugod, povsod najdemo poleg sledov kulturnega življenja, od
spomina do žive sedanjosti, tudi sledi neke človeške prvinske, globoke
notranje jeze nase in na ves svet.
Ta izbruhne navadno kot vandalizem.
Treba se je znesti nad nič hudega – pravzaprav ravno nasprotno – hotečimi fotograﬁjami ob šolski poti proti Gori, nad skalo z napisom, za
katero nekdo misli, da ji je mesto v Pšati ne pa ob igralih, ki razveseljujejo mlade in najmlajše, nad nič hudega slutečim prometnim znakom,
nad stojali za kolesa. Če je moč ob tem razbiti še kakšno vitrino ali sneti
s stojala in na cesto izprazniti kak smetnjak, potem le dajmo! Ju-hu-hu.
Duši navidezno odleže in pomirjeni lahko zavijemo domov ali v prvi
bife ob poti, da zvrnemo šilce in glažek za novo korajžo in naslednje
podvige, še nova junaško strahopetna dejanja noči.

Če naslednje jutro boli glava ali se oglaša vest s svojim neizprosnim:
»Ni bilo prav! Pa še škoda je bila povzročena!«, se le malokdo javi za
to, da bi prostovoljno pomagal reči vrniti v prvotni red, da bi naprej
služile svojemu namenu.
Kajti namen pač imajo. In ta je razviden, sam po sebi spoznaven.
Nasilje in škodoželjno razdejanje pa nima nobenega pravega družbeno koristnega namena. Je v nekem smislu atavizem, zakrneli ostanek
tistega pračloveškega, gonskega, neozaveščenega v človeku, kar je treba
vedno znova s pametjo presegati in se odločati za to, kar je prav.
In če je pretežko javno priznati svojo krivdo ali zaslugo, se da tudi
skrivaj kaj pospraviti ali popraviti.
Nekaj te korajže za dobro, ki ne grize občinskega proračuna za lastno
objest, bi nam, ki smo v Komendi doma in priče opisanemu početju, ne
škodilo. Si mislim in k njej spodbujam.
Matija Remše
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Topel sprejem in doživetja v Beogradu

V Beogradu nas je zelo prijazno sprejel in pozdravil nadškof metropolit
Stanislav Hočevar.
Vedno sem si želel obiskati glavno mesto nekdanje Jugoslavije Beograd,
saj so bili z njim povezani mnogi moji spomini, časnikarski stiki in vse,
kar sem prebral, slišal ali videl o njem. Že od osnovnošolskih let dalje,
ko smo učenci OŠ Komenda-Moste še tekli od nekdanje partizanske
bolnice pri Komendski Dobravi del »štafete« v pozdrav in čast nekdanjemu jugoslovanskemu predsedniku maršalu Titu (štafeta se je »iztekla« s slovesno prireditvijo 25. maja na Dan mladosti v samem Beogradu), pa vojaških, ko sem se dvakrat le vozil z vlakom skozi Beograd
(najprej leta 1970 služit vojaški rok v Kučevo v Srbiji, naslednje leto pa
v »prekomando« na Reko); nazadnje pred leti, ko sem se kot časnikar
udeležil osrednjih slovesnosti v Nišu ob 1700. obletnici Milanskega
edikta cesarja Konstantina, ki je izviral iz Niša.
Vse to so bila le bežna srečanja z Beogradom. Tokrat, okrog Telovega,
pa je bilo pravo srečanje, ko smo sodelavci Družine od 30. maja so 2.
junija romali v omenjeno mesto. Odločitev je bila za nas »logična«, saj
imamo Slovenci v njem na čelu beograjske nadškoﬁje rojaka, nadškofa
metropolita Stanislava Hočevarja, želeli pa smo se srečati tudi s pravoslavnimi brati v veri. Oboje se nam je v polni meri uresničilo. Nadškofa
Hočevarja smo obiskali v njegovi rezidenci, ki nam jo je tudi razkazal
in podrobno predstavil, bili pa smo tudi pri njegovi maši na Telovo v
stolnici ter telovski procesiji.
Pravoslavni bratje so nam pokazali, kakšne dragotine hranijo v svojem muzeju in biblioteki, kako urejajo in izdajajo štirinajstdnevnik
Pravoslavje, obiskali smo tudi njihovo stolnico – Saborno cerkev. Zelo
nas je s svojimi merami presenetilo mogočno svetišče sv. Save, ki je v

notranjščini še vse poodrano, le kupola je končana, opremljena z mozaiki. Od katoliških cerkva je na nas največji vtis naredila velika Plečnikova umetnina – cerkev sv. Antona Padovanskega.
Od srečanj nam bo poleg z nadškofom Hočevarjem najbolj ostalo v
spominu srečanje z menihi pravoslavnega samostana Kovilj ob cesti v
Novi Sad, ki smo ga tudi kratko obiskali, zlasti s predstojnikom – igumanom Porﬁrijem, ter nekdanjimi odvisniki, ki se pod njihovim vodstvom odvajajo od raznih oblik zasvojenosti.
S Kalemegdana smo zrli na sotočje široke Donave in »naše« Save, v
parkih je vse dišalo po razcveteli lipi, mogočne sivkaste stavbe, v katerih
so nekdaj kraljevali srbski kralji oz. so bile in so povezane z upravljanjem
države, kličejo po obnovi. Kljub temu smo imeli v Beogradu kaj videti,
slišati in tudi okusiti dobro srbsko hrano, si privoščiti pivo znamke Jelen,
le voda, čeprav pitna, je bila nekam mlačna, daleč od naše gorenjske. Ena
sama tatvina v nabito polnem avtobusu nam je sicer malce zagrenila lepe
dneve, ni pa nam pokvarila celotnega vtisa romanja in potovanja obenem.
Nič čudnega, da toliko Slovencev rado obišče danes že pravo velemesto z več kot dvema milijonoma prebivalcev. Marsikdo tudi Dedinje, za
kar je nam zmanjkalo časa, maršal Tito je bil kljub temu v naših mislih in
spominih. Posebej tistih, ki smo bili pri vojakih v Srbiji ali kje drugje.
Beograd ima resnično svoj šarm, Beograjčanke so zelo postavne in
lepo oblečene ženske (to smo zvečer videli na korzu), Beograjčani se
znajo poveseliti in uživati življenje, kar smo doživeli v prijetnem lokalu
na Skadarliji, kjer nas je elegantna »pevačica« presenetila z na pamet
povedano Prešernovo Zdravljico, muzikantje pa z glasbo, ki gre sicer v
ušesa, a se je hitro navadiš, te dvigne pokonci, da bi kar zaplesal kolo,
kot smo ga na silvestrovo pri vojakih v Kučevu.
Beograjčani so nas, vsaj tisti, s katerimi smo prišli v stik, presenetili s
svojo prijaznostjo, odprtostjo in sproščenostjo. Kljub slabim plačam, stiskam in vsemu drugemu, čemur nobeden ne uide. Ostane pa dobro in tega
je bilo veliko. Tudi kakšna steklenica izvrstne močnejše pijače iz samostana Kovilj, ki menihom pomaga preživeti, ko jo pridelujejo in prodajajo,
ob hladnih dnevih pa tako rekoč vsakomur prija požirek ali dva. Najbolj
pa te poživi spomin na tista srečanja, ko smo si bili blizu, se res pozna, da
smo si katoličani in pravoslavni bratje v veri, lahko pa povezani tudi kot
ljudje. Za to se moraš znati in biti sposoben odpreti. V kolikšni meri, je
odvisno od vsakega posameznika. Da se obogatiš, kajti sicer je mogoče le
nasprotno. Beograd in srečanja z njegovimi prebivalci so nas vsekakor.
Jožef Pavlič, Foto: Ivo Žajdela/Družina

50 let romanj bolnikov na Brezje
V soboto, 16. junija, je bilo že 50. slovensko narodno romanje bolnikov,
invalidov in starejših na Brezje. Začel jih je Franc Bole, ustanovitelj revije
za mlade Ognjišče, ki se je sam udeležil vseh romanj, spočetka jih je tudi
organiziral. Sčasoma je pridobil številne pomočnike, ki bolnikom, invalidom in starejšim pomagajo priti na Brezje: od najožjih družinskih članov,
do sodelavcev župnijskih Karitas, mladih in odraslih skavtov, malteških
vitezov in članov Malteške pomoči Slovenije, obiskovalcev mladinskega
verouka in drugih. Vsi omenjeni in neomenjeni so tudi letos poskrbeli, da
je bilo bolnikom, invalidom in starejšim lepo pri slovesni maši na prostoru
zunaj bazilike Marije Pomagaj, stregli pa so jim tudi s čajem in vodo.
Udeležencem romanja (vseh je bilo okrog 4500) so se tudi letos pridružili bolniki, invalidi in starejši iz naše župnije. Nekatere so tja peljali domači, nekaj pa jih je na Brezje potovalo z avtobusom, ki je pobiral romarje iz kamniške dekanije. Srečanje z njimi, prijazna beseda in pogovor so
bili dober pokazatelj, kaj jim (in drugim romarjem) pomeni udeležba na
romanju, slovesna maša in mogočno ljudsko petje ter obisk milostne podobe Marije Pomagaj v njeni kapeli v baziliki, zaupna prošnja, molitev in
zahvala Kraljici Slovencev za vse milosti, ki jih deli Slovencem.
Brezje so bile tudi tokrat milostni kraj za mnoge, k prijetnemu počutju
in notranjemu zadovoljstvu, sreči, je veliko prispevalo tudi lepo in romarjem naklonjeno vreme ter spodbudna beseda ljubljanskega nadškofa
metropolita Stanislava Zoreta v pridigi in nagovori mariborskega nadškofa metropolita Alojzija Cvikla, upokojenega mariborskega nadškofa
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dr. Marjana Turnška in koprskega škofa dr. Jurija Bizjaka. Beseda, ki jih
je hrabrila, da bodo laže nosili svoj križ, ki je za mnoge zelo zelo težak,
bridek in komajda znosen. Z Marijino pomočjo, ljubeznijo in požrtvovalnostjo domačih in drugih »dobrih duš in src« pa gre naprej. V upanju,
da bo smrt prišla, ko bodo(mo) pripravljeni nanjo.
Jožef Pavlič

Brezje so 16. junija sprejele 4500 romarjev iz vse Slovenije. Bolnikov,
invalidov, starejših, njihovih sorodnikov in številnih pomočnikov.

NASVETI

Aplenca
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Rok za odgovor na tožbo

Pred nekaj dnevi (19.6.) sem od sodišča
prejela tožbo zaradi ugotovitve obstoja
služnostne poti. V pravnem pouku je
zapisano, da na tožbo lahko odgovorim
v 30 dnevih. Zanima me ali se to štejejo
delovni dnevi ali tudi prazniki in sobote in nedelje ter ali roki tečejo tudi v
času sodnih počitnic?
Skladno s prvim odstavkom 62. člena
Obligacijskega zakonika rok, določen v
dnevih, začne teči prvi dan po dogodku,
od katerega se računa, konča pa se z izteIrena Hacin Kölner
kom zadnjega njegovega dneva. To pomeni, da v vašem primeru rok za odgovor na tožbo začne teči prvi dan,
ki sledi dnevu vročitve – če ste tožbo prejeli 19. 6. je tridesetdnevni rok
začel teči 20. 6.. Prazniki, sobote, nedelje na tek roka ne vplivajo, kar
pomeni da rok teče tudi na takšen dan. Vendar pa se rok ne more izteči
v soboto, nedeljo ali praznik. Velja namreč, da če zadnji dan roka sovpa-

POD DROBNOGLEDOM

da z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan roka šteje naslednji
delavnik (3. odst. 62. člena OZ).
Velja še dodatno pravilo - v času sodnih počitnic, tj. vsako leto med
15. 7. in 15. 8., procesni roki ne tečejo, če ne gre za nujne zadeve, ki so
kot take opredeljene v 83. členu Zakona o sodiščih (npr. odločanje v
nepravdnih in izvršilnih zadevah v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter
preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona). To pomeni, da se v
vašem primeru rok za odgovor na tožbo ne bo iztekel 19. 7. 2018, ampak bo tek roka 15. 7. prekinjen in se bo nadaljeval 16. 8., kar pomeni
da bi se iztekel 19. 8., a ker je ta dan nedelja, se rok za odgovor na
tožbo izteče 20. 8.. Odgovor lahko vložite sami ali zato pooblastite
odvetnika.
Odvetnica mag. Irena Hacin Kölner
za Odvetniško pisarno Hacin Kölner, d.o.o.
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.kolner-odvetnik.si

