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Maraton Alpe Scott v Sloveniji že nekaj časa 
velja za največji izziv med rekreativnimi kole-
sarji. Na trasi so trije alpski prelazi – Jezerski 
vrh, Pavličevo sedlo in Črnivec. Po startu v 
Kamniku je krog sklenjen namreč po prevože-
nih 130 kilometrih in 2000 metrih premagane 
višinske razlike. Tudi na letošnjem 12. Mara-
tonu Alpe Scott 8. julija so organizatorji na 
startu v Kamniku zabeležili  prek 600 kolesar-
jev iz Slovenije, blizu 100 pa iz tudi iz tujine in 
sicer iz kar desetih držav od Finske, Nizozem-
ske, Belgije, Velike Britanije do sosednjih dr-
žav.

Tudi letos je kolesarje trasa vodila skozi 
Komendo in naprej proti Zalogu, Cerkljam in 
Preddvoru skozi Kokro na Jezersko. Za pro-
metno varnost so tudi  tokrat med drugim skr-
beli skozi občino Komenda gasilci, člani dru-
štev v Gasilski zvezi Komenda. 

Po prevoženih kilometrih sta bila na cilju v 
Kamniku najhitrejša Matej Kravos (TUŠ Te-
am) s časom 3.36,15 v absolutni moški kate-

12. Maraton Alpe Scott

goriji in Laura Šimenc (BK Umag) s časom 3.50,29 med ženskami. 
Matej Kravos je na cilju povedal: Dirka je bila naporna, zame je bil 

najtežji vzpon na Pavličevo sedlo, kjer sem tudi malce zaostal za sku-
pino in jih potem znova ujel na spustu. Je pa dirka zelo lepa, le vmes 
ni kaj dosti časa za opazovanje okolice.

Zadovoljna je bila tudi zmagovalka Laura Šimenc: Vreme je bilo 
idealno, oblačno in zato ne prevroče. Tempo na Jezersko je bil umir-
jen, sama sem nato nadaljevala v svojem ritmu. Predvsem sem vesela, 
da mi je tokrat uspelo pravilno razporediti moči in sem zelo dobro 
odpeljala zadnji vzpon na Črnivec. 

Tekmovalce je na startu ob 9. uri na pot pospremil Igor Žavbi, podž-
upan Občine Kamnik v začasnem opravljanju funkcije župana. Po kon-
čani dirki pa je priznanja najboljšim podelil Luka Mezgec, naš odličen 
profesionalni kolesar, ki je bil pred leti tudi zmagovalec Maratona Alpe. 

A. Ž.

Ko se poletne počitnice še niti niso povsem začele, smo se mladi orien-
tacisti podali na mednarodno tekmovanje Svetovne igre 2018 v Celovcu. 
To je tekmovanje, ki je podobno olimpijskim igram.

Na posameznih tekmah so naši člani dosegli izvrstne rezultate. Tako 
se je ekipa OK Komenda uvrstila na odlično tretje mesto v skupnem 
seštevku sodelujočih ekip.

V skupni razvrstitvi posameznikov sta odlično 1. mesto dosegla Luka 
Seljak (M12) in Katja Babič (Ž16), oba člana Orientacijskega kluba 
Komenda. Za slovensko ekipo je 1. mesto dosegel še Natan Maj Pože-
nel (M16 - PD Tolmin) in 3. mesto Neža Obid (Ž12 - OK Azimut).

Že prvi dan tekmovanja so se naši mladinci izkazali odlično. 2. mesto 
je v svoji kategoriji dosegel Luka Seljak (M12). V kategoriji Ž16 je bila 

ORIENTACISTI NA SVETOVNIH IGRAH V CELOVCU OK Komenda tretje mesto

2. Katja Babič, 4. pa Nika Ravnikar. Odličen je bil tudi Domen Kavčič, 
ki je v kategoriji M16 dosegel 2. mesto. 4. v kategoriji M14 je bil Nejc 
Turk.

Izvrstno uvrstitev na tekmi je drugi dan dosegla štafeta v postavi 
Nika Ravnikar - Natan Maj Poženel - Domen Kavčič - Katja Babič, 
ki si je priborila 2. mesto v kategoriji MŽ18.

Na srednjih progah tretji dan je bila nepremagljiva Katja Babič, ki je 
dosegla 1. mesto (Ž16). Svojo dobro pripravljenost pa je pokazala tudi 
Nika Ravnikar in v isti kategoriji osvojila 3. mesto.

Bilo je več kot odlično in z gotovostjo lahko rečemo, da bomo sode-
lovali tudi na naslednjih Svetovnih igrah. Zahvaljujemo se Občini Ko-
menda, ki je fi nančno podprla našo odpravo.

Nika Ravnikar



Aplenca Glasilo občine Komenda 7/2018

33

Maja, med praznikom Občine 
Komenda, so se v občini vrstile 
številne prireditve. Ob osrednji 
slavnostni seji, podelitvi občin-
skih in športih priznanj, je bilo 
med večjimi v organizaciji Ko-
njeniškega kluba in posebni po-
zornosti občine tudi Odkritje do-
prsnega kipa Janku Juhantu na 
pročelju novih hlevov Konjeni-
škega kluba, Kasaška spominska 
dirka zanj, dirka za pokal občine 
in druge kasaške dirke. Poleg do-
prsnega kipa pa je bila takrat 
omenjana, potrjena in poimeno-
vana tudi Juhantova pot, ki poteka 
od mostu nasproti Športne dvora-
ne do novih hlevov in prostorov 
Konjeniškega kluba Komenda.

Ob praznični podpori občine 
temu dogodku in celotni organi-
zaciji pri odkritju kipa in prireditve 
Konjeniškega kluba Komenda se 
svojci Janka Juhanta - hčerke Fa-
ni, Tilka in Mari ter sin Janez - 
zahvaljujejo za to lepo, pozorno 

odločitev ter priznanje njihovemu očetu. Še posebej so hvaležni poleg 
Konjeniškega kluba in županove podpore Občine Komenda pobudniku 
člana kluba Darku Hacinu, predsedniku Lojzetu Lahu, župniku Zdravku 
Žagarju, Jankovemu prijatelju in nekdanjemu sodelavcu v klubu gospodu 
Lovrenčiču, pravnuku Janku Blažu za nastop na prireditvi, vnuku Roma-
nu Jerovšku za nagovor, pa Andreju Ažmanu in Marku Zadrgalu, Fol-
klorni skupini Društva upokojencev Komenda, Društvu narodnih noš na 
komendskem, veteranom mengeške godbe, gasilcem, članom kluba, 
tekmovalcem.... in še posebno Darku Mavsarju, ki je z njemu poznano in 
značilno povezovalno povedjo na prireditvi še posebno lepo med drugim 

Doprsni kip in Juhantova pot

spomnil na pomen, delo in zasluge Janka Juhanta, ko je bil tudi predse-
dnik krajevne skupnosti Komenda v takratni kamniški občini. 