Herpes Simplex in njegovo zdravljenje

Izraz herpes se običajno nanaša na virusno okužbo (Herpes Simplex), ki se najpogosteje pojavi na ustnicah. Z omenjenim virusom je okuženo kar 90%
populacije, med katerimi pa se le pri 20%
pojavijo tudi bolezenski simptomi. Herpes navadno spremlja različna bolezenska stanja in je pogosto znak padca odpornosti ali šibkega imunskega sistema.
Sprožijo ga lahko različni dejavniki, kot
je zvišana telesna temperatura, pretirano
izpostavljanje UV žarkom, stres in seveBlaž Filipič
da stik z okuženo osebo. V osnovi ločimo
dva tipa virusa; Simpleks 1 ali HSV1 se razbohoti na ustnicah in obrazu,
Simpleks 2 ali HSV2 pa je značilnejši za genitalni predel.
Herpes na ustnicah ali Labialni herpes običajno spontano mine v tednu dni in ne zahteva posebnega zdravljenja. Obstajajo pa pripravki in
sredstva, za blaženje simptomov, ki jih lahko kupimo v lekarni brez recepta, vendar v manjši meri vplivajo na sam potek ter zdravljenje
okužbe. Mazila običajno izsušujejo herpes in v prvi meri pospešijo
prehod v fazo celjenja, njihova slabost pa je, da kazijo obraz, saj herpes
pogosto obarvajo belo ali ga kako drugače naredijo še bolj vidnega.
Poznamo tudi mazila na osnovi propolisa, o katerem sem nekaj napisal
že v pretekli številki. Sledenji herpes razkuži in nekoliko umiri razvoj

OLGIN KOTIČEK
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okužbe ter prenašanje virusa na druge predele. Nekateri si pomagajo
tudi z obliži, ki precej učinkovito preprečujejo prenos virusov z dotikom,
v kolikor so kvalitetno zalepljeni. Obliž poleg lajšanja simptomov in
pospeševanja celjenja tudi preprečuje direktni stik s herpesom, do katerega lahko pride med hranjenjem ali ščetkanjem zob.
Med bolj učinkovitimi in priljubljenimi sredstvi je nedvomno silicijev
gel, ki je zmes silicija, kisika in vode. Blaži bolečine, pomirja srbečico
in kar je najpomembneje, nase veže izločke iz mehurčkov herpesa. Prav
slednji predstavljajo veliko tveganje za prenos okužbe tako na drugo
mesto na telesu, kot tudi na drugo osebo. Silicijev gel mehurčke izsuši,
ustavi širjenje virusa in pospeši celjenje herpesa.
Pogoste napake, ki jih ljudje delamo so, da mehurčke praskamo in
trgamo s herpesa. S tem podaljšujemo čas celjenja in povečujemo tveganje za širjenje ter prenos okužbe. Okužbo lahko prenašamo tudi z
deljenjem pribora in osebnih predmetov.
Pretirano izpostavljanje sončnim
žarkom, zlasti v poletnem času,
povečuje možnost za izbruh herpesa. Zato v poletnih mesecih poskr- IZOBRAŽEVANJE PREM,
bimo za zaščito kože in zmernost Blaž Filipič s.p.
Gmajnica 21, 1218 Komenda
pri sončenju.
Blaž Filipič GSM: 031 361 305, info@
prem.si, www.prem.si

Skrito nasilje

Ste se morda kdaj vprašali, da marsikateri
starostnik dobro nameren nasvet jemlje kot
pritisk ali siljenje v nekaj, kar jim ne ustreza, kot nasilje ali grožnjo.
Najbolj skrito nasilje nad starejšimi se
dogaja v ustanovah, v katerih se ljudje
zdravijo ali se nahajajo v trajni, začasni,
dnevni ali nočni oskrbi. Nasilje povzročajo
hote ali nehote zaposleni oskrbovalci in
drugo osebje ustanove.
V domovih za stare ljudi večinoma prebivajo najranljivejša skupina starostnikov.
Olga Hace
Delo z njimi je psihično in ﬁzično zelo
zahtevno. Oskrbovalno službo neredko opravljajo ljudje, ki so se znašli
v hudi socialni stiski. Drugega dela ne dobijo, usposobijo se za oskrbo-

valko. Večinoma opravljajo samo nego. Niso pa usposobljene za čuteč
človeški odnos in primerno komuniciranje s starim, bolnim in onemoglim človekom. Koncept in metodika oskrbe v množičnih oskrbovalnih
ustanovah izhajajo iz normativov in standardov, niso pa upoštevane individualne potrebe oskrbovancev in dejstvo, da je vsak enkraten v starosti in bolezenski onemoglosti, bolj kot prej v zdravju.
Tudi socialne oskrbovalke, ki opravljamo delo na terenu, moramo
biti pri svojem delu zelo previdne na vseh področjih. Smo gostje v tujem
domu, kjer veljajo hišna pravila. Zelo moramo paziti na besede, kretnje
in spoštovati uporabnika neglede na njegovo socialno, materialno, telesno ali duševno stanje. Vsi, ki delamo na področju socialnega varstva,
moramo imeti stroga etična in moralna merila do sebe.
Starejši imajo dovolj svojih osebnih in družinskih brazgotin, po najboljših močeh se trudimo, da ne povzročimo novih ran.
Olga Hace
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Mednarodni projekt ERASMUS + - Bolgarija
Bolgarija, Varshets 15. 4 - 21. 4. 2018

Dobili smo ponovno evropski
projekt
V letošnjem šolskem letu smo, kot že tolikokrat, bili ponovno
izbrani in dobili EU projekt.
Projekt ima naslov EVERYONE HAS A STORY: STORY FOR
INCLUSION. Skozi zgodbe, slike, glasbo in teater bomo poskušali
raziskati kulturno dediščino partnerjev, s katerimi sodelujemo. Sodeluje nas 5 partnerskih šol in sicer šola iz Bolgarije, Romunije, Italije
Turčije in seveda naša. V mesecu aprilu letos smo se učenci naše
šole in nekateri učitelji udeležili prve mobilnosti v okviru projekta in
sicer v Bolgarii v kraju Varshets. Bilo je enkratno in nepozabno, zato
se mi zdi prav, da tudi občani Komende začutijo nekaj tega utripa in
zadovoljstva otrok, ki so bili tam.
Boštjan Železnik, OŠ Komenda Moste

Letos sem dobila priložnost, da se pridružim projektu Erasmus+. Z
učitelji in sošolci smo se za teden dni odpravili v Bolgarijo. Naš cilj je
bil manjši kraj Varshets, ki leži približno 100 km severno od glavnega
mesta Soﬁja.
Obiska sem se zelo veselila. Ker pa je bila to moja prva taka izkušnja,
sem se hkrati spraševala tudi, kako bo. Po kar naporni celodnevni vožnji
smo zvečer prispeli do njihove šole, kjer so nas prijazno sprejeli učenci
in učitelji, ki na njihovi šoli sodelujejo v tem projektu. Od tam so nas
razporedili po domovih, nekateri pa smo se odpravili v manjši hotel.
Naslednje jutro sem prvič videla, kako zgleda Varshets. Na prvi pogled je malo drugače kot pri nas, predvsem vse bolj staro. Po zajtrku
smo se vsi, tudi vrstniki iz Turčije, Romunije in Italije zbrali v njihovi
šoli, kjer smo si izbrali nekoga iz druge države in ga podrobneje spoznali. Jaz sem spoznala Meliso Şahin iz Turčije. Kasneje smo si ogledali
celotno šolo, bližnji park in spoznali župana Varshetsa.
Drugi dan smo si najprej ogledali samostan Klistura. Po povratku so
nam učenci iz Bolgarije predstavili njihov kraj Varshets. Predstavitev je
bila zelo raznovrstna, saj so pripravili igro, plesno predstavo in video
projekcije. Po predstavitvah smo imeli športne igre v odbojki in namiznem tenisu.
Naslednji dan smo imeli predstavitve. Jaz sem predstavila legendo o
kralju Matjažu. Popoldne smo si ogledali mesto Vratsa in se spustili v
jamo Ledenika.
Četrti dan smo imeli na sporedu uro angleščine. Nato smo se odpeljali do Belogradchick Rocks, kjer smo posneli tudi skupno sliko. Šli smo
tudi v Baba Vida Fortress, ki stoji ob mogočni reki Donavi. Tam smo
videli dolge, tanke bele kače, ki so plavale v obrambnem jarku.
Petek je bil zadnji dan našega druženja. Dopoldne smo v mešanih
skupinah izdelovali plakate na temo Erasmus + in se družili. Popoldne
pa smo imeli končno še malo prostega časa.
Med obiskom Bolgarije sem spoznala vrstnike iz petih različnih držav,
še posebej pa zanimivosti in način življenja v Bolgariji. Čeprav živimo
v različnih državah, pa imamo vsi podobne cilje in želje in smo se hitro
povezali tudi preko sodobnih socialnih omrežij.
V soboto smo se polni vtisov in novih poznanstev srečno vrnili domov. Veselim se že njihovega obiska pri nas, da jim tudi mi razkažemo
našo lepo Slovenijo.
Ajda Kočar, 7.c
***
Prvi dan, ponedeljek, smo ob osmi uri zajtrkovali v hotelu, saj smo ob
pol desetih že morali biti v šoli. V šoli smo se zbrali vsi iz vseh držav, ki
sodelujemo pri projektu Erasmus+. V dvorani smo imeli kratek govor
župana, nato pa smo imeli nekaj družabnih iger kjer smo se med sabo
premešali. Po koncu iger, smo odšli na šolsko igrišče, kjer smo se učili
tradicionalnega Bolgarskega plesa. Nato smo imeli prosti čas, ki smo ga
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izkoristili tako, da smo odšli v park z Bolgari. V šolo smo se vrnili malo
prej in v dvorani peli in plesali z Bolgarskimi učenci. Nato smo imeli
kosilo. Po kosilu smo odšli na ogled šole. Njihovi hodniki in učilnice so
bili malo pusti, vendar je bilo zunaj šole toliko več rastlin, vrtov ter
igrišč. Sledil je še ogled parka. Park mi je bil zelo všeč, saj je blizu šole,
lepo je urejen in miren. Spet je sledil prosti čas, po njem pa večerja. Po
okusni večerji smo odšli vsak v svoj dom.
Drugi dan, torek, smo zajtrkovali ob 8.15, nato pa odšli v šolo. Tam
so nam razdelili malico in odpeljali smo se v samostan, ki mi je bil zelo
všeč. Po kosilu v šoli so nam učenci iz Bolgarije pripravili nekaj predstavitev o njihovem mestu, zgodovini Bolgarije, Bolgarskih izumiteljev
in športnikov. Pri poslušanju sem se morala malo potruditi razumeti kaj
govorijo, saj so govorili malo bolj slabo angleščino kakor mi. Sledile so
tekme odbojke in namiznega tenisa. Slovenski otroci smo tekmovali v
odbojki proti Bolgarskim otrokom. Oba seta smo izgubili le za las,
vendar tekma ni bila ravno pravična. Nato smo imeli prosti čas, med
katerim smo se spet zabavali v parku. V šoli smo potem imeli večerjo in
po njej odšli vsak v svoj dom.
Tretji dan, sredo, smo jaz in še punci s katerima sem bila v hotelu
skupaj, v šolo odšle peš, saj smo se takrat že znašle v mestu. V dvorani
smo imeli predstavitve. Mi smo predvajali dva video posnetka in prebrali dve predstavitvi. Naše predstavitve so bile najboljše, saj smo od
vseh znali najbolje angleško. Po predstavitvah smo odšli v jamo. Kosilo
smo dobili v vrečkah in smo ga pojedli, ko smo prišli iz jame. V njej je
bilo zelo razburljivo, saj ni bilo vse tako zaščiteno kot v Sloveniji in
imeli so zelo zanimivo predstavo z lučmi. Nato smo odšli v mesto
Vratsa, kjer smo lahko sami odšli malo po mestu. Po prihodu nazaj v
šolo smo imeli še večerjo, nato pa smo se družili z Bolgarskimi učenci
do pol desete ure zvečer.
Četrti dan, četrtek, pa smo morali biti v šoli nekoliko prej, saj smo
bili prisotni pri pouku. Tam smo s učenci reševali liste v angleščini in se
tudi pogovarjali med seboj. Nato smo zopet dobili kosilo v vrečkah, saj
smo odšli na Belogradchik rocks, kjer mi je bilo najbolj všeč v celem
tednu. Bili smo na skalah, z lepim razgledom na neomejen gozd in
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majhnim mestom pod skalami. Kasneje smo obiskali še grad, imenovan
Baba Vida Fortress. Bil je zelo zanimiv, saj je bil bolje ohranjen in drugačen od slovenskih gradov. Ogledali pa smo si tudi mesti Vidin. Nazaj
v šolo smo se peljali 3 ure, nato pa imeli večerjo. Po večerji naj bi imeli
disko, vendar je bil zaradi tehničnih težav odpovedan. Po večerji smo
odšli v park z Bolgari, vendar smo bili vsi malo utrujeni, zato smo se
domov vrnili bolj zgodaj kot prejšnji dan.
Peti dan, petek, smo imeli zbor pred šolo ob pol desetih. V mešanih
skupinah smo nato začeli izdelovati plakate. V skupini sem bila z dvema
Bolgarkama, eno Italijanko in eno Romunko. Naš plakat je bil zelo lep.
Po predstavitvah plakatov, smo izpolnili nek list in odšli na kosilo.
Imeli smo dolg prosti čas, v katerem smo se že malo začeli poslavljati
od Bolgarov, saj smo vedeli, da naslednje jutro že odidemo. Kasneje
smo imeli koncert. Nastopale so plesalke v njihovi narodni noši, mažoretke, pom-pomi, pevski zbor, 2 solistki in en par. Zlasti so mi bile všeč
pevke in mažoretke. Nato smo imeli večerjo, po večerji pa smo se družili z Bolgari. Domov smo odšli okoli deste ure zvečer, pospremila pa
nas je tudi Bolgarka z imenom Elina.
V soboto smo izpred šole odšli ob sedmi uri zjutraj. Slovo je bilo
zelo grenko, saj smo vedeli, da se ne bomo dolgo videli. Vožnja nazaj je
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trajala manj časa kot za naprej. Vmes pa smo se ustavili še v gostilni.
Domov smo prišli okoli šestih zvečer.
V Bolgariji mi je bilo zelo všeč in če bi imela možnost, bi takoj odšla
še enkrat. Tam sem dobila tudi veliko novih prijateljev, s katerimi sem v
stikih še sedaj. To potovanje je bilo nepozabno.
Nina Mikelj, 8.b

Gradnja telovadnice pri šoli v Mostah
Po odkupu zemljišč severno od moščanske šole so nastali pogoji za prva
resnejša razmišljanja o gradnji telovadnice - športne dvorane v Mostah.
Nalogo za prostorsko umestitev in idejno zasnovo smo zaupali projektantskemu biroju Atrakcija, d. o. o., z arhitektko Mojco Hribar iz Ka-

mnika, ki ima s projektiranjem podobnih objektov že precej izkušenj.
Lani je izbrani biro najprej izdelal presojo prostorske umestitve v treh
variantah, na skupnih sestankih z vodstvom šole pa smo izbrali po naši
oceni najustreznejšo varianto, ki je bila ta mesec predstavljena pristojnim odborom in Občinskemu svetu Občine Komenda. Posnetek seje
sveta, kjer je rešitve predstavila ga. Hribar, si lahko ogledate na naših
spletnih straneh, na spletu in na občini pa je na vpogled celotno do sedaj
pripravljeno gradivo.
Ker bi radi še v letošnjem letu pridobili gradbeno dovoljenje in z
njim, če se bo pokazala priložnost, kandidirali na razpisih za nepovratna
sredstva, vas vabimo, da nam do konca julija posredujete morebitne
pripomb in predloge, ki jih bomo poskušali upoštevati v nadaljevanju
postopka. Pisne predloge in pripombe lahko pošljete na elektronski naslov obcina@komenda.si, po pošti na naslov Občina Komenda, Zajčeva
cesta 23, 1218 Komenda, lahko pa jih med uradnimi urami osebno prinesete na našo občino.
Občinska uprava

SPOT Osrednje slovenske regije
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je v Uradnem listu RS št.
6/2018 z dne 2.2. 2018 objavila javni razpis za ﬁnanciranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru
Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018-2022 – za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednje slovenska in Primorsko-notranjska.
Za področje Osrednje Slovenije smo se v konzorcij povezali partnerji
Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija, Območna obrtno podjetniška zbornica Domžale, Območna obrtno
podjetniška zbornica Logatec in Data d.o.o.
Namen javnega razpisa je ﬁnanciranje izvajanja brezplačnih storitev za
ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja , ki bodo z izvedbo
aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:
- povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki
dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
- povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
- premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.
Cilj javnega razpisa je prispevati k spodbujanje nastajanja in delovanja
podjetij, predvsem start-up podjetij ter spodbujanje podjetništva, zlasti
z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem
ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
S prijavo na razpis smo uspeli in tako bo v prihodnjih petih letih (od

1. 3. 2018 do 31.12. 2022) 10 svetovalcev SPOT Osrednje Slovenije sedež SPOT Osrednje Slovenije je v prostorih Gospodarske zbornice
Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana; skrbelo za izvajanje sledečih aktivnosti:
-informiranje,
- svetovanje – podjetnikom in potencialnim podjetnikom,
- animiranje in povezovanje regionalnega okolja,
- mreženje subjektov podpornega okolja v regiji,
- promocija in informiranje o podjetništvu,
- usposabljanja in delavnice,
- izmenjava dobrih praks v Sloveniji in tujini,
- odpiranje poslovnih priložnosti,
- srečanje podpornega okolja v regiji,
- showroomi.
Področje občine Komende je v pristojnosti svetovalke Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Mateje Loparnik Učakar, zato vas vabimo, da
v kolikor želite kakšne informacije s področja podjetništva, da mi pišete
na naslov: mateja.loparnik@ozs.si
Mateja Loparnik Učakar,
Podjetniška svetovalka SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije

Naložbo soﬁnancirata Republika Sovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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Tekmovalo jih je prek tisoč

Na hipodromu v Komendi je bilo v soboto in v nedeljo, 2. in 3. junija,
tradicionalno tekmovanje gasilk in gasilcev iz gasilskih društev v Gasilski zvezi Kamnik in Komenda. V dveh dneh se je pomerilo preko tisoč
gasilcev iz obeh gasilskih zvez. V soboto so tekmovale pionirke, pionirji, mladinke, mladinci, starejše gasilke-veteranke in starejši gasilci-veterani, v nedeljo pa članice in člani iz gasilskih društev obeh gasilskih
zvez. Obakrat so se tekmovanja začela ob 7.30 z dvigom tekmovalne
zastave in pozdravnimi nagovori predsednikov gasilskih zvez Komende
Jožeta Sušnika in Kamnika Tomaža Zabavnika ter župana Občine
Komenda Stanislava Poglajna. Oba dneva so se Komendčani oziroma
v GZ Komenda izkazali kot odlični organizatorji.

PGD Komenda B2; članice A: 1. PGD Komenda, 2. PGD Moste; člani
A: 1. Križ A2, 2. PGD Komenda, 3. Križ A1, 4. PGD Moste.
Po lanski skupinski zmagi PGD Komenda so letos osvojile pokal
Občine Komenda ekipe iz PGD Križ. Prihodnje leto, v začetku junija
2019, bo tradicionalno tekmovanje gasilk in gasilcev PGD iz obeh gasilskih zvez v Kamniku.

Rezultati Gasilske zveze Komenda
sobota–pionirke: 1. PGD Križ; pionirji: 1. PGD Križ, 2. PGD Komenda, 3. PGD Moste; mladinke: 1. PGD Komenda, 2. PGD Moste; mladinci: 1. PGD Križ, 2. PGD Komenda, 3. PGD Moste; starejše gasilkeveteranke: 1. PGD Križ, 2. Komenda; starejši gasilci-veterani: 1.
PGD Komenda, 2. PGD Križ, 3. PGD Moste; nedelja-članice B: 1.
PGD Komenda, 2. PGD Križ; člani B: 1. PGD Moste, 2. PGD Križ,

Tekmovanja gasilske mladine Gasilske
V nedeljo, 17. Junija, je bilo na hipodromu Komenda tradicionalno gasilsko športno tekmovanje gasilske mladine obeh gasilskih zvez Kamnika in Komende v nogometu . Tekmovanja se je udeležilo 53 ekip s po
trije člani. Domačo GZ Komenda je zastopalo 17 ekip. Tekmovanje
poteka po sistemu izpadanja . Najboljše trojke so dobile medalje, skupno
najboljši pa tudi prehodni pokal . Letos je skupni pokal prevzela ekipa
mladih gasilcev iz PGD Moste.
V kategoriji pionirk so zmagale mlade gasilke iz Motnika, druge so
bile iz Most in tretje iz Križa; pionirji: Nevlje, Motnik ,Gozd; mladinke: Komenda, Komenda, Moste; mladinci: Moste, Križ,Sela.
Z današnjim dnem se končuje prvi del gasilskih tekmovanj, saj sta
bila pretekla dva meseca v znamenju gasilsko-športnih tekmovanj mladih. Mladi so se z veseljem udeleževali vaj skupaj z mentorji.
Prvi dan tekmovanja je gasilsko spretnost prenosa vode, zbijanja tarče
z vedrovko prikazalo 50 ekip iz obeh Gasilskih zvez; iz GZ Komenda je
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Potrebujemo gramoz za zunanje urejanje
Po izračunih potrebujemo 600 m3 gramoza slabše kakovosti in 300 m3
gramoza boljše kakovosti.

Gradnja novega gasilskega doma
Konec 37. tedna gradnje so bili dokončani estrihi v stolpu, v 2. in 1.
nadstropju, v pritličju upravnega dela pa smo pripravljali izvedbo
estrihov. Dokončujejo se elektro in strojne inštalacije v tlakih nad garažami. Teden kasneje so bili končani tlaki v celotnem objektu, nadaljevala pa so se fasaderska dela, dela električnih in strojnih inštalacij v
garažnih prostorih in priprave za ureditev zunanjosti gasilskega doma.
Začelo se je tudi polaganje keramike v strojnici in na balkonih, sledi pa
še polaganje keramike v ostalih prostorih. Zaključni sloj fasade pričakujemo v naslednjih dneh, do zdaj so težave povzročale popoldanske nevihte.

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.

Gradbeni odbor sestavljajo Roman Koncilija, Roman Kosirnik,
Matej Tancek, Rok Furlan, Blaž Maleš, Uroš Vidmar, David
Brodar in Vilko Plevel.
Pozivamo pa vsa gradbena podjetja, podjetja s težko gradbeno
mehanizacijo in ostale za donacijo več 100 m3 gramoza za nasutje v
zunanji ureditvi. Po izračunih potrebujemo 600 m3 gramoza slabše
kakovosti in 300 m3 gramoza boljše kakovosti. Za več informacij
smo na voljo na info@pgd-moste.si ter na 01/834-11-59.

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

Zveze Komenda
tekmovalo14 ekip. Največ gasilskega znanja in športne sreče so po pokazali mladi gasilski pionirji in pionirke in mladinska ekipa iz Križa, ki
so zasedli prvo mesto. PGD Križ pa tudi pokal najboljšega društva v GZ
Komendi.
Teden dni kasneje, 9. junija, je v organizaciji mladinske komisije regije Ljubljana III in GZ Moravče v Pečah tekmovalo 93 ekip v gasilski
orientaciji. Ekipe so se na to tekmovanje uvrstile iz občinskih tekmovanj.
Iz komendske GZ jih je bilo na tekmovanju 8. Prijetno je presenetila
ekipa mladincev iz Križa, ki je zasedla drugo mesto in se uvrstila na
državno tekmovanje v mesecu septembru . Ta ekipa bo tudi zastopala
našo občino in GZ na državnem gasilskem tekmovanju v Gornji Radgoni. Želimo jim veliko športne sreče in uspešno tekmovanje.
Tako. Sedaj pa na počitnice in spočite se.
Andrej, vodja mladih v GZ Komenda

Novice iz PGD Komenda
Zelo uspešno smo zaključili spomladanski del tekmovanj. Mladinke
so zmagale na občinskem kvizu, občinski orientaciji, občinskem
gasilskem tekmovanju in na koncu so pometle s konkurenco tudi v
nogometu.
Na občinskem gasilskem tekmovanju so iz našega društva tekmovale tri ekipe: pionirji, mladinci in mladinke. Pionirji in mladinci so
osvojili drugo mesto, mladinke pa prvo mesto. V skupni uvrstitvi
med GZ Kamnik in GZ Komendo so bile druge. Letošnji zmagovalci
se pripravljajo na državno gasilsko tekmovanje..
V nedeljo,17. junija, je bil v organizaciji PGD Komenda gasilski
nogomet obeh gasilskih zvez. Tekmovalo je 53 ekip v štirih kategorijah. Mladinke so osvojile prvo in drugo mesto; prvo mesto je
osvojilo PGD Moste, PGD Križ pa je bil četrti. Tekmovanje smo izvedli v sodelovanju z Nogometnim klubom Komenda, za kar se jim
iskreno zahvaljujemo.
Sedaj se pripravljamo na zaslužene počitnice; pionirji za en teden
v Savudrijo, mladinci tri dni taborjenje na Kolpi, avgusta za en teden
na Rogli.
Vsi se zavedamo, da brez mladine pri gasilcih tudi operativnih članov ne bo.
Zato vabimo vse malčke, ki jeseni vstopajo v šolske klopi, da se nam pridružijo. Vaje bodo ob torkih za pionirje ob 17. uri, za mladince pa ob 18. uri.
Mihaela Poglajen, mentorica mladine
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Sto bosih na Šenturško goro

Točno sto bosonogih škrjančkov se je v soboto, 9. junija, zbralo in se Komendske dobrave podalo na Šenturško goro.
Škrjančki, poznana in že vrsto let zelo delovna sekcija Planinskega dru- rekord zaradi spremenjenega odhoda
štva Komenda, ki ji predseduje Franc Drolec, je v soboto, 9. junija, orga- na Šenturško goro. V dosedanjih pohonizirala že daleč naokrog poznan, tokrat že 13. zapored, Pohod bosonogih dih je bil pohod v obe smeri dolg 6 kina Šenturško goro. Letos so se zaradi del ne cesti proti Jurčkovi Dobravi lometrov, tokrat pa so prehodili osem
podali na pot ob 9. uri s Komendske dobrave. Točno sto jih je bilo bosih kilometrov. Njihov tradicionalen druod še ne 4. leta do najstarejšega 80-letnika . Zabeležili so tudi svojevrsten žaben pohod pa je danes poznan daleč
naokrog. Udeleženci so bili tokrat iz
občin Komenda, Kamnik, Mengeš,
Cerklje, Šenčur in Grosuplje.
Pred odhodom je vse pozdravil in
zaželel srečno pot predsednik Planinskega društva Komenda Zoran Sodnik, po vrnitvi pa so se pri Planinskem domu okrepčali z obaro z žganci,
vsi pa so dobili medalje in priznanja.
Nekateri so med potjo nabrali tudi gobe. Zato, da sedaj vabijo v petek,
15. junija, po 17. uri v Zalog Pri Marički na gobovo juho, pa sta spet
poskrbela najbolj poznana med prireditelji pohoda (in tudi gobarja)
Franc Drolec z ženo Majdo.
Najmlajša bosonoga pohodnika sta bila še ne štiri leta stara Tilen
Križnar iz Suhadol in Eva Kern iz Zaloga. Najstarejši je bil 80-letni
Peter Jakomini iz Kamnika, največja pa je bila 7-članska družina Lončarjevih iz Zaloga.
A. Ž.