Ob poročanju v Aplenci o majskih prireditvah ob občinskem prazniku 
naj tokrat povemo še, da je za postavitev doprsnega kipa še posebno 
zaslužen že omenjeni Darko Hacin s sklepom Konjeniškega kluba, da 
ga izdelal kipar Tadej Torč iz Gorič, vlil pa Roman Kamšek z Gore.

A. Ž.

V soboto, 16. junija, je bil v Komendi zanimiv nogometni praznik. Ne 
zaradi svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji, ampak zaradi obiska 

pri Nogometnem klubu 
Komenda. Člani in ljubite-
lji nogometa iz Nogome-
tnega kluba Polet Sv. Mar-
tin na Muri in gostitelji z 
Alešem Marinkom, župa-
nom Stanislavom Poglaj-
nom in direktorico občinske 
uprave Majdo Ravnikar, so 
pripravili za goste s Hrva-
ške, 50 jih je bilo,  prijatelj-
sko srečanje na Koželjevi 
domačiji. Med njimi so bili 
predsednik NK Polet Ivo 

Deset let nogometnega prijateljstva
Jurinič, predsednica Poletove 
šole nogometa Blaška in tudi 
glavni »krivec« Drago Žinič, 
poznan v Žejah pri Komendi in 
med nogometaši v Komendi. 
Aleš Marinko in Drago Žinič sta 
namreč pred desetimi leti nave-
zala prijateljske stike in od takrat 
jih utrjujejo vsakoletna srečanja. 
Prijateljstvo v novo desetletje so 
tokrat potrdili s tekmo U8 in 
U10, z ogledom Ljubljane in 
veselim druženjem ob spremlja-
nju nogometne tekme Hrvaška : 
Nigerija. 

- A. Ž. 
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ŽUPANOVA BESEDA

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan. 
Skoraj sredi poletja se zdi, 
da so nekatera dogajanja 
podobna meteorološko-at-
mosferskim poletnim mo-
tnjam oziroma dogodkom. 
Tisto, kar bi si, recimo želeli, 
se še ni zgodilo, kar je bilo že 

pred časom čas za dogajanje in rešitev, pa se bolj ali manj šele do-
gaja. Za nekatera dosedanja povolilna dogajanja smo na primer 
slišali, da je časa še dovolj, sedaj pa kot se že kar mudi... Kako pa je 
na lokalni oz. občinski ravni?

Tudi na lokalni ravni je včasih podobno meteorološko-atmosferskim 
dogodkom kot je navedeno. Bolj kot se približuje »vroča« jesen, bolj 
znajo priti na plan te vremenske motnje. A o tem zaradi prihajajočega 
časa ta trenutek ne bi kaj več. 

Je nekaj podobnega, vendar najbrž iz drugačnih razlogov, tudi se-
danja 2. izredna (poletna) seja Občinskega sveta v četrtek, 19. julija, 
v vse bolj iztekajočem se mandatu?

Druga izredna seja Občinskega sveta Občine Komenda je bila sklicana 
zgolj na željo in tudi na stroške potencialnega investitorja območja MO4 
– Sloga Moste. Na njej je bila ena in edina točka dnevnega reda sprejem 
drugih sprememb odloka o zazidalnem načrtu tega območja. Po termin-
skem planu v mesecu juliju in avgustu ni bilo predvidenih sej Občinske-
ga sveta, potencialnemu investitorju pa se za dokončanje posla s trenu-
tnim lastnikom območja mudi zaradi dogovorjenih rokov. Čeprav je bil 
predlog odloka o spremembah in dopolnitvah v prvem branju obravnavan 
in sprejet decembra lani, so letos bili intenzivni razgovori in usklajevanja 
med potencialnim investitorjem, predstavniki javnosti (občanov – sose-
dov tega območja) in tudi z občino; predvsem v zagotovitvi izboljšanja 
stanja pred nadaljevanjem poslovanja na tem območju oziroma pred 
morebitno širitvijo dejavnosti v okviru možnosti tega območja. Verja-
mem, da so bila ta dogovarjanja med prizadetimi sosedi in potencialnim 
investitorjem včasih tudi mučna in težka, a na koncu koncev sem zado-
voljen, da smo ta odlok sprejeli ob dejanskem kompromisu obeh glavnih 
akterjev, predvsem pa v zadovoljstvo najbližjih sosedov. Vsi upamo, da 
bo na podlagi sprejetja teh sprememb in dopolnitev odloka, novi lastnik 
tudi dejansko upošteval vse sprejete zahteve in zaveze ter poleg lastnega 
delovanja poskrbel tudi za znosnejše sobivanje z okolico. 

 
Čeprav ne gre za povezavo z atmosferskimi razmerami, se nehote 
vsiljuje Suhadolska jama z odpadno embalažo, ki je po obljubi na 
predzadnji redni seji Občinskega sveta (29. 4. 2018) ne bi smelo biti 
več. Vendar se kaže, da je postala jama celo premajhna, saj embala-
žo vidimo že na vrhu ob robu. Menda je bil o tem tudi sestanek v 
sosednji občini? 

O tej problematiki sem že kar nekaj pojasnil in svoje videnje opisal v 
predhodni Aplenci. V tem mesecu se ni zgodilo prav nič novega; vsaj 
kar zadeva zmanjševanje količin odloženih ostankov odpadne embalaže. 
Tudi država in pristojno ministrstvo – Ministrstvo za okolje in prostor 
– verjetno ni naredilo prav veliko na tem področju; vsaj po videnem in 
znanem ne. Odpadne embalaže je vedno več, predvsem na območjih 
podjetij, ki se ukvarjajo z zbiranjem odpadkov. V javnih medijih država 
prevaljuje krivdo na podjetja, ki imajo v Sloveniji dovoljenja za do-
končno razgradnjo teh odpadkov, le-ti vračajo žogico državi, kupi 

Ne, ni samo komunalna 
infrastruktura
Tudi lokalne »motnje«. - Izredna seja zaradi dogovorjenih rokov investi-
torja. - Kupi smeti pa rastejo in rastejo. - Še vedno sem prepričan, da 
zaveza ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča velja in bo veljala. 
- Postopek za spremembe je dolg. - Tudi ceste, kjer bo gradnja kanali-
zacije, bodo obnovljene. -  Samo komunala? To trdijo tisti, ki premalo 
poznajo delovanje lokalne samouprave ...

smeti pa rastejo in rastejo. Sestanek v sosednji občini? Ja, jaz vem samo 
za en sestanek vseh županov iz območja Upravne enote Domžale in sicer 
5. junija na Občini Mengeš, ki ga je sklical kolega župan Franc Jerič 
takoj po odlaganju bal v Študi v Domžalah. Na ta sestanek v okviru re-
dnega srečanja županov njihovega območja, sem bil povabljen k točki o 
odlaganju bal v Študi in o smeteh na Drnovem. Že takrat je bila predsta-
vljena zaveza Publikusa o sanaciji in odvozu teh smeti na dokončno 
uničenje, le roki za samo izvedbo se podaljšujejo. 