BOJAN GALIN

Trikratni državni prvak

Sezona gorskih tekov je v polnem razmahu. Kot smo že napovedali, je
Bojan Galin nastopil na državnem prvenstvu v gorskih tekih na Ratitovec, kjer je zmagal v kategoriji veteranov 55 do 60 let. Obenem je tekmovanje štelo tudi za svetovno veteransko prvenstvo in v tej kategoriji
je zasedel odlično 24. mesto. Naslov državnega prvaka je osvojil tudi v
disciplini gor-dol v Češnjicah v Tuhinju.
Na tovrstnem tekmovanju morajo tekači poleg napornega teka v breg
obvladati tudi tehniko teka navzdol, kar je tehnično zelo zahtevno. Bojan se odlično znajde tudi na uličnih tekih, saj je na uličnem teku v Tržiču tudi osvojil naslov državnega prvaka na 10 km. Uspešno sezono je z
nizom zmag začel s tekom na Sv. Primoža nad Kamnikom, nadaljeval s
tekom v Trzinu, s tekom na Kriško goro, z mekinjskim krosom, z vzponom na Lisco, z občinskim prvenstvom občine Komenda v Suhadolah,
s tekom na Blegoš, s tekom na Rašico, s tekom na stari grad v Kamniku
ter graparskim trimčkom v Podbrdu na 12 km dolgi progi. Drugi je bil
na teku na Jesenicah in trail teku na Jošt nad Kranjem. Bronasto kolajno
je osvojil na teku za rekord na Šmarno Goro. Na vipavskem trail teku na
30km, ki je štel za državno prvenstvo, je osvojil četrto mesto. Nastopil
je tudi na zelo napornem teku Trail vikend na Krvavec, kjer je osvojil
20. mesto.
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Do konca sezone namerava nastopiti še na več kot desetih tekih, na
katerih tudi pričakuje dobre rezultate. S sezono je že sedaj zelo zadovoljen, kar je razumljivo, saj ima v vitrini kar tri zlate medalje z državnega
prvenstva. Za izredne uspehe zasluži čestitke in seveda mu želimo še
naprej uspešno sezono.
Peter Pibernik

Aplenca

KOŠARKA
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Košarkarji uspešno končujejo sezono
V nedeljo, 13. maja, smo v okviru občinskega
praznika imeli Turnir občine Komende, ko je
nastopilo 6 ekip; tri v kadetski skupini (U17) in
tri v kategorijah mlajših pionirjev (U13) . Pri
kadetih sta poleg domače ekipe nastopili tudi
ekipi Cerkelj in Šenčurja. Tekmovanje je potekalo po krožnem sistemu - vsaka ekipa z vsako.
Skupne zmage se je veselila ekipa domačinov z
dvema zmagama in brez poraza. Pri mlajših pionirjih so nastopile ekipe Komende, Šenčurja in Medvod. Z navihano in
domiselno igro so se tako kot pri kadetih končne zmage veselili domačini. Zbrali so dve zmagi in nobenega poraza!
Občinski turnir pa je bil tudi predpriprava na prihajajoče kvaliﬁkacije
za 1. slovensko košarkarsko ligo, ki so bile potem maja v Pivki in Postojni. Igralci ekipe U-13 so igrali proti sovrstnikom v Pivki ter na
koncu bili poraženi z rezultatom 44:19. Kljub visoki razliki 25 točk so
igralci pokazali borbeno in zavzeto igro. Medtem, ko so mlajši pionirji
igrali v Pivki, so se kadeti mudili v Postojni, kjer so igrali proti domačinom košarkarskega kluba Postojna. Tako kot mlajši pionirji so se tudi
kadeti vračali domov s porazom 71:62. Vendar pa to še ni pomenilo, da
je konec sanj o uvrstitvi v 1. Ligo. Sledile so še povratne tekme v naši
športni dvorani v Komendi. Na žalost pa smo bili v domači dvorani za
nekaj košev »prekratki« in uvrstitev v 1. ligo je splavala po vodi!
Ker smo bili v zadnjih dveh letih zelo delavni tudi na predstavitvi
košarke v Komendi in v okolici, se je povečal tudi obisk na treningih
najmlajših selekcij. Zato bomo prihodnjih Aplencah predstavljali igralce
Košarkarskega kluba Komende. Tokrat sta premierno Peter in Mitja iz
selekcije Šole košarke (U-11).

Vprašanje: Kaj so tvoji košarkarski cilji?
Peter: Da bom nekoč uspešen profesionalni košarkarski igralec
Vprašanje: Kaj ti je v Košarkarskem klubu Komenda najbolj všeč?
Peter: Najbolj so mi všeč trenerji in kapetan (moj brat) Jakob
Mitja Bellotti
Vprašanje: Zakaj si se odločil igrati košarko?
Mitja: Ker mi je zelo všeč in ker mečemo ter poskušamo zadeti v
koš.
Vprašanje: Kdo je tvoj najljubši igralec in zakaj?
Mitja: Moji najljubši igralci so Goran Dragić, Luka Dončić in Tonček
Radolph.
Vprašanje: Česa se najbolj veseliš, ko greš na trening?
Mitja: Najbolj se veselim dveh iger »knock-out« igre in igre »rakete«.
Veselim se pa tudi same košarkaške igre in teka v igri.
Lep košarkaški pozdrav,
Anže Štern

Peter Zgonc
Vprašanje: Kdo je tvoj najljubši igralec?
Peter: Imam dva najljubša igralca. To sta Goran Dragić in Luka
Dončić.

Piknik
V soboto, 9. junija, smo se vsi akterji Košarkarskega kluba Komenda
skupaj s starši in športnimi prijatelji na asfaltnem igrišču pred športno
dvorano udeležili piknika po končani sezoni.
Ni bilo tekmovanje ampak piknik za druženje in zabavo z igrami in
tekmami, ki ga je organiziralo vodstvo KK Komenda po dolgi in naporni sezoni. Predvsem pa je bil piknik namenjen našim najmlajšim košarkarjem, tako članom kluba kot tudi udeležencem krožka košarke na
osnovni šolo Komenda – Moste. Poskrbeli pa smo tudi za njihove najbližje in prijatelje.
Poleg užitkov ob obilju hrane ter pijače za katero sta skrbela naš
predsednik Brane Košir ter legenda komendske košarke Brane Marn,
smo odigrali tudi nekaj medsebojnih prijateljskih tekem. Najbolj zanimiva je bila tekma kadetov U17 proti staršem, na kateri ni manjkalo
atrakcij in smeha. Poslovili smo se in z novimi idejami ter cilji pričeli
načrtovati delo v Košarkarskem klubu Komenda
Vsem skupaj želimo lepo poletje ter prijetno dopustovanje v počitniškem času!
Bolarič Dare
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Aplenca
STANE ZARNIK

POTOPIS

Barvita Brazilija - 4

(nadaljevanje iz prejšnje številke)
Po navodilih vodiča rojenega v
Amazoniji, v pragozdu. Pa vendar
od nalovljenih rib bi bili tisti večer
lačni. Naslednji dan smo raziskovali rastlinje, gozdne sadeže opazovali velike živobarvne ptiče in
videli aligatorja (zelenorjave barve – kot barva vojaške operativne
obleke) in jedli sveže brazilske
oreške. Okusno. Vodič nam je pokazal številne zdravilne rastline,
drevesa iz katerih teče mleko za
dojenje otrok, za zdravljenje tuberkuloze, visoko drevo (7o m in
več) Številne rastline in sadeže,
katerih imen si ni mogoče zapomniti. Po kosilu smo se kopali v Amazonki, v vodi, ki je primerljiva (po
nafti) z vodo v Moravskih Toplicah. Obiskali smo domovanje ene od
amazonskih družin. Šest članska družina: oče, mama, trije otroci ter
vnukinja. Hči je moža odslovila, saj mu ni bilo preveč do dela. Na
plantaži pridelujejo manioko, ki jo potem doma predelajo v moko.
Lodge ima stacionarno telefonsko povezavo, ves pretok blaga, vse
potrebščine za življenje in hrano pripeljejo s čolni. V lodgu smo poleg
rib, govedine jedli tudi tapioko, ki je izgledala kot naši ocvirki. Tapioka
se naredi iz korenin manioke. Manioka je gomoljasta rastlina, ki doseže
tudi do 3 m višine. Gomolji so bogati z škrobom. Najuporabnejša je
zaradi hranljivih in zdravilnih gomoljev, ki so na navzven podolgovati
rjavi v notranjosti pa imajo belo meso. Gomolje uporabljajo predvsem
za izdelavo moke in pijače. Kot je povedal gospodar živijo prebivalci
Amazonke povprečno sedemdeset let, odvisno od načina njihovega življenja ter uživanja alkohola, ki ga destilirajo iz manioke.
V deževnem obdobju delajo malo
ali nič. Blizu hiše imajo nogometno igrišče, kjer se ob nedeljah
zberejo prebivalci iz bivališč
vzdolž reke, mladi igrajo, vsi
ostali pa gledajo in navijajo. Poleg pridelave manioke lovijo ribe,
nabirajo sadeže in zdravilne rastline. Poiskusili smo nekaj zrelih
različnih sadežev in odlične sokove iz njih. Otroci se z motornimi šolskimi ali družinskimi čolni
vozijo v osnovno šolo. Pričnejo
pri šestih letih, končajo pri dva-
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najstih. Po osnovnem šolanju se redki odločijo za nadaljnjo izobraževanje. V času predsednikovanja Lula da Silva so dobili elektriko, ki pa jo
večina zavrača. Tisti, ki pa jo imajo jo uporabljajo za razsvetljavo, za
gledanje TV (satelitski krožniki), nimajo pa še gospodinjskih aparatov.
Mesečno plačajo elektriko v višini 3 €, vendar je svet z elektriko takšna
sprememba, da se le počasi uvaja.
Tako kot po vsej najini poti je zadnji dan, dan za ogled mesta Manaus.
Do pristanišča, do tržnice sva se zapeljala s taxijem. Tržnica je bila zgrajena med letoma 1880 in 1883. Arhitektura stavbe je replika na tržnice Les
Halles v Parizu. Kovinske konstrukcije stavbe so bile zgrajene v Parizu in
poslane v Manaus z ladjo. Tržnica je eden od največjih odprtih tržnic v
mestu Manaus, ki ponuja sveže sadje (oreške, ki niso ravno poceni),
začimbe, ribe, spominke, tradicionalna domača zdravila. Po nakupu oreščkov sva pričela s hojo po mestu. Hodila sva, nakupovala in spet hodila. Kar
naenkrat, ko sva že mislila najeti taksi, sva pred sabo zagledal kupolo
opere in do nje odšla peš. V operi sva kupila vstopnici za enourni ogled, za
prezentacijo, zgodovino te prelepe stavbe. V tistem času so glasbeniki
pripravljali koncert, imeli so vaje. Nekaj klasikov sem poznal in jih požvižgaval še del poti nazaj v Evropo. Operna hiša Amazonas je bila zgrajeno
med Bellle Epoque, v času gumijastega razcveta . Do leta 1895, ko sta bila
zidana dela in zunanjost dokončana, se lahko dekoracija notranjosti in namestitev električne razsvetljave začne hitreje. Gledališče je bilo otvorjeno
leta 1896, s prvo izvedbo v januarju 1897, z italijansko opero, La Gioconda, Amilcare Ponchielli. V mestu je bilo videti veliko postaj za kolesa.
Po ogledu mesta sva se odpravila na letališče in počakala naj let iz
Manausa v Brasilio (glavno mesto države Brasilia), od tam pa v Rio de
Janeiro. V hotel v Riu sva prispela sredi noči. Pred vrnitvijo v Evropo
sva torej prenočila v Riu de Janeiru, se zadnjič kopala na Copacabani,
dokler naju ni prepodil dež. V deževnem obdobju je bil to prvo pravo
deževje v najinem manj kot tritedenskem potovanju. Ker sva veliko letela, v Brazilijo z letalsko družbo GOL, lahko ocenim letališča, urejenost
in storitve z odlično oceno. Prelepi prostori, prijazni uslužbenci vsepovsod so ogledalo velike turistične dežele. Malo drugače je v Maroku.
Tam, v Casablanci, smo se po letališču prevažali z avtobusom, vsaj enkrat zgrešili cilj (letalo, ali izstopno mesto), pa smo navkljub temu, z
rahlo zamudo poleteli v Milano, v Evropo, proti domu.
Pa sva v lepi Sloveniji. Telo se privaja na – 20 stop. C; uma pa prehiteva tišino Amazonske džungle, kjer ni delujočih mobilnih telefonov,
računalnikov, hitenja. Misli hitijo počasi naprej…v naslednjo potovanje,
k naslednjim avanturam.
Dr. Stanislav Zarnik

KRONIKA, SPV

Aplenca
Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
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Hudo je...