In o cesti Želodnik - Vodice, ki ima v programu tudi obvoznico 
Moste, je bilo (menda) tudi govora. Ta zgodba me celo malo spomi-
nja na leta, ko so nas starši spraševali, katero pravljico bi zvečer 
raje poslušali; ali o jari kači, ali o steklenem polžu. Če si rekel o 
steklenem polžu, je bil odgovor, da je o jari kači daljša; če pa si po-
tem rekel, da bi raje slišal o jari kači, je bil odgovor, da je o stekle-
nem polžu lepša; in tako potem v neskončnost.... Zadnja pa je bila, 
ko jo je imel na skrbi minister Božič in je malo pred božičnim pra-
znikom v gostilni v naši občini napovedal, da bo čez dve leti. Ali 
lahko poveste, kot župan, kaj bolj realno? 

Še vedno sem prepričan, da zaveza ministra za infrastrukturo dr. Petra 
Gašperšiča podana na sestanku 14.12.2017 še velja in bo veljala tudi za 
morebitnega novega ministra. Takrat je minister zagotovil, da se bo takoj po 
končani obvoznici mimo Vodic začela graditi tudi obvoznica Komenda. 

Čeprav sem bil v začetku julija neprijetno presenečen ob sklicu novi-
narske konference v Mengšu zaradi prekinitve aktivnosti pri izgradnji 
manjkajočega dela obvoznice med državnima cestama Moste – Mengeš 
in Mengeš - Kamnik. Tudi na tej novinarski konferenci, ki je verjetno 
botrovala tudi k spremembi odločitve Nadzornega sveta družbe DARS 
in so le-ti prižgali zeleno luč za nadaljevanje postopka, je minister s 
svojo ekipo ponovno zagotovil, da se plan izgradnje glavne ceste Želo-
dnik – Vodice ne spreminja. Torej še vedno verjamem, da se po izgradnji 
vodiške obvoznice nadaljuje gradnja povezave med Vodicami in Men-
gšem. Realno lahko pričakujemo pričetek del v letu 2020 oziroma 2021; 
če se zopet ne bo našel kdo, ki bi projekt tako ali drugače zaustavil. 

V današnji Aplenci objavljamo tudi, da je do konca leta 2018 čas za 
vlaganje pobud za tokratne spremembe in dopolnitve občinskega 
prostorskega načrta. Gre za pomemben prostorski dokument in 
bodoči program v Občini Komenda.

Od leta 2013, ko je bil sprejet trenutno veljavni Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu, smo na Občinski upravi prejeli kar nekaj pobud po-
sameznikov za spremembe njihovih zemljišč ali v zazidljiva zemljišča 
ali za izvzem iz območij zazidljivih površin. Postopek sprememb je dolg. 
Potrebnih je mnogo dokumentov, obrazložitev, dogovarjanj in usklaje-
vanj. Ne želimo si kakšnih novih poselitvenih ali obrtnih območij, želimo 
le slediti željam posameznih lastnikov zemljišč za spremembe namemb-
nosti njihovih zemljišč. Postopek je pomemben za samo občino in naše 
občane, postopek je dolgotrajen, zato želimo v istem sklopu sprememb 
zajeti čim več želja in pobud. Odločili smo se, da se do konca letošnjega 
leta sprejema pisne vloge za morebitne spremembe. Realno je pričakova-
ti, da naj bi bil nov (spremenjen) prostorski načrt sprejet v štirih letih. 

Minuli mesec ste v Aplenci poudarili, da nam po sprejetju proraču-
na za prihodnje in za leto 2020 ostane le dobrih 27 odstotkov za 
investicije in da jih bomo zmogli le s skupnimi močmi in napori. 
Celo več; da na komunalnem področju za želje posameznikov ali 
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ŽUPANOVA BESEDA, AKTUALNO

OBVESTILO KMETOVALCEM 

Poraba vode v kmetijske namene
Na podlagi določil Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpa-
dne vode  (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17), izvajalec javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, 
lahko upravičene uporabnike oprosti plačila okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za količino 
vode, ki se porabi v kmetijske namene. 

Občina Komenda zato zainteresirane kmetovalce, ki vodo uporablja-
jo tudi v kmetijske namene, obvešča, da lahko podajo vlogo za oprosti-
tev plačila okoljske dajatve. Enako velja tudi za dosedanje vlagatelje. 

Pisni vlogi, ki vsebuje podatke o vlagatelju in šifri odjemnega me-
sta (najdete jo na računu za obračun vodarine), je potrebno priložiti:

1. Potrdilo o vpisu v register kmetijskih gospodarstev (Potrdilo 
izda Upravna enota);

2. Potrdilo o skupnem gospodinjstvu v primeru skupnega vodome-
ra za gospodinjstvo in kmetijsko gospodarstvo (Potrdilo izda Uprav-
na enota);

3. Izračun o razpolaganju z zadostnimi kmetijskimi površinami 
glede na število glav živine, ki mora znašati 1,8 GVŽ/ha (Potrdilo 
izda območna Kmetijsko gozdarska zbornica).

Obrazec vloge je objavljen na spletni strani Občine Komenda, dobite 
pa ga tudi v Režijskem obratu Občine Komenda v času uradnih ur. 

Vloga se vloži najkasneje do 15. 9. 2018 na naslov Občine Ko-
menda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda in se kot popolna šteje ta-
krat, ko vlagatelj posreduje vso zgoraj navedeno dokumentacijo.

Občina Komenda
Režijski obrat

Prostovoljna gasilska društva, predvsem pa mentorji, se vedno trudimo, 
da mladini popestrimo in polepšamo čas, ki ga namenjajo gasilcem. 
Predvsem poletni čas, ki je namenjen počitnicam, smo želeli popestriti. 
Tadej Poje, mentor mladine iz PGD Moste, je podal idejo, da bi organi-
zirali tabor gasilske mladine na Kolpi. 

Ideja nam je bila všeč in takoj smo začeli z organizacijo. Tadej namreč 
izvira iz vasice Koprivnik pri Kočevju. Ob ogledni turi smo se ustavili 
tudi pri njegovih starših in ugotovili, da imajo ob svoji hiši idealen travnik 
za tabor. Namesto najemnine smo dobili še elektriko, vodo in WC. Seveda 
je bila ideja o taboru všeč tudi mladini, važno je da se nekaj dogaja.

In smo šli. Zbor smo imeli pred PGD Komenda, kjer smo naložili šotor 
in razdelili majice Kolpa 2018. Sedem mentorjev in 39 otrok v starosti 
od 5 do 65 let. 20. julija je karavana 6 kombijev krenila proti vasici ob 
Kolpi. Prispeli smo ravno po dežju. Postavili smo tabor, uredili kuhinjo, 
napeljali vodo ter elektriko in z golažem z makaroni napolnili želodčke. 
Ob baklah in tabornem ognju se je večer zavlekel pozno v noč, kajti eni 
so omagali zgodaj, drugim pa je rojilo po glavi že tudi običajno nočno 
nagajanje. Zjutraj nas kar nekaj ni moglo zlesti iz šotorov, saj smo bili 
zaklenjeni z vezicami (mimogrede dobra zaščita pred nezaželenimi 
obiskovalci). Tudi nekaj zobne paste ni šlo za umivanje zob.