ZAH VALA
ZAH VALA
V 61. letu starosti se je po hudi bolezni
poslovil naš dragi mož, oče, stari oče,
brat, stric in tast

V 49. letu starosti se je poslovil sin,
oče in brat

BRANKO MIRT

MARKO LAH

z Glavarjeve ceste 59 v Komendi
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje.
Hvala župniku Zdravku Žagarju za opravljeno mašno daritev in
pogrebni obred,
Pogrebni službi Jerič in pevcem iz Cerkelj oziroma Komende.
Hvala Kliničnemu centru in Onkološkemu oddelku. Še posebej
hvala Slavki in Janezu Prijatelj.
Še enkrat hvala vsem, ki so Branka pospremili na njegovi zadnji
poti.
Vsi njegovi.

SPV

Kolesarski izpiti
Učenci petih razredov OŠ Komenda Moste
so ob koncu šolskega leta opravili kolesarske
izpite. Po teoretičnem preizkusu so opravili
še praktično vožnjo po prometnih površinah
v bližini šole. Tudi letos so imeli nekateri
učenci težave pri obvladovanju kolesa, med
vožnjo so bili manj spretni in negotovi, kar se
je pokazalo tudi pri izpitni vožnji.
Člani komisije so ob enournem izvajanju
kolesarskih izpitov spremljali tudi ostale
udeležence v prometu in opazili več kršitev
in nevarnih dejanj. Na semaforiziranem
prehodu za pešce so tako odrasli kot otroci

s Klanca pri Komendi
18. 4. 1970 - 9. 6. 2018
Zahvala sosedom, prijateljem, znancem in poslovnim partnerjem.
Velika hvala Kliničnemu centru Ljubljana, kjer so se dolgo požrtvovalno trudili pri zdravljenju in pomoči Marku.
Hvala za izrečena številna sožalja, sveče in cvetje in vsem, ki ste
darovali za gradnjo doma gasilcem.
Iskrena hvala novomašniku Petru Steletu za lep pogrebni obred v
cerkvi in na pokopališču.
Hvala Pogrebni službi Jerič, pevcem, hvala za zadnjo melodijo na
pokopališču.
Posebna hvala Konjeniškemu klubu Komenda.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste Marka tako množično pospremili na njegovi prezgodnji zadnji poti.
Vsi njegovi
prečkali cesto, ne da bi predhodno pogledali levo in desno in se prepričali, ali so vozila ustavila. Ko so učenci po končani izpitni vožnji odhajali s starši domov, so starši vozili po pločniku, po levi strani vozišča ali
pa kar vštric z otrokom po desni strani ceste. Po prometnih površinah so
se s kolesi vozili mlajši otroci brez spremstva staršev oz. odraslih. Kako
naj se otroci naučijo varno vključevati v promet, če jih učimo dejanj, s
katerimi jih ogrožamo tako v prometu kot v vsakdanjem življenju!
Se zavedamo, da smo starši zgled otrokom na vsakem koraku?
Želimo vam varne počitnice.
SPV Komenda, Bernarda Hozjan

Tišina je pogosto prava rešitev
Policisti poznajo izraz kršitve javnega reda in miru ter drugih zakonov.
Ali drugače povedan o, kot je bilo1. 5. na območju Gmajnice. Kregala
sta se zakonca. Temu se tudi reče: Če ta pameten ne odneha, pridejo
možje postave.
Drugače pa je pri vlomih. Tam na območju Most je 26. 4. nekoga tako
zanimalo, kaj je v gradbeni baraki, da je, ker ni bilo nikogar, da bi odprl,
kar na silo stopil vanjo.
So pa tudi drugačni strokovnjaki. Namesto v trgovino, znajo nekateri
tudi drugače brez plačila dobiti (ali izpolniti) potrebo morda celo za
prodajo. Tako se je najbrž bodoči prodajalec s 26. na 27. 5. v Suhadolah
oskrbel z dvema kosilnicama. S 27. na 28. 5. pa še z eno na Križu. Da
pa je od 30. 4. do 2. 5 na Gmajnici zmanjkala tretjina kubičnega metra
bukovih drv, je najbrž nekdo pripravljal prvomajski kres.
Tistemu, ki je od 5. do 7. 5. vzel WC kotličke iz bodočega gasilskega doma v Mostah, ki ga gradijo prostovoljni gasilci, pa naj čim

prej zagori pod nogami
Na ponovni preizkus znanja vožnje z motornim vozilom pa velja poslati voznika, ki je 11. maja pobegnil v Suhadolah, 12. maja pa po prometni nesreči z materialno škodo na cesti Moste-Duplica. Nista pa pobegnila 22. 5., in 29. 5., čeprav sta povzročila materialno škodo, voznika
na cesti Moste -Duplica na Križu.
Ne vem zakaj, ampak spet me je prešinila misel, da je pametno, da ta
pameten pravočasno odneha.
- aže

Odšli so…

Marko Lah, Klanec 13 A, star 48 let
Branko Mirt, Komenda, Glavarjeva cesta 59, star 61 let
Dragica Berguš, Nasovče 26, stara 62 let

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

Aplenca - Glasilo občine Komenda, leto 27, številka 7 bo izšla predvidoma 27. julija 2018. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka,
12. julija 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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Komenda gostila »sreče na vrvici«

V soboto in nedeljo, 16. in 17. junija, je bila na prostoru Konjeniškega
kluba pri hipodromu prvič velika mednarodna razstava psov, sicer med
ljubitelji štirinožnih prijateljev, ki so za mnoge lastnike poznani kot
»sreča na vrvici«, dobro poznana. Prireditelj je bila Kinološka zveza
Slovenije in klub CACIB Bled. Po končani razstavi, ki je tudi v Komendi vzbudila precejšnje zanimanje ob ocenjevanjih psov, je predsednik
Kinološke zveze Slovenije Egon Dolenc povedal, da je Komenda prija-

zen kraj za takšno prireditev. Zato ni izključeno, da se bodo v prihodnje
z razstavami tukaj še predstavili. Tokrat je bilo oba dneva na razstavi
1330 psov iz 22 držav. V nedeljo pa je bil zmagovalec in šampion med
lepotci Jorkširski terier.
A. Ž.

ODGOVORNO LASTNIŠTVO
PSA ALI MUCKA

Šest skrivnosti srečnega življenja

Šest skrivnosti srečnega življenja, ki se jih lahko naučimo od psa
Psom bi lahko rekli kar »sreča na vrvici«. Ne le, da vsakodnevno
osrečujejo nas lastnike, temveč so tudi sami vzor sreče in veselja. Kako
jim to uspeva? Psi poznajo nekaj skrivnosti srečnega življenja, ki jih
ljudje prepogosto pozabimo. Zato so lahko psi naš vzor in se lahko od
njih naučimo mnogo vodil za življenje.
1. Psi se vedno zbudijo
z mahajočim repom
Psi ne poznajo »vstajanja z levo nogo« in »slabih
dni«. Zanje je vsak dan
enkraten in neponovljiv in
vsako jutro se zbudijo veseli in pripravljeni na veselja novega dne.
2. Psi upoštevajo svoje Naraščaj, ki si ga skrbnik ni želel, pogosto
ﬁzične potrebe
pristane na cesti (foto: Youtube)
Psi nikoli ne zanemarijo
svojih ﬁzičnih potreb – spijo, ko so utrujeni, jedo, kadar so lačni in se
podijo naokoli, kadar so polni energije. Psi v popolnosti sprejemajo
svoje potrebe in počutje ter se mu predajo, brez dvomov in negativnih
misli, da bi morali početi kaj drugega.
3. Psi niso nikoli prestari za igro
Res je, da desetletje star pes ni enako igriv kot mladič. A ne glede na starost, psi celo življenje obdržijo svoje veselje do igre in igriv odnos do življenja. Psi nikoli ne prerastejo svojega igrivega in živahnega duha in njihovo

navdušenje nad neumnostmi spravi
v dobro voljo še vse okoli njih.
4. Psi izkazujejo ljubezen brez
zavor
Psi so odlični v izkazovanju
ljubezni. Kažejo jo pogosto in v
neomejenih količinah, ne glede na
to, če bodo kaj dobili v zameno.
Tudi kadar smo slabe volje ali se
jim ne posvečamo dovolj, psi ne
poznajo zamere, temveč nas bodo
enako obdajali s pozornostjo, nežnostmi in svojo predanostjo.

Nezaželeno leglo pogosto kar v
kartonasti škatli odvržejo na mesto,
kjer psi nimajo možnosti preživetja.
Vir: www.pesmojprijatelj.si

5. Psi živijo v trenutku
Psi so z mislimi vedno le v sedanjosti in se ne ubadajo s starimi spomini in skrbmi prihodnosti. Opazujte svojega psa, ko leži v travi na
soncu. To so trenutki čiste sreče, saj se psi znajo predati brezskrbnemu
uživanju trenutka. Ne preostane vam drugega, kot da se jim pridružite in
uživate z njimi!
6. Psi ne sodijo po videzu
Imate neurejene lase, temne podočnjake, zmečkane neujemajoče
se obleke in blatne čevlje? Psu ni mar in tega niti ne opazi. Zanj ste
vedno njegova najljubša oseba in središče njegovega življenja. Pes vas
vidi takšne, kakršni ste od znotraj in vas ima neomejena rad, ne glede na
to, kako izgledate.
Pa naj še kdo reče, da psi niso najboljši terapevti! Vir: www.aler.si

Moj lastnik je NAJ NAJ skrbnik!
- Če hočeš, da postanem kuža pravi, moram dovolj časa ostati pri
svoji mami!
- Malčki psi smo lahko sami doma le ure tri. Lužice v stanovanju
bodo preteklost, z mojimi iskrivimi očmi boš pozabil na vsakdanje
tegobe in skrbi. Življenje polepšam ti.
- Želim biti čim več v tvoji družbi, zato me na sprehod takoj po
službi pelji.
- Le kvalitetna hrana poskrbi, da z leti moje telo ne oslabi.
- Moja dolga dlaka zahteva predanega junaka. Takšnega, ki poskrbi
za redno česanje in pranje.
- Rad sem enakovreden član družine, ne umikaj me ven na verigo,
takšno življenje ni vredno eno ﬁgo.
- Tudi v boksu zunaj sem zelo osamljen.
- Na sprehodu se ukvarjaj z mano in pokažem ti zabavo pravo. Tele-
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fona pa nikar ne vzemi s sabo.
- V pasji šoli se naučim pasjih manir, da postanem pravi pasji kavalir.
- Če zbolim, poskrbi zame, ne odlašaj, pelji me do veterinarja, ki me
že pozna. Čeprav mi sprva ne bo prav, ti bom hvaležen, ker bom na
koncu zopet zdrav!
- Spoštuj me, ne ustrahuj me, rad bom s pozitivno spodbudo sodeloval s tabo. Tvoja družba mi pomeni vse na svetu, ni važno kje sem,
samo da sem s tabo. Zelo te spoštujem in te imam rad, ti si moj lastnik,
moj največji zaklad.
- Če se izgubim, če vidiš, da grdo ravnajo z menoj, povej drugim!
Če me vidiš lačnega, me nahrani, če nimam vode, mi jo nastavi!
Avtorica Mojca Furlan, Društvo Reks in Mila, svoja prizadevanja že
več kot dve desetletji usmerja v razvijanje do okolja in živali

ZANIMIVOSTI

Aplenca
VALETA 2018

Glasilo občine Komenda 6/2018

Generacija 2003 pred novimi potmi

Po devetih letih, ko jih starši tokrat niso spremljal kot prvič na poti v šolo,
ko so jih gledali s tribune, so se dekleta in fantje pred ponovno odločitvijo
KAM in KAKO naprej še zadnjič srečali na Valeti. To je tisti dan, ki ga
bodo potem proslavljali in se morda spet zbrali skupaj čez pol stoletja.
Tokrat, 16. junija, v Športni dvorani v Komendi ni bil primeren trenutek za razmišljanje o novi poti. Tokrat je bilo veselo srečanje s plesom,
z glasbo, s pogledi, z glamurjem, objemanjem s profesorji, razredniki.

Najboljšim - Sari Kern 9. a, Tini Kern 9. b, Niki Ravnikar 9. b in Eli Remic
9. a, je čestital in podelil priznanja tudi župan Stanislav Poglajen.