Naslednje jutro smo po zajtrku dočakali lep sončen dan, zato smo se 
odpravili v avtokamp Radenci. V avtokampu Radenci smo bili dogovor-
jeni za uporabo kuhinje na prostem, uporabo supov, igrišča za odbojko 
in rafting. Po osvežitvi v prijetno hladni Kolpi so nas odpeljali na rafting. 
Kmalu po začetku našega spusta po Kolpi je začelo deževati in nas je 
namakalo celo pot, kar sploh ni bilo moteče, saj so tudi veslači drug 
drugega veselo namakali. Ko smo priveslali nazaj v naš kamp, je tudi 
sonce zopet posijalo. Mentorji smo takoj začeli pripravljati kosilo, 
mladina pa ga je čakala z igranjem odbojke ali plavanjem. V tabor smo 
se vrnili šele zvečer na prijetno druženje ob tabornem ognju.

Tudi nedeljsko jutro se je prebudilo v sončen dan. Po palačinkah, 
ocvrtih jajčkih ali sendvičih smo pospravili tabor. Zopet smo se odpelja-
li v avtokamp Radenci, kjer je šla večina na supe, drugi samo plavat ali 
pa lenarit na plažo. Toda kmalu so se pripodili črni oblaki in nas pregna-
li pod streho, kjer smo pripravili kosilo in se počasi odpravili proti domu. 
Pred odhodom nas je obiskal tudi podpredsednik Gasilske zveze Ko-
menda Roman Kosirnik, ki je vsem udeležencem razdelil spominske 
priponke. Domov smo prispeli v večernih urah, sicer malce utrujeni 
vendar enotni, da bomo drugo leto tabor ponovili.

Za uspešno izvedbo tabora se zahvaljujemo staršem Tadeja Pojeta, 
Igorju Štebetu za spomin-
ske majice, Srečku Kor-
barju, ki nam je skuhal 
golaž, lastnikom kombi-
jev, ki so nam jih posodili 
za prevoz gasilske mladi-
ne, PGD Moste za pri-
ponke, mesarstvu Likozar 

Tabor gasilske mladine GZ Komenda

za ugoden nakup mesa, podjetju Burgox za zelenjavo, podjetju Nektar 
natura za sokove in seveda vsem trem gasilskim društvom ter Gasilski 
zvezi Komenda, ki so fi nančno omogočili izvedbo tabora Kolpa 2018.

Mihaela Poglajen,mentorica mladine PGD Komenda 

posameznih skupin v prihajajočih dveh letih ni predvidenih sred-
stev. Slednjih pa je kar nekaj (in obetajo se še nove) predvsem v 
zvezi z občinskimi cestami oziroma komunalno infrastrukturo. 

Želja posameznikov je verjetno toliko kot je posameznikov. Koliko pa 
so te želje dejansko uresničljive (in predvsem nujno potrebne), pa je 
drugo vprašanje. Občinske ceste, po katerih bomo v prihodnjih dveh letih 
morali zgraditi še sekundarno kanalizacijo, bodo prav gotovo vzposta-
vljene v prvotno ali boljše (asfaltno) stanje. Vse ostale makadamske ceste, 
ki največkrat vodijo le do posameznega objekta ali morda dveh, treh hiš, 
pa bodo na žalost morale počakati malo dlje. Pravijo, da lahko zapraviš 
le toliko, kolikor imaš v vreči; naša vreča pa ima bore malo. 

Čeprav se sliši, da se (pre)več ukvarjamo v občini s komunalno in-
frastrukturo, kot še s čim...., to ni ravno res. Komenda je tudi v tem 
razgibanem poletnem času, pred iztekom mandata in pred pozno-
jesenskimi volitvami, prepoznavna. Uspešni so naši orientacisti, ša-
histi, kolesarji, kasači, imeli smo novo mašo, bliža se sejem.... Tudi 
temu lahko rečemo, da zmoremo - skupaj. Bo tudi jeseni razpis za 
prijavo za različne (društvene ...) dejavnosti v občini?

Morda se res sliši, da se v občini več ukvarjamo s komunalno infra-
strukturo kot čem drugim. A to lahko trdijo le tisti, ki premalo poznajo 
delovanje lokalne samouprave, njihove obveze in dolžnosti. Res je, da 
smo v zadnjih letih veliko sredstev namenili komunalni infrastrukturi in 
njihovi izgradnji oziroma posodabljanju, a tudi drugih del in nalog je 
veliko. Gradnja kanalizacije in sočasna obnova ostale infrastrukture je 
samo ena od obveznosti občine, ki pa je veliko drugih (investicijskih) 
zadev postavila nekako v ozadje, predvsem zaradi velikih fi nančnih 
obveznosti pri sami gradnji. Društva in klubi pa tudi v tem poletnem 
času delujejo po svojih zmožnostih in po planu, ki so si ga sami zastavi-
li ali pa na tekmovanjih in srečanjih, ki so organizirana za njihova po-
dročja. Da, tudi temu lahko rečemo: le skupaj lahko zmoremo. Po planu 
in v skladu s Pravilnikom o sofi nanciranju prireditev in projektov v ob-
čini Komenda bo drugi del razpisa za te namene javno objavljen v sep-
tembru na naši internetni strani. 

Gospod župan, lep poletni oddih pred jesenskim koncem iztekajočega 
se leta.
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PROSTORSKI NAČRT

Spreminjanje občinskih prostor-
skih dokumentov običajno spre-
mljajo dolgotrajni postopki (če 
ne gre ravno za MAGNO) in 
stalno spreminjanje državnih 
predpisov. Če pogledamo v čas 
po osamosvojitvi, je nekdanja 
skupna občina Kamnik zadnje 
spremembe prostorskega plana 
za obdobje 1980–2000 sprejela 
že davnega leta 1994. Te spre-
membe so bile podlaga za prvi 
samostojni prostorski dokument 
v občini Komenda, ki je bil v 
obliki sprememb in dopolnitev 
prej omenjenega kamniškega 
plana sprejet leta 2003. Posame-
zne spremembe so bile (predvsem 
v zvezi s poslovno cono) sprejete 

še leta 2004, potem pa smo ob nekajkrat spremenjenih predpisih do leta 
2013 čakali na prvi, samo komendski generalni občinski prostorski na-
črt. Objavljen je bil v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda št. 
6/2013. Od takrat se je zgodilo le še nekaj manjših sprememb odloka, ki 
pa na namensko rabo zemljišč niso vplivale. 