POKAL ALPE ADRIA

Tokrat je bil dan, ko so se veselile sanje.
Tako kot vsaka generacija šole Komenda, je tudi generacija 2003 povedala tudi na zvočnem video zapisu vse tisto, kar so doživljali devet let
in za kar so se tudi zahvalili, se opravičili in čestitali za potrpežljivost...
Čestital jim je tudi župan občine, pa direktorica občinske uprave in
ravnateljica osnovne šole. Vsi, tudi starši in čestitka tudi od Aplence.
Srečno pot želimo, ki jo boste izbrali in se nanjo podali. Pa verjemite,
ko bo dež, po njem vedno posije sonce in tudi tista velja, da za vsako
bolezen rožca raste. In ko se boste spominjali VALETE 16. junija 2018
čez 50 let, ne pozabite takrat, da je SMEH pol zdravja.
Andrej Žalar

Komendski orientacisti zablesteli

Slovenska odprava na Alpe Adria 2018
Za nekatere so se že začele počitnice, nekateri pa smo se pred štirinajstimi dnevi »podili« po madžarskih gozdovih, kjer je bilo 28. tekmovanje
za Pokal Alpe Adrie, ki smo ga lani gostili v Sloveniji tudi v Komendi.
Po tri urni vožnji smo prispeli v Szombathely ob madžarsko-avstrijski
meji, kjer je bila prva tekma na srednjih progah.
Teren je bil zelo položen, zaznamovale so ga neštete poti in bujna podrast.
Veliko izkušenih orientacistov je dejalo, da je bila karta slaba, kar je lahko
dober izgovor za napake, ki s(m)o jih tekmovalci delali na progi. Seveda pa
ne smemo pozabiti na odlične uvrstitve članov slovenske odprave – Žan
Ravnikar je v kategoriji M18 zasedel 1. mesto, Mojca Flerin (Kamniški OK) v kategoriji W21A in Ana Pribakovič Borštnik (OK Tivoli) v
kategoriji W45 2. mesto, Igor Gavrilov v kategoriji M35 3. mesto.
Po za nekatere nesrečnem petku je v soboto dopoldan sledila tekma
šprint štafet. Precej tehnična karta z veliko prehodi/podhodi je bila popolno nasprotje karte z našega državnega prvenstva v šprintu. K tehnično zanimivi karti z veliko možnostmi izbir poti je svoje dodalo še vreme,
ki je dajalo občutek pekla, saj je bilo na soncu neznosno vroče. Za pestrost ter živčnost na štartu je poskrbel tudi pogled na precej številčno
konkurenco. Prav vse slovenske štafete so tekmo končale uspešno brez
kakršnih koli izstopanj, ali kot bi rekli Madžari: »No hiba.« Tretje mesto si je na tekmi v ženski elitni kategoriji priborila štafeta v postavi
Mojca Flerin Drevenšek (Kamniški OK), Ajda Flašker (OK Komenda), Nuša Jeram (OK Azimut). Najboljšo uvrstitev na tekmi pa je
dosegla naša klubska štafeta v postavi Matic Blaž, Katja Babič in
Žan Ravnikar, ki si je priborila prvo mesto v kategoriji 18mix.
Popoldne so se najbolj vztrajni odločili še za nastop na mestnem
šprintu. Tisti ki smo tekli tudi na štafetah smo imeli »prednost domačega

terena«, saj so bile
nekatere kontrolne
točke povsem enake
dopoldanskim.
Zadnji dani je bila
na vrsti tekma na
dolge razdalje, ki jo
je marsikdo komaj
čakal, saj teren tehnično ni bil tako zahteven in je v ospredje
stopila naša kondicijska
pripravljenost.
Spraševali smo se, Alpe Adria 2018: Žan Ravnikar in Zala Zavrl
zakaj so nam organizatorji ponudili ravno
tak del Madžarske, ki
je hribovit. Komendčani smo načeloma
vajeni klancev, vendar je bil teren tudi za
nas zajeten zalogaj.
Kljub klancem in visokim temperaturam
smo dosegli zavidljive rezultate. V kategoriji W16 se je ponovno izkazala Katja
Alpe Adria 2018: Ana Pia Pogačar
Babič, ki je dosegla
in Katja Babič
1. mesto. Svojo
odlično pripravljenost je pokazala Ana Pia Pogačar in dosegla 2. mesto. Pri mladincih sta bila uspešna Zala Zavrl in Žan Ravnikar, oba
sta namreč dosegla 3. mesto. Matic Blaž je zaostal le nekaj sekund za
Žanom in dosegel 4. mesto. Izkazali se nismo le mladinci, odlično se je
odrezal tudi Igor Gavrilov, ki je v kategoriji M35 zasedel 2. mesto. Na
poti k dobri uvrstitvi je bil tudi Domen Kavčič, vendar je zaradi nenatančnosti eno kontrolo izpustil.
Slovenska ekipa je zasedla skupno 2. mesto, a mi smo prepričani,
da zmoremo še više. Tako smo že začeli snovati taktiko za naslednje
leto, ko bo pomembno mednarodno tekmovanje na Hrvaškem.
Karin Pust, Ana Pia Pogačar, Katja Babič, Zala Zavrl
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Iz krožka na državno Lego tekmovanje
Na Lego krožek sem
se vpisal, da bi sestavil raketo. Tudi doma
rad sestavljam z »legicami«. Všeč mi je,
da imamo v šoli velike plošče za sestavljanje. Pri krožku
nam da učiteljica Sonja nalogo in potem
to sestavljam z Andrejem in Joštom.
Enkrat smo sestavljali hišo. Na šolskem tekmovanju nisem pričakoval, da bom zmagal. Sestavljal sem otroško igrišče: vrtiljak, tobogan in gugalnico. Na regijskem tekmovanju smo
sestavljali bencinsko črpalko. Ko sem šel na državno tekmovanje v Maribor, mi je bilo všeč, da
sva se z učiteljico Sonjo peljala z avtobusom. En
dan prej sva pripravila škatlo z lego kockami, ki
sva jo vzela s seboj. Na krožku mi je Nal rekel, da
bo držal pesti zame. Dobili smo nalogo, da sestavimo železnico. Na plošči sem sestavil železnico:
tire, vlak in postajo. Vesel sem, da sem zmagal.
Še kdaj bi šel na tekmovanje.
Tim Barišić, 1. č
NARODNA GALERIJA
V sredo, 16. 5., smo odšli v Ljubljano v Narodno galerijo. V šolo smo prišli kot po navadi.
Potem smo pojedli malico in odšli na avtobus.
Pripeljali smo se do galerije in najprej smo
odložili oblačila. Vodička nam je povedala
zgodbo o škratu Galu. Dala nam je namig in šli
smo iskat Galove najljubše slike. Vse smo našli. Potem smo odšli domov.
Dorian Petrič, 3. b
Obisk galerije mi je bil zelo všeč, saj smo si
ogledali veliko slik. Je pa škoda, da si nismo
ogledali cele galerije. Najbolj všeč mi je bila slika,
ki prikazuje, kako vitez Jurij ubije zmaja. Zanimive so mi bile tudi Prestar in Ptičar, slika prijateljice
Franceta Prešerna in slika nevihte na morju.
Anže Vogrinc, 3. c
ORIENTACIJA
Ko smo prišli v šolo, smo učiteljico počakali v razredu. Z njo je prišel tudi učitelj Nejc, ki
uči atletiko. Z njim smo se pogovarjali, kako
se lahko orientiramo. Veliko smo se naučili.
Potem smo odšli ven na igrišče, kjer so bile
postavljene štiri različne postaje. Vsi smo
opravili vse naloge. Vmes smo imeli tudi malico. Ko smo končali, smo bili vsi zelo utrujeni.
Samo Komatar, 3. a
Športni dan mi je bil zelo všeč. Zelo smo se
zabavali. Naučili smo se brati zemljevide in se
orientirati. Tekli smo od točke do točke. Lahko
smo delali tudi v skupinah. Imeli smo tudi labirint.
Nal Bamburač Progar, 3. č
JEŽEK SNEŽEK IN ŽOGICA NOGICA
Zbirka knjig o Ježku Snežku, ki s svojimi
zgodbami uči otroke, kako ravnati v primeru
nezgod, je bila inspiracija za nastanek avtor-
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smo mogli vzeti iz gobčka. Po odmoru smo ga
peljali na igrišče. Z njim smo tekli in se sprehajali. Šolska ura je hitro minila.
Na koncu pouka smo ga še skrtačili. Potem
sva ga z dedkom odpeljala domov.
Tinkara Starovasnik, 4. c
skih dramskih besedil. Letos se je dramski
krožek, ki ga obiskujejo učenci drugih in tretjih
razredov, lotil že druge preventivno naravnane
predstave. Konec maja so mladi igralci uprizorili predstavo JEŽEK SNEŽEK IN ŽOGICA
NOGICA. V njej so predstavili ljudi s posebnimi potrebami in dve naravi nesreči – potres in
sušo. Gledalcem so pokazali, kako lahko nekomu, ki si sam ne more pomagati, pomagamo
vsi.
Zavedati se moramo, da v nesreči vsi potrebujemo pomoč, hkrati pa se lahko hitro zgodi,
da vsak med nami lahko postane človek, ki bo
potreboval posebno pomoč.
Pohvale vsem igralcem za pogum, da so
stopili na oder, in zahvala, ker so poučne nauke
s prisrčno otroško igro prenesli publiki, ki se je
zbrala v telovadnici šole v Mostah.
Za konec pa le še to – številka 112 je tista, ki
vam lahko reši življenje!
Urška Lukman Žiberna, mentorica dramskega
krožka
ROLANJE
Danes smo imeli v šoli rolanje. Naučila sem
se zelo veliko. Zelo smo se zabavali. Všeč mi
je bilo, ko smo hitro rolali.
Urška Dovečar, 2. c
Danes smo imeli športni dan. Za rolanje smo
imeli dva učitelja. Vozili smo slalom in delali
limonice. Učili smo se, kako se pravilno ustavi.
Najbolj mi je bilo všeč, ko sem se lovila s Patrikom in Niko.
Kaja Černe, 2. c
Danes je bilo »rolastično«! Na športnem dnevu
smo rolali in se zabavali. Najbolj mi je bilo
všeč, da smo se vozili po poligonu, ki je predstavljal džunglo.
Eva Jozić, 2 c.
Bil je zelo zabaven športni dan. Učili smo se
rolati. Tisti, ki nismo znali, smo se učili z učiteljem. V enem dnevu sem se naučil rolati.
Ajdin Dizdarević, 2. c
Moj kuža Toy
V šoli smo se dogovorili, da bomo lahko k
pouku prinesli svoje hišne ljubljenčke. Takoj
po počitnicah sem v šolo prinesla svojega
kužka Toya. Je pritlikavi maltežan. Star je pol
leta.
Zjutraj smo se v razredu posedli v krog ter
ga izpustili iz kletke. Metali smo mu igrače ter
ga nagrajevali z briketi. Med poukom je sošolcu na tla padel svinčnik. Toy ga je pograbil in
z njim hitro stekel v svojo kletko. Najbolj pa
smo se smejali, ko mi je pri malici, medtem ko
sem šla na stranišče, iz torbe vzel rogljiček.
Tako zelo mu je bil všeč, da mu ga nikakor ni-

LEPOTA
Lepota ne mara
le ene poti,
razčlenjena je
na vse mogoče strani.
Vsake oči
svoj ideal imajo
in drugim ljudem
ga za nič na svetu ne dajo.
Lepotni kotiček srca
po meri je narejen,
vsak dan znova
na novo prebujen.
Eva Mikelj, 8. b
ŠOLA V TUJI DRŽAVI
Šola je bila zame težka, saj sem prišel iz
Albanije, govoril sem drug jezik in slovenščine
nisem znal čisto nič. Prvo leto sem bil ocenjen
samo pri treh predmetih, ker je bila moja
glavna naloga, da se naučim slovensko. V
osmem razredu so me ocenjevali že pri vseh
predmetih in veliko raje sem se družil s sošolci,
ker sem jih bolje razumel. Vsi so mi veliko
pomagali. Deveti razred mi je še bolj všeč kot
osmi, čeprav se moram več učiti. Popoldne se
rad družim s sošolci na igrišču.
Mirsad Shehu, 9. b
DVAKRATNA DRŽAVNA PRVAKINJA
Težko sem čakala tekmo državnega prvenstva v orientaciji na dolge proge in v štafetah.
Prvi dan sem startala šele 57. minuto, zato sem
imela še dovolj časa za ogrevanje, kar sem
opravila kar s tekom na start.
Proga je bila precej dolga in tehnično zahtevna. Zračne razdalje je imela sicer nekaj več
kot štiri kilometre, jaz pa sem pretekla več kot
šest kilometrov in sto dvajset metrov višinske
razlike. Na progi sem naredila eno večjo in
nekaj manjših napak predvsem zaradi slabega
sledenja karti. Kljub napakam sem v cilj pritekla prva in postala državna prvakinja na dolge
proge. V moji kategoriji so vse tri stopničke
krasile barve našega kluba!
Naslednji dan smo imele tekmovanje štafet.
Jaz sem tekla s Katjo, ki je odlična orientacijstka, a je prejšnji dan naredila veliko napako,
zato sem jo premagala. V prvi predaji je tekla
Katja in mi predala kot prva. Čeprav sem tudi
takrat naredila veliko napako, sva vse nadoknadili in postali državni prvakinji še v štafetah!
Ta dan smo izvedeli tudi, da se bomo udeležili tekmovanja EYOC – evropskega prvenstva,
ki bo konec junija v Bolgariji, prav tako pa
SEEOC – južnoevropskega prvenstva, ki bo
avgusta v Sloveniji. Se že veselim!
Tina Kern, 9. B

ŠAH
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Šahovske
novice
POKALNO PRVENSTVO ŠAHOVSKE
ZVEZE SLOVENIJE v Komendi v dvorani
Prostovoljnega gasilskega društva Komenda od
1. do 3. 6. 2018. Zmagala je ekipa ŠD KRKA
NOVO MESTO - 9 meč točk. 2. mesto je osvojila ekipa ŠK ŽALEC - 7 meč točk, 3. mesto pa
ekipa ŠS TOMO ZUPAN PREVODI DVOJKA
1 - 7 meč točk. Nastopili sta dve ekipi Komende.
Ekipa ŠK Komenda Popotnik (za katero so igrali:
Blaž Debevec, Jan Gantar, Tilen Lučovnik, Gregor Ogradi, Anton Trebušak, Nejc Kralj, Erlend
More) je osvojila 6. mesto. Mlada ekipa ŠK Komenda Pogi (za katero so igrali: Alenka Trpin,
Jernej Zidar, Ajda Lapanje, Martin Perme, Teo
Cimperman, Pavle Đokić) je osvojila 7. mesto.

Pokalno prvenstvo ŠZS 2018 - ekipa ŠD Krka
Novo mesto
TURNIR V POČASTITEV PRAZNIKA
OBČINE KOMENDA v okviru prireditev ob
občinskem prazniku v soboto, 26. 5. 2018. Zmagal je Jan Šubelj (ŠK Žalec), 2. mesto Marjan
Črepan (ŠD Podpeč), 3. mesto Dušan Čepon (ŠD
Podpeč). Osvojili smo 4. mesto Blaž Debevec, 8.
mesto Janez Počkaj, 10. mesto Alenka Trpin, 14.
mesto Jernej Zidar, 18. mesto Teo Cimperman.

XXXII. odprto prvenstvo Komende 2018 - zmagovalci Matic Lavrenčič, Samo Bobnar, Rudi
Olenik Čampa
Gal Založnik, 14. mesto Inti Maček, 17. mesto
Martin Perme, 19. mesto Teo Cimperman, 21.
mesto Pavle Đokić, 29. mesto Ajda Lapanje.

9. turnir mladih 2017-2018 - zmagovalci Svit
Širaj, Anej Širaj, Taja Guid
5. TURNIR NAJMLAJŠIH 2018 na
osnovni šoli Prežihov Voranc v Ljubljani v torek, 29. 5. 2018. Zmagal je Pavle Đokić.
Osvojili smo še 3. mesto Teo Cimperman, 6.
mesto Bine Markošek, 9. mesto Inti Maček, 13.
mesto Stanko Perme, 15. mesto Urban Prevc.

Praznik Občine Komenda 2018 - mladi Matic
Lavrenčič, Jernej zidar, Teo Cimperman
5. turnir najmlajših 2018 - najboljša dekleta
Lana Zorko, Taja Guid, Inti Maček

Praznik Občine Komenda 2018 - zmagovalci
Dušan Čepon, Jan Šubelj, Marjan Čepon
XXXII. ODPRTO PRVENSTVO KOMENDE v dvorani Prostovoljnega gasilskega
društva Komenda od 8. do 10. 6. 2018. Zmagal je
Samo Bobnar (ŠS Tomo Zupan Prevodi dvojka),
2. mesto je osvojil Matic Lavrenčič (ŠK Ljubljana), 3. mesto je osvojil Rudi Olenik Čampa (ŠD
Domžale). Osvojili smo 4. mesto Martin Perme,
5. mesto Ajda Lapanje, 9. mesto Stanko Perme.
9. TURNIR MLADIH 2017/2018 na osnovni
šoli Vič v Ljubljani v petek, 25. 5. 2018. Zmagal
je Anej Širaj (ŠD Vrhnika). Osvojili smo 7. mesto Jaka Tavčar, 9. mesto Jure Žličar, 13. mesto

5. turnir najmlajših 2018 - najboljši po letnikih
Fran boborovič, Soﬁa Timagina, Pavle Despotovič, Lana Zorko, Pavle Džokić
LIGA MLADIH SLOVENIJE – 7 turnir v
Ljubljani 18. 5. 2018. Osvojili smo 10. mesto
Jernej Zidar, 12. mesto Jure Žličar, 13. mesto
Inti Maček, 14. mesto Teo Cimperman, 26.
mesto Bine Markošek, 33. mesto Ajda Lapanje
ZAKLJUČNI
TURNIR
MLADIH

5. turnir najmlajših 2018 - najboljši dečki Teo
Cimperman, Pavle Džokić, Pavle Despotović
2017/2018 v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva Komenda v petek. 15. 6. 2018.
Zmagal je Svit Širaj (ŠD Vrhnika). Osvojili
smo 7. mesto Teo Cimperman, 9. mesto Jure
Žličar, 10. mesto Jernej Zidar, 11. mesto Pavle
Đokić, 12. mesto Jaka Tavčar, 13. mesto Urban
Prevc, 14. mesto Martin Perme, 16. mesto Inti
Maček, 17. mesto Stanko Perme, 19. mesto
Ajda Lapanje, 24. mesto Aneja Lapanje.

Zaključni turnir mladih 2017-2018 - zmagovalci Denis Vah, Svit Širaj, Tilen Tisaj
CIKLUSITURNIRJEVMLADIH 2017/2018.
V šolskem letu 2017/2018 je bilo 9 turnirjev.
Skupaj je nastopilo 136 igralk in igralcev iz 42
osnovnih šol oziroma iz 19 šahovskih klubov. V
petek, 15. 6. 2018, smo nagradili najboljše. V
letnem seštevku je zmagala Vesna Mihelič (oš
Nove Jarše, ŠD Mengeš-Trzin), 2. mesto je
osvojil Anej Širaj (oš Beginje, ŠD Vrhnika), 3.
mesto je osvojil Denis Vah (oš Trnovo, ŠD Vrhnika). Med dekleti je bila najboljša Vesna Mihelič, sledita Inti Maček (oš Frana Albrehta, ŠK
Komenda) in Meta Kolšek (oš Anton Globočnik,
ŠK Nova Gorica). V seštevku osnovnih šol je bil
najboljša osnovna šola Nove Jarše, sledita
osnovna šola Šmartno pri Litiji in osnovna šola
Begunje. Med klubi je bil najboljši ŠK Komenda, sledita ŠD Vrhnika in ŠD Mengeš-Trzin. V
konkurenci dečkov do 15 let je bil najboljši Anej
Širaj (oš Beginje, ŠD Vrhnika), sledita Denis
Vah (oš Trnovo, ŠD Vrhnika) in Gal Založnik
(oš Polje, ŠK Komenda). V konkurenci deklic
do 14 let je bila najboljša Katarina Mazzini (oš
Vič, ŠK Komenda). V konkurenci dečkov do 14

Ciklus mladih 2017-2018-012
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Ciklus mladih 2017-2018 - dečki do 9 Ciklus mladih 20127-2017 - Ciklus mladih 2017-2018 - de- Ciklus mladih 2017-2018 - zmagovalci
Vesna Mihelič, Denis Vah
let Tilen Tisaj, Stanko Perme
deklice do 9 let Aneja Lapanje klice do 11 let Ajda Lapanje

Ciklus mladih 2017-2018 - dečki Ciklus mladih 2017-2018 - dečki do Ciklus mladih 2017-2018 - deklice Ciklus mladih 2017-2018 - dečki do
od 8 let Brin Širaj, Urban Prevc 10 let Matic Lavrenčič, Pavle Džokić od 8 let Evelina Marn, Inti Maček 14 let Aleksander Žitnik, Jaka Tavčar
Gorica), sledi Vita Širaj (oš Beginje, ŠD Vrhni- najboljši Tilen Tisaj (oš Mengeš, ŠD Mengeška). V konkurenci dečkov do 13 let je bil najbolj- Trzin), sledita: Stanko Perme (oš Komendaši Jaka Tavčar (oš Vič, ŠK Komenda), sledita Moste, ŠK Komenda) in Jernej Šraj (oš Stari trg
Aleksander Žitnik (oš Toneta Čufarja) in Nikita pri Ložu, ŠK Loška dolina). V konkurenci deklic
Fiklippovskiy (oš Danile Kumar, ŠK Ljubljana). do 9 let je bila najboljša Loti Škerl (oš Nove
V konkurenci dečkov do 12 let je bil najboljši Jarše), sledi Aneja Lapanje (oš Nove Jarše, ŠK
Svit Širaj (oš Beginje, ŠD Vrhnika), sledita: Ja- Komenda). V konkurenci dečkov do 8 let je bil
nez Paternoster (oš Nove Jarše, ŠD Mengeš-Tr- najboljši Nick Hočevar (oš Anton Globočnik,
zin) in Dominik Kaluža (oš Miroslava Vilharja, ŠK Postojna), sledita: Brin Širaj (oš Beginje, ŠD
Ciklus mladih 2017-2018 - najboljša dekleta ŠK Postojna). V konkurenci deklic do12 let je Vrhnika) in Urban Prevc (oš Prežihov Voranc,
bila najboljša Vesna Mihelič (oš Nove Jarše, ŠD ŠK Komenda). V konkurenci deklic do 8 let je
Inti Maček, Vesna Mihelič, Meta Kolšek
Mengeš-Trzin), sledi Elma Halilović (oš Nove bila najboljša Inti Maček (oš Frana Albrehta,
Jarše, ŠD Mengeš-Trzin). V konkurenci dečkov ŠK Komenda), sledi Evelina Marn (oš Nove
do 12 let je bil najboljši Jure Žličar (oš Poljane, Jarše, ŠD Mengeš-Trzin). V konkurenci dečkov
ŠK Komenda), sledita: Jernej Zidar (oš Janka do 8 let je bil najboljši Jan Klopčič (oš Ketteja
Modra, ŠK Komenda) in Martin Perme (oš Ko- in Murna). V konkurenci deklic do 8 let je bila
menda-Moste, ŠK Komenda). V konkurenci najboljša Špela Petrušič (oš Nove Jarše), sledi
deklic do 11 let je bila najboljša Ajda Lapanje Soﬁa Timagina (oš Mengeš, ŠD Mengeš-Trzin).
(oš Nove Jarše, ŠK Komenda). V konkurenci
2. MEMORIAL ZLATKA BAŠAGIČA v
dečkov do 10 let je bil najboljši Matic Lavrenčič Ljubljan 26. 5. 2018. Osvojili smo 24. mesto
Ciklus mladih 2017-2018 - OŠ Nove Jarše
(oš Kolezija, ŠK Ljubljana), sledita Primož Ma- Blaž Debevec, 53. mesto Albin Štrajhar.
let je bil najboljši Blaž Jelen (oš Šmartno pri rinč (oš Vrhovci, ŠK Ljubljana) in Pavle Đokić
PONEDELJKOV TURNIR ŠZS v LjuLitiji), sledita Gregor Sirk (oš Šmartno pri Litiji) (oš Vodmat, ŠK Komenda). V konkurenci deklic bljani 11. 6. 2018. Zmagal je Blaž Debevec.
in Jan Marn (oš Nove Jarše, ŠD Mengeš-Trzin). do 10 let je bila najboljša Taja Guid (oš Maksa
HITROPOTEZNI ŽELEZNIČAR v LjubljaV konkurenci deklic do 14 let je bila najboljša Pečarja, ŠK Ljubljana), sledi Ana Horvat (oš ni 13. 6. 2018. Osvojili smo 7. mesto Boris Skok,
Meta Kolšek (oš Anton Globočnik, ŠK Nova Nove Jarše). V konkurenci dečkov do 9 let je bil 22. mesto Albin Štrajhar.
Franc POGLAJEN

Tabor v Logarski dolini
Otroci iz najstarejših skupin Miške, Čebelice,
Žabice in Pikapolonice so se meseca maja odpravili na tridnevni tabor v Logarsko dolino.
Bili smo v penzionu Na razpotju. Tam smo
spoznavali lepote Logarske doline; obiskali
smo slap Palenk, z gozdnim pedagogom raziskovali gozd in nabirali vršičke. Obiskala nas
je pastirica Mica, s katero smo izdelovali slike
iz ﬁlca. Srečali smo se s škratom Nejkom, ki
nas je peljal skozi Pravljični gozd in nam
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predstavil nekaj znanih in malo manj
znanih pravljic. Na koncu nas je nagradil še z zakladom, ki ga je izmaknil
čarovnici iz zgodbe o Janku in Metki.
Kurili smo taborni ogenj, izdelali
dnevnik, zvečer pa smo imeli še ples v
pižamah. Trije dnevi so kar prehitro
minili in otroci so se polni vtisov in
novih dogodivščin vrnili domov.
Simona Strgar

Aplenca

ŠPORT, REKREACIJA

SVETOVNO PRVENSTVO V CHALLENGE 70.3
V nedeljo, 3. junija, je bilo v mestecu Šamorin
blizu Bratislave svetovno prvenstvo v seriji
Challenge 70.3, na katerega se je med petimi
Slovenci uvrstil tudi član TK Trisport Matic
Romšak (direktor Poslovne cone Komendaop.p.). Za uvrstitev so se na prvenstvu tekmovalci merili kar na 29 kvaliﬁkacijskih tekmah v
Evropi, Mehiki, Braziliji, Maleziji, Tajski,
Arubi, Australiji, Tajvanu, Novi Zelandiji in
ZDA. V Romšakovi kategoriji M50-54 je nastopilo 57 tekmovalcev.
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6. Matic Romšak

»Plavanje v Donavi je bilo malce drugačno
kot navadno, saj smo plavali v glavnem toku
reke, na delu, kjer je široka vsaj kilometer.
Plavanje sem končal v 34 minutah in se kot 14.
podal na kolesarski del. Na kolesu nam je prvi
del 90 km ravninskega kroga pihalo v hrbet,
nazaj pa v prsi. Progo sem prevozil s povprečno hitrostjo 38km/h in se prebil med deseterico.
Tek pa je bil vedno moja disciplina in le za
nekaj sekund sem zaostal za petim mestom,«
je povedal ob vrnitvi Romšak.