Predlogi za spremembe prostorskega načrta 
»Po skoraj petih letih od sprejema prostorskega načrta je nastopil 

čas, da ponovno analiziramo nove predloge za spremembo namen-
ske rabe, zato vabim vse, ki imate take želje, da nam do 31. 12. 2018 
posredujete pobude, s katerimi želite spremeniti namensko rabo 
zemljišč (npr. iz kmetijske v stavbno, iz stavbne v kmetijsko, iz 
gozda v kmetijsko ipd. ) ali imate kakršnekoli drugačne pobude v 
zvezi z občinskim prostorskim načrtom,« pravi Marjan Potočnik, 
podsekretar v občinski upravi Občine Komenda, zadolžen za področje 
urejanja prostora. 

»Če so v preteklih pobudah prevladovale predvsem želje za prido-
bitev zazidljivih površin, v zadnjem času (verjetno tudi zaradi 
»davčnih« groženj) prejemamo tudi predloge za spremembe stavb-
nih parcel v kmetijske. Zato ste vsi lastniki stavbnih zemljišč, ki pa 
le-teh ne potrebujete, še posebej pozvani k premisleku za morebitno 
vložitev tovrstne pobude. Vse namreč kaže, da bo nova davčna za-
konodaja z obdavčitvijo nepozidanih stavbnih zemljišč spodbujala 
prodajo ali pozidavo teh prostih površin. Ob tem naj povem, da so 
prav nepozidana obstoječa stavbna zemljišča vzrok, da težje dobi-
mo potrebna soglasja za spremembo namembnosti kmetijskih ze-
mljišč. Posamezni nosilci urejanja prostora nam upravičeno očitajo, 
da je treba ne glede na lastništvo najprej izkoristiti obstoječa prosta 
stavbna zemljišča. Po drugi strani pa so pobude, s katerimi bi želeli 
v kmetijske površine spremeniti (npr. svoj vrt ob hiši, da bi na tak 
način morda znižali davčne obveznosti), stavbno zemljišče na težko 
prehodnem terenu ali zazidljivo parcelo sredi naselja, po vsej verje-
tnosti obsojene na neuspeh. Na pristojnem ministrstvu za tovrstne 
(nesprejemljive) spremembe, kjer potem ni možna intenzivna kme-
tijska obdelava, ne dobimo pozitivnih mnenj, zato običajno niso 
možne.«

Do konca leta 2018 
Vsi, ki boste do konca letošnjega leta posredovali pobude, boste 

vključeni v postopek generalnih sprememb in dopolnitev prostorskega 

Razmišljate o spremembi 
namembnosti vašega zemljišča?

Marjan Potočnik: »Do konca leta 2018 je čas za vlaganje pobud za tokratne spremembe in dopolni-
tve občinskega prostorskega načrta.«

OBČINA KOMENDA PRIPRAVLJA 
SPREMEMBE PROSTORSKEGA 

NAČRTA

načrta, ki se je formalno začel maja letos z objavo predpisanega sklepa 
v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. Tisti, ki ste takšne pobude 
že vložili, le-teh ni treba vlagati ponovno. Nekateri ste to že preverjali, 
trenutno imamo že preko sto pobud. Vsi ostali, ki ste morda v dvomih o 
svojih že vloženih pobudah, pa to lahko preverite s kratkim vprašanjem, 
poslanim na elektronski naslov obcina@komenda.si. 

»Tudi nove pobude bomo sprejemali na zgoraj zapisan elektronski 
naslov. Vsebujejo naj ime, priimek in naslov lastnika - vlagatelja, 
kontaktne podatke (telefon in e-mail) ter kratko obrazložitev pobu-
de (katastrsko občino in št. parcele/parcel, za kakšen namen bi radi 
spremenili namembnost – npr. za enostanovanjsko gradnjo, za po-
stavitev delavnice, hleva ipd.). Zraven lahko pripnete tudi situacijo, 
kar pa v primerih, ki obravnavajo celotne parcele, ni nujno. Situa-
cija pa je zaželena, če želite spremeniti namembnost le na delu 
parcele/parcel ipd. Pobudo seveda lahko pošljete tudi po pošti na 
naslov Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, ali jo v 
času uradnih ur oddate osebno v našem tajništvu – v tem primeru 
Vam jo lahko tudi pomagamo sestaviti.« 

 
Opozoriti je treba, da se vseh želja prav gotovo ne bo dalo izpolniti. Za 
vsako pobudo je poleg pogoja, da je skladna s prostorskimi usmeritvami 
občine (stanovanjske hiše npr. ni moč zgraditi sredi gozda ipd.), treba 
pridobiti nekaj deset pozitivnih mnenj »nosilcev urejanja prostora«, to 
je ministrstev, njihovih služb, upravljavcev infrastrukture itd. Pobud 
brez pozitivnih mnenj ni moč uvrstiti v spremembe prostorskega načr-
ta. 

Pobude ki bodo oddane kasneje, ne bodo obravnavane v sklopu sedaj 
predvidenih sprememb in dopolnitev, pač pa bodo vključene v naslednje 
spremembe prostorskega plana. Nekje je pač treba »presekati«, saj bi se 
z morebitnim obravnavanjem dodatnih pobud vedno vračali na začetek 
postopka.

Vsakih deset let
Glede na zgoraj opisano dinamiko se generalne spremembe prostor-

skega načrta sprejemajo približno vsakih 10 let, zato lahko pričakujemo, 
da bo postopek končan (odvisno od uspeha pri usklajevanjih s pristojni-
mi nosilci urejanja prostora) v treh do petih letih. 

Morebitna dodatna vprašanja lahko pošljete na zgoraj omenjeni 
elektronski naslov, lahko pa tudi pokličete na 01 72 47 400. 

Marjan Potočnik, podsekretar
OU Občine Komenda
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POGOVOR

srednji razdalji sledil dan počitka, tako da sem se spravil v red. Od te 
tekme sem največ pričakoval, navsezadnje sem se nanjo tudi največ 
pripravljal.

Oprosti, da te prekinjam. Kako si se pripravljal?
Že lansko leto smo izvedli trening kamp na Madžarskem, kjer smo 

tekli na terenih, ki so zelo podobni tekmovalnemu. Obenem sem si pri-
dobil starejšo izdajo zemljevida tekmovalnega terena, ki sem se ga po-
skušal čim bolje naučiti. Zemljevid sem prerisoval, včasih le relif, včasih 
rastje, včasih vse skupaj, tako da sem si narisal kar nekaj svojih zemlje-
vidov tekmovalnega območja. Razmišljal sem, kje bi bile lahko kontrol-
ne točke in kako bi odtekel posamezne etape. Verjamem, da gredo v 
orientaciji tehnična, psihološka in fi zična priprava z roko v roki. Trema 
na večjih tekmah mi sicer ne dela težav, kljub temu pa pred štartom ve-
dno izvajam sprostilne vaje. Kar zadeva fi zične priprave, je to moja 
slabša stran. Za slovenske razmere sicer tečem zelo hitro, a najboljši 
tuji tekmovalci so tu še kak korak pred menoj.

Da nadaljujeva. Kako je bilo na kvalifi kacijah?
Moj tekmovalni cilj je bila uvrstitev v B fi nale (od 60. do 120. mesta). 