Šesto mesto
med 54 uvrščenimi tekmovalci
iz 17 držav je
velik uspeh.
Čestitke Matic.
- A. Ž.

Prva kolajna v boksu
V četrtek, 24. maja 2018, je bilo v Študentskem
kampusu v Ljubljani Državno Univerzitetno
prvenstvo v boksu, kjer so se pomerili študentje
in študentke slovenskih fakultet. Univerzo v
Ljubljani - Fakulteto za šport je pod okriljem

JUDO

Boksarskega kluba Hayat in Društva borilnih
veščin Komenda, v kategoriji članic do 57kg,
zastopala tudi Katarina Kumer, uspešna judoistka, ki se je s pravim boksarskim tekmovanjem srečala prvič. S prvim mestom in kar z
dvema zlatima kolajnama (Univerze v Ljubljani in zveze SUSA) je zapisala prvi rezultat našega boksarskega kluba, ki je z letošnjim letom
registriral prve tekmovalce, ki se bodo že septembra borili v ringu. Boksarski klub Hayat je
začel delovati tudi na tekmovalni ravni, kjer
pod vodstvom licenciranih in izkušenih trenerjev že nastajajo pravi borci, tako fantje kot dekleta.
Boštjan Veinhandl

Polaganje pasov

Konec šolskega leta je pred vrati, sezona pa se
končuje tudi za judoiste Judo kluba Komenda.
Po najuspešnejšem letu do sedaj, tako po številu članov kot tudi številu zmag na Pokalnih in
Državnih tekmovanjih in prvi nastopi ter stopničke na Mednarodnem tekmovanju, si člani
Judo kluba Komenda zaslužijo počitnice.
Vendar bodo aktivne.
Celoletne treninge so sklenili z izpitom za
napredovanje po pasovih. Prvi je bil v ponedeljek, 11. junija, v Komendi, kjer so se zbrali vsi
člani iz Komende, Kamnika, Trzina in Šmartnega v Tuhinju, drugi pa v torek, 12. junija, v
Litiji. Podatek, da je vseh 88 prijavljenih kandidatov uspešno položilo višji pas, kaže na dobro
delo vodstva in trenerjev kluba. Izpite je vodil

Milan Kunčić, ki je tudi podelil diplome.
Sedaj je sezona končana do naslednjih poletnih priprav v Izoli. Nova barva okrog pasu
otrok je prinesla velike nasmeške na njihovih
obrazih in novo motivacijo za nadaljevanje vse
do mojstrskega pasu.
Katarina Kumer

Tečem, da pomagam
V sobota, 2 junija 2018, je bil v Arboretumu
dobrodelni tek z naslovom Tečem, da pomagam, ki sta ga organizirala Lions klub Domžale in Kamnik, podprle pa so prireditev tudi letos
občine Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš
in Trzin. Še pred tekom so v kulturnem programu nastopili godbeniki, mažoretke in komendski plesalci folklorne skupine društva upokojencev. Ob Kamniški Bistrici pa so se potem
starta podali tekači na 5 in 10 kilometrov. Tek
je bil humanitaren, zbrana sredstva po 950
evrov pa so namenili dvema družinama.
Po končanem teku so se predstavniki občin
Domžale, Kamnik, Trzin, Mengeš, iz Komende

podžupan Igor
Štebe, podali na
blizu 100 metrov
dolgo pot z zavezanimi očmi in
se tako za trenutek preselili v
svet slepih in
slabovidnih.
Organizatorji
dobrodelnega teka se zahvaljujejo občinam
Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš, Trzin in vsem sponzorjem.
A. Ž.
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NAPOVEDNIK, ZANIMIVOSTI

NAPOVEDNIK
dogajanj julija 2018

AVTOBUSNI IZLETI - 4. julija 2018 Splavarjenje po reki Savi:
Radeče in ogled okolice. Člani nad 70 let odhod iz Komende ob 7.00,
Moste 7.10 in Križ 7.15.
POHODNIŠKA SEKCIJA - Med »počitnicami« bomo hodili kar sami.
Naj bo čim več aktivnosti.
PIKADO - Treningi so ob ponedeljkih in četrtkih v popoldanskih urah
pri brunarici Teniškega kluba Komenda.
ŠOLA ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE - Vodja vadbe Pavla Košir (051
233 305) vabi vse člane vsak ponedeljek in četrtek k Lovskem domu na
Križu od 7.30 do 8.00.
KOLESARSKA SEKCIJA- 5. julij 2018: Komenda- Preddvor- Komenda 19. julij 2018: Moste - Volčji Potok - Radomlje - Mengeš - Suhadole - Kamnik- Komenda. Odhod ob 7.50 iz Komende 26. julij 2018:
Komenda - Cerklje - Šenčur - Kamnik - Komenda 2. avgust 2018: Komenda - Cerklje - Vodice. Odhod ob 8.20 iz Komende. Informacije:
vodja sekcije Janez Zalokar 031 359 430
PRSTOMET- Treningi so vsak torek ob 17.00 na prostorih Turističnega
društva na Gori. Informacije: Filip Železnik 031 398 658

Aplenca se smeje
Razgovor za službo
Direktor: »V letalu je petdeset opek. Koliko jih ostane, če eno vržete
z letala?«
Kandidat: »Preprost odgovor: devetinštirideset!«
Direktor: »Odlično! Kako pa v treh korakih spravite slona v hladilnik?«
Kandidat: »Odpreš hladilnik, spraviš slona vanj, zapreš hladilnik!«
Direktor: »Pravilno! Kako pa v štirih korakih spravite v hladilnik jelena?«
Kandidat: »Odpreš hladilnik, vzameš ven slona, spraviš vanj jelena
in zapreš hladilnik!«
Direktor: »Odlično! Lev praznuje rojstni dan – so vse živali na praznovanju?«
Kandidat: »Ne, jelen je v hladilniku!«
Direktor: »Odlično! Kako naj starka preplava reko, v kateri je krokodil?«
Kandidat: »Povsem brez skrbi, saj je krokodil na praznovanju pri
levu!«
Direktor: »Spet pravilno! Sedaj pa zadnje vprašanje. Starka je kljub
temu umrla. Kaj je bil vzrok?«
Kandidat: »Utopila se je!«
Direktor: »Napačno! Zadela jo je opeka iz letala! Naslednji, prosim!«
***
Nova tržnica v Komendi
Branjevka z velikim napisom na stojnici prodaja »RADIOAKTIVNA JABOLKA«.
Mimoidoči vpraša: »Gospa, kaj pa vam je? Mislite, bo kdo kupoval
radioaktivna jabolka?!«
Branjevka: »Kupujejo, kupujejo, brez skrbi! Eden za taščo, drugi za
ženo, tretji za soseda…«
***
Mož kolca
»Miha, kje pa si staknil modrico na očesu?«
»To je od kolcanja.«
»Od kolcanja?! Kako?«
»Kolcati se mi je začelo v tuji omari…«
***
O drugem tiru
»Kaj si je mislil Tuhinjčan, ko je prvič videl parno lokomotivo?«
»?!«
»Da je štedilnik znorel.«
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ŠAHOVSKA SEKCIJA - Igralni dnevi so vsak ponedeljek popoldne v društvenih prostorih na Glavarjevi 104. Vodja: Tone Trebušak
01-8342-154.
KONJENIŠKI KLUB KOMENDA
Kasaška prireditev - Na hipodromu v Komendi bo v nedeljo, 8.
julija, Kasaška prireditev. Kasaške tekme se bodo začele ob 15.00.

ČEBELA IN OSAT
Junij 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 - »Tale vrtiček, ki ga je ustvarila
vzgojiteljica Anka Hribar skupaj z otroki, deske ji je pripravil
vzgojitelj Nejc, zbiralnik vode je dobila
»gratis«, se mi pa zdi
primeren za ČEBELICO. Kaj praviš?« je
zapisala, bralka Aplence, ki je tudi občanka
Občine Komenda.
Ker je rubrika anonimna, čeprav je bil predlog podpisan, in ga
hranimo v uredništvu, ČEBELA za junij 2018
tokrat le odgovor: Se
strinjam(o). Z veseljem podeljujemo to junijsko ČEBELO, saj je
primer lepega, pozitivnega razmišljanja, kot že kar pogosto slišimo.
Priletela pa je še ena čebelica. Pogledala je Razstavo Medobčinskega muzeja Kamnik in slike Francija Steleta v Evropskem letu
kulturne dediščine na Šolski poti v Komendi. Kako lepo, da se je
tudi v našem vsakdanu prijelo takšno opazovanje dreves v gozdu.
Torej: ČEBELA tudi Medobčinskemu muzeju Kamnik in Franciju
Steletu.
OSAT - V predalniku
tako imenovane Neželene pošte (po oceni operaterja) se je ta mesec
znašel zapis: »Pozdravljeni, na vas se obračam
glede na to, da imamo v
občini največ otrok v
Sloveniji na prebivalca.
Pa nimamo niti enih OSAT za junij 2018
javnih otroških igral. To
se mi zdi precej nenavadno. Preteklo soboto smo z našim 15-mesečnim otrokom šli do telovadnih orodij (ki bi si po treh letih zaslužili
tudi male obnove) pa smo hitro odšli, ker nas je pregnal smrad gnojevke po okoliških travnikih. Ugotavljam, da je potem v Komendi
edino igrišče pri Planinskem domu, občini pa je za otroke vseeno.
Toliko za premislek...«
Hm. Še ena, ki kaže, da vidimo tudi drevesa v gozdu. Sporočilo
(podpisano) se končuje z besedo: Premislek. Prav. Ker morda ni
daleč tudi (takšen) OSAT.
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.

Občani Komende imajo pri nabavi prenosljive vstopnice za 30
dvournih vstopov v termalne bazene 15-odstotni popust.

Terme Snovik - Kamnik
Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju, Slovenija
T: 01 834 41 00 E: info@terme-snovik.si
W: www.terme-snovik.si
Bosonoga pot: Odprli so
jo soboto, 16. junija, in
vodi bose obiskovalce po
poti Palčka Snovička. Na
sprehodu po njej doživite
tudi poznane Kneippove
oblive nog. Preizkusite
osvežilni poletni piling in
Kneippove osvežilne napitke v restavraciji Term
Snovik. To soboto, 30.
junija, bo v Termah Snovik cel dan že poznana, tokrat 15. Postrvijada,
spremljali pa boste tudi Košnjo po starem. V Snoviku imajo sedaj tudi
mobilni prireditveni prostor za različne prireditve. Kneippova vodna terapija v Termah Snovik vključuje umivanje, oblive, kopeli, ovitke, obkladke
inhalacije... Združite Kneippove metode z zdravilno Snoviško termalno
vodo, primerno tudi za pitje in bogato s kalcijem, magnezijem, z različnimi
rudninami...

Nagrade
1. nagrada - družinsko kopanje s kosilom
2. nagrada - Kneipp masaža
3. nagrada - 3 x celodnevna vstopnica
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 12. julija 2018.
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.
Seznam nagrajencev Nagradne križanke Vrtni center Gašpertlin, Suhadole
100 1218 Kolmenda v Aplenci, Glasilu Občine Komenda, številka 5/2018.
Nagrade
1. nagrada - Bon za 30 EUR- JURE RAZPOTNIK, Tesovnikova 45,
1000 Ljubljana
2. nagrada - Bon za 25 EUR - ALJAŽ OSREDKAR, Nasovče 6 A,
1218 Komenda 3
3. nagrada - Bon za 20 EUR - SARA OSREDKAR, Nasovče 6 A,
1218 Komenda
Čestitamo. Nagrajenci na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta lahko uveljavljajo nagrade v Vrtnem centru Gašperlin, Suhadole
6 A, 1218 Komenda. Več informacij: telefon 01 834 35 87.

IZ KRUŠNE PEČI, MALICE, KOSILA,
DOSTAVA HRANE PIZZE
JEDI Z ŽARA, JEDI PO NAROČILU

040 602 902
08 205 12 71

PIZZE IZ KRUŠNE PEČI
MALICE – KOSILA
POROKE – OBLETNICE
PRAZNOVANJA – PIKNIKI

www.planinskidomkomenda.si
Podboršt pri Komendi 7g, 1218 Komenda Telefon: 08 205 12 71 GSM: 040 602 902