Sicer pa progo odteči brez napak, brez nepotrebnega iskanja kontrolnih 
točk. Vedel sem, da bodo napake zaradi gostega rastja in posledično 
slabe vidljivosti na terenu pri večini tekmovalcev zelo pogoste. Čeprav 
sem sam malo počasnejši, bi lahko brez napak odtekel dobro. Nekaj 
manjših se je vseeno pripetilo, a v resnici mi je šlo precej dobro. V 
svoji kvalifi kacijski skupini sem dosegel 12. mesto in se gladko uvrstil 
v A fi nale, to je med 60 najboljših. Finala, ki je sledil naslednji dan, me 
je bilo kar malo strah. Na prvo točko sem imel težave, potem je steklo. 
Na koncu je bila utrujenost prevelika, naredil sem večjo napako in eno 
zadnjih točk iskal 5 min. Škoda. Končal sem na 43. mestu, brez velike 
napake bi dosegel 30. mesto, kar bi bilo res super. Boljši v nobenem 
primeru ne bi mogel biti, razlika med prvimi dvajsetimi uvrščenimi je 
bila le tri minute. Vsak od teh tekmovalcev bi lahko zmagal. Na dolgih 
progah Švedov recimo sploh ni bilo med prvimi desetimi, na srednjih so 
zasedli prva tri mesta…

Verjamem, da boš v prihodnosti rezultate na tem tekmovanju še iz-
boljšal. Kako pa boš preživel počitniški čas, čas pred Prvenstvom Jugo-
vzhodne Evrope (SEEOC), ki bo letos konec avgusta v Sloveniji?

Po tekmovanju sem se že malo spočil, tako da bom počasi začel z 
novimi pripravami. Najprej greva z Žanom in še nekaterimi prijatelji v 
Francijo, kjer pomagamo pri pripravi velike orientacijske tekme. V za-
meno imamo poravnano štartnino, hrano in bivanje. Ko se vrnem v 
Slovenijo, bom nekaj časa »treniral« na žagi, ki jo vodi sorodnik moje 
punce, vmes bomo izvedli še nekaj krajših »vikend priprav« in SEEOC 
bo kmalu pred vrati. 

Matic, hvala za pogovor. Želim ti prijetne in pestre počitnice, na 
naslednjih tekmovanjih pa odlične nastope.

Z Maticem se je pogovarjal Nejc Zorman, OK Komenda

Matic Blaž prestavlja meje slovenske orientacije
Čeprav bi se komendska orientacijska tekača Matic Blaž in Žan Ravni-
kar letošnje leto lahko še zadnjič udeležila Evropskega prvenstva v ori-
entacijskem teku za mlajše mladince do 18 let (EYOC), ki je v prvih 
dneh julija bilo v Bolgariji, sta ga namenoma izpustila, da sta se bolj 
osredotočeno pripravljala na Svetovno mladinsko prvenstvo, ki je bilo 
dobra dva tedna kasneje na Madžarskem. Konkurenca na slednjem tek-
movanju je precej trša; v enotni kategoriji do 20 let se je pomerilo prek 
160 mladih športnikov iz okrog 40 različnih držav.

Sam sem takšno potezo sprva smatral predvsem kot pogumno odloči-
tev obeh tekmovalcev, da si pridobita nekaj izkušenj med svetovno elito, 
vendar smo bili kasneje vsi poznavalci orientacije močno presenečeni 
nad odličnimi predstavami posebno Matica Blaža, ki je dosegel daleč 
najboljši slovenski rezultat na tem tekmovanju do sedaj. 

Uvrstitev v veliki fi nale in na koncu odlično 43. mesto je rezultat, ki 
povprečnemu bralcu ne pove kaj dosti. Naj razložim: Matic je prehitel 
tekmovalce iz Češke, Danske, Nove Zelandije, Švice, Švedske in še 
katere orientacijsko razvite države; npr. na Švedskem je orientacija na-
cionalni šport, s katerim se ukvarja več mladih kot z nogometom, v 
Švici je nagrado za naj športnika države večkrat prejel tenisač Roger 
Federer, med športnicami pa orientacijska tekačica Simone Niggli, de-
nimo smučarka Lara Gut je bila na istem izboru šele tretja … da ne bom 
predolg, naj iz prve roke kaj več pove Matic sam.

Matic, najprej ti izrekam iskrene čestitke za odlične nastope. Se-
daj pa, lahko na kratko opišeš, kako je bilo?

Hvala. To tekmovanje presega vsa, kar sem jih do sedaj spoznal v 
orientaciji. Najboljši tekmovalci so trenirani kot živali, po peščinah te-
čejo precej hitreje kot 3 min/km (20 km/h). Tekmovanje na dolgih raz-
daljah je bil pravi test vzdržljivosti, prek sipin in grmičevja smo pretekli 
15 km zračne linije, v praksi nekaj več kot 18. Za progo sem v vročini 
porabil nekaj več kot 100 min, mislil sem, da naslednji dan ne bom 
mogel niti vstati iz postelje.

Pa vendar ti je uspelo?
(smeh) Ja, je. Masaža precej pomaga. Drugi tekmovalni dan se zame 

žal ni iztekel po pričakovanjih, v disciplini šprint sem bil diskvalifi ciran; 
manjkala mi je ena točka. Kako je prišlo do tega, še sedaj ne vem, očitno 
sem bil res utrujen. Ampak k sreči je pred kvalifi kacijsko tekmo na 
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KAMENKOST
EDO GRMŠEKKamenkost na končnem izletu

Za kar najlepši spomin na geološki krožek v šolskem letu 2017-2018 
smo se mladi geologi odločili, da naše delovanje sklenemo tako, da jo 
mahnemo na končni izlet oziroma na strokovno ekskurzijo. Da bi se 
imeli čim bolj lepo, smo s seboj povabili svoje najdražje; starše, bratce 
in sestrice pa tudi stari starši so bili dobrodošli.

Zbrali smo se v hladni senci košate lipe pred gasilskim domom v vasi 
Breg pri Litiji. Zakaj pred gasilskim domom ? V njem je namreč posta-
vljena stalna razstava savskih prodnikov. Po uvodnem govoru gospe 
Mojce Hauptman, predsednice društva LAZ, ki je upravitelj te razsta-
ve, smo si ogledali 15- minutni fi lm Čudoviti svet prodnikov. Trojica, ki 
je ob sodelovanju Prirodoslovnega muzeja Slovenije postavila to raz-
stavo, glavni zbiralec prodnikov Alojz Županec, geolog dr. Uroš 
Herlec ter Mirko Dolinšek nam na njem predstavi nekaj najbolj zani-
mivih primerkov, kako in v kakšnem okolju so nastali, njihova starost 
ipd. Po fi lmu pa smo si v dvanajstih vitrinah lahko ogledali preko 300 
primerkov prodnikov iz zbirke, ki sicer obsega 1200 kosov. Poudariti 
velja, da je to edinstvena razstava prodnikov na Zemlji. 

Po ogledu razstave na Bregu, smo »z vlakom« osmih avtomobilov 
»odbrzeli« proti rudniku Sitarjevec. To je eden najstarejših rudnikov v 
Sloveniji in je bil po  rudah oziroma mineralih zelo bogat. V njem so 
izkopavali različne rude in se tako lahko, odvisno od povpraševanja, 
prilagajali tržišču. Ker pa so rudnik lastniki le izkoriščali in kovali dobi-
ček, v razvoj tehnologije pa niso vlagali, so morali zaradi velikih stro-
škov in slabih zdravstvenih razmer za rudarje, rudnik leta 1965 zapreti. 
Ponovno so ga odprli v začetku decembra 2017, a le izvozni rov, ki so 
ga opremili kot muzej rudnika Sitarjevec. V manjši dvoranici smo pose-
dli na oblazinjene lesene čoke pred veliko platno. S skodelicami toplega 
čaja v rokah, ki nam ga je postregla prijazna vodička Mojca, smo pri-
sluhnili njenemu pripovedovanju zgodbic o miški, rudarju in škratku 
Sitarjevčku. Pred zgodbicama smo si ogledali fi lmček o rudniku in nje-
govi notranjosti, kamor ne more stopiti noga navadnega obiskovalca. 
Videli smo, da v tem rudniku nastajajo izjemni rjavi kapniki, ki ne na-
stajajo iz apnenca temveč iz limonita oziroma železovih oksidov. Za 
konec obiska v rudniku smo lahko videli še nekaj kosov nakita, izdela-
nega iz mineralov najdenih v teh rovih. 

To pa je še nekaj vtisov 
udeležencev ekskurzije:

Rudnik je zakon, ker je ob 
njem toliko zanimivih ka-
mnov, pa tuneli v njem, pa 
kako pogumni so morali biti 
naši predniki, da so vsak dan 
kopali razne kamenine. 

- Urban Stare
Z velikim veseljem smo otroci 
pričakovali izlet v okviru geološkega krožka. Presenetila me je raznoli-
kost prodnikov. Do sedaj sva mislila, da so vsi prodniki samo sive in 
bele barve. Najbolj nama je bil všeč prodnik, ki je po prerezu spominjal 
na kos slanine. Po ogledu kamnov, ki jih je naplavila Sava, smo se od-
pravili v rudnik, kjer so rudo kopali že Kelti. Iz vročega poletnega do-
poldneva smo stopili v hlad muzeja pod zemljo. V rudniku so naju najbolj 
presenetili strmi rovi, ki se spuščajo globoko pod gladino Save. Žal v 
rovih nismo srečali nobenega netopirja, prav tako smo si kapnike lahko 
ogledali le na fotografi jah. S skupnimi močmi pa smo otroci premaknili 
tono težak rudniški voziček. Na žalost staršev smo po obisku rudnika 
vsi otroci odbrzeli iskat fosile. Domov smo lahko odnesli le omejeno 
količino kamnov posutih s kristalčki. Komaj čakava, da jih pogledava 
pod mikroskopom. Ta izlet nam je bil vsem zelo všeč in komaj čakava 
naslednjih dogodivščin. 

- Asja in Bor Humar

Najprej smo si ogledali razstavo savskih prodnikov. O njih smo veliko 
izvedeli iz posnetka. Nisem si mislila, da jih je toliko ob reki Savi. Po-
tem smo se odpravili do rudnika Sitarjevec. Nadeli smo si čelade in z 
vodičem spoznali vse o rudniku. Bilo je kar hladno, saj je bilo v njem le 
10 stopinj. V tem rudniku so kopali več rud: barit, živo srebro, svinec, 
cink in še druge. Ko smo se vrnili do izhoda, smo se segreli. Zraven je 
bilo melišče in na njem smo poiskali kamenje. Po dolgem ogledu smo 
postali lačni in odšli skupaj na kosilo.                - Tara Knavs

V nedeljo, 10. 6., smo šli na izlet v rudnik. Najbolj nama je bila všeč 
zgodba o miši in rudarju, ki jo je povedala vodička. V rudniku pa nama 
je bilo všeč tudi potiskanje vozička.    - Eva in Filip Plevel 

 Edo Grmšek

V junijski Aplenci nam jo je zagodel tiskarski škrat. K zapisu o 46. 
Minfosu v Tržiču je priložil slike s končnega izleta (ekskurzije) Ka-
menkost, ki je bil 10. junija, zapis Eda Grmška pa objavljamo danes. 
Avtorica junija objavljene slike Klepet v hiški je Lidija Stare, avtor 
ostalih treh pa Edo Grmšek. 

Tokrat pa objavljamo štiri slike, ki ilustrirajo 46. MINFOS. 
Bralcem se opravičujemo

46. MINFOS Tržič - Mamut - foto: Matija Križnar

46. MINFOST Tržič - foto: Edo Grmšek

46. MINFOS Tržič - foto: Edo Grmšek

46. MINFOS Tržič - foto: Edo Grmšek
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POLITIKA

Širom Občine Komenda se ne umirijo govorice, da je vodenje Občine 
Komenda popolnoma zastalo, da je prešlo v fazo stagnacije in mirova-
nja, opravljanja zgolj nujnih nalog komunalnega upravljanja s krajem.

Mi sicer ne bomo pristali na govorice in klevete, strinjamo pa se s ti-
stimi občani, ki pravijo, da trenutno strategije vodenja občine ni. Opra-
vljajo se nujne naloge, širšega pogleda na razvoj pa ni.

Ne morem pritrditi tistim, ki govorijo, da je župan obstal in ostal na 
nivoju tehnokratskega in pisarniškega vodenja. Ne vem niti, ali je res to, 
da občino vodijo drugi in ne župan. Nekateri mi očitajo, da nisem bil 
dovolj vpet v lokalno politiko. Res je, nisem bil izvoljen v Občinski 
svet, zato mislim to sedaj popraviti.

Naše mnenje pa je jasno: čas je za spremembo. Čas je, da na lokalnih 
volitvah podpremo tisto listo, ki bo ponudila dolgoročen razvoj in nas 
bo odlepil od povprečja.

Predsednik OO SD Komenda
Marko Dobnikar

Čas za drugega 
župana?

Aplenca se smeje
Z novo vlado se nam obeta zdravstvena reforma...

V laboratoriju pacient dobi kozarček za vzorec urina, laborantka pa 
ga napoti v WC. Čez dve minuti se pacient vrne s praznim lončkom 
rekoč:  

»Izvolite, lončka sploh nisem potreboval – v prostoru je bilo stra-
nišče!« 

Zdravnik vpraša svojega kolega v samoplačniški ordinaciji:
»Zakaj pa ti svoje paciente tako natančno sprašuješ, kaj jedo?!«
»Da dobim občutek, koliko jim lahko zaračunam!« 

Še štiri leta jo bom 
čakal ja, ja!

Minila so skoraj štiri leta odkar v Komendi deluje Lista VEZ. Doprine-
sli smo h kakovosti poslovanja Občine Komenda, boljšim odločitvam 
Občinskega sveta in racionalnejšim poslovnim potezam. Zaradi pre-
majhnega vzvoda (enega člana občinskega sveta Izaka Mateja Ciraja) 
smo premaknili manj, kot bi si želeli.

Bili smo avantgardni. Že pred stečajem lastnika betonskega spome-
nika v Komendi, smo predlagali, da občina sproži stečaj. Niso nas po-
slušali, zaradi česar je škoda večja.

Zahtevali smo strategijo, kar so sedaj začeli ponavljati že drugi za-
vedni funkcionarji Občine. Upamo, da jo bomo kmalu tudi sprejeli.

Bili smo konstruktivni. Predlagali smo boljše rešitve, postavljali 
dodatna vprašanja za tehtnejši premislek in spodbujali dialog. Zaradi 
tega smo bili tudi narobe razumljeni. „Po domače“ ni vedno najbolje. 
Lahko je tudi zelo drago, izključujoče, lahko pomeni delo po „vezah“, 
ki je lahko tudi koruptivno. Iščemo enostavne, racionalne in razu-
mljive rešitve. To pa je pogojeno s temeljitim premislekom.

Naše delovanje lahko pregledate na TVKomenda.si in v medmrežju. 
Želimo povratno informacijo kot spodbudo in usmeritev za nadaljnje 
delo Liste VEZ. Vabimo vas, da nam pošljete svoj odziv preko druž-
benih omrežij in s tem podprete nadaljnje delo Liste VEZ – prosimo do 
15. avgusta.

Prav tako vabimo vse občane, da se jesenskih volitev udeležite aktiv-
no kot kandidati na svoji najbolj priljubljeni listi, da v javnih in zasebnih 
razpravah spodbujate primerne kandidate ali pa vsaj volite. S tem so-
tvorimo razvoj naše občine, krepimo demokracijo in smo odgovorni 
za svoj delež v družbi. Če ne bomo delovali sami, bodo pa tisti drugi... 
Aktivni smo lahko danes ali pa počakamo še štiri leta...

Izak Matej Ciraj, Lucija Miklič Cvek, Grega Krmavnar
info@ListaVEZ.si

Predčasne državnozborske volitve so mimo. 
Matej Tonin je z rekordno visoko podporo 
postal predsednik državnega zbora in si je v 

minulih tednih zelo prizadeval za čim prejšnjo sestavo delujoče vlade. 
Nova Slovenija se je pogovarjala z vsemi, žal pa večina strank na to še 
vedno ni pripravljena. Prav tako za enkrat niso v zadostni meri naklo-
njene bistvenim programskim zahtevam krščanskih demokratov, zato s 
sestavljanjem vlade slabo kaže. Če tudi ostale stranke ne bodo pripra-
vljene preiti svojih ideoloških okvirjev, njihovi voditelji pa svojih egov, 
obstaja velika verjetnost, da bomo še pred koncem leta, omenja se zače-
tek oktobra, imeli ponovne predčasne volitve.

V NSi Komenda pa že namenjamo pozornost letošnjim lokalnim vo-
litvam. Predsednik Državnega zbora Matej Tonin jih je razpisal za 18. 
november, morebitni drugi krog županskih volitev pa bo 2. decembra. 
Volitve občinskih svetov in županov so ljudem najbližje, saj izvoljeni 
predstavniki na ravni občine odločajo o zadevah, ki najbolj neposredno 
zadevajo vsakdanje življenje ljudi, in lahko pomenijo vstopno mesto v 

TRN - kot 
vedno
Naše delovanje v občinskem svetu, je bilo vsa 

leta v sedanjem mandatu skladno s prizadevanji in željami, da gre za 
občane in razvoj celotne občine. Seveda so mnenja in pogledi različni, 
prav tako želje, prepričanja. Vendar pomembne so rešitve, ki združujejo, 
povezujejo, ki nas ne delijo, ki nas ne razdvajajo, a vendarle spoštujejo 
tudi različna mnenja za čim boljše rešitve in odločitve. Skrb za skupni 
razvoj, za spoštovanje pogledov, skrbi za pomoč pomoči potrebnim, za 
varno starost, za zdravo otroštvo, izobraževanje, za vzgojo, za Občino 
Komendo, ki je danes zaradi uspešnih, zglednih dogajanj poznana in 
omenjana v državi in čez z dosežki, imeni, dogodki, gospodarstvom, če 
hočete tudi s sejmom med sejmi, kakršnega Slovenija ne pozna kot je v 
Komendi.

Tudi zadnja dva dogodka med vsemi v tem skoraj štiriletnem obdobju 
kažeta na skupni razvoj; tako proračuna za prihodnje in za leto 2020. In 
tudi nedavna izredna seja občinskega sveta glede zazidalnega oz. loka-
cijskega načrta območja MO 4 - imenovanega Sloga Moste potrjuje, da 
je potrebno ob vseh ekonomskih in razvojnih pridobitvah spoštovati 
tudi bivanje, pripombe in nenazadnje tudi zahteve sosedov, da bo inve-
sticija res razumno umeščena v prostor.

Le sporazumno in skupaj lahko zagotavlja uspešen razvoj.  
Lista TRN

Sodelujmo na lokalnih volitvah!
politiko za vse tiste, ki želijo bolj dejavno sodelovati pri upravljanju 
skupnih družbenih zadev. Ker si krščanski demokrati prizadevamo biti 
blizu ljudem in mislimo resno, smo se odločili, da vsem občankam ter 
občanom dobre volje ponudimo priložnost, da se pridružijo naši ekipi 
na letošnjih lokalnih volitvah. Sodelujete lahko kot kandidati za člane 
občinskega sveta, svete krajevnih oz. vaških skupnosti, kot sodelavci v 
kampanji ali pa s svojimi predlogi za naš volilni program. Prepričani 
smo namreč, da ravno vi kot občani najbolje veste, kaj so bistvene po-
trebe, interesi in problemi lokalne skupnosti. Le v sodelovanju z vami 
lahko politika služi doseganju skupnega blagra, seveda pa morajo ravno 
politični predstavniki prvi pokazati zgled sodelovanja in usklajevanja 
različnih, tudi nasprotujočih si pogledov, saj jih volivci izberejo ravno 
zato, da s skupnimi močmi rešujejo probleme in se spoprijemajo z izzivi, 
ki pestijo politično skupnost na ravni občine in države.

Kdor se torej prepozna v tako opisani neizključevalni in dobronamer-
ni politiki, je dobrodošel v Novi Sloveniji.

Primož Zupan
Tajnik OO N.Si Komenda
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DOGAJANJA

Začelo se je davno nazaj, že s stvarjenjem sveta, vsaj tako smo poslu-
šali v imenitni pridigi zaloškega župnika Roberta Celestine 3. septem-
bra 2017 pri sveti maši v Zalogu. Ni šlo za običajno mašo, kar je bilo 
moč razbrati po oblekah udeležencev, saj je bil velik del prisotnih v 
svečanih lovskih oblačilih. Te nedelje je bila maša, ki je povezala 
krajane in lovce in lovko LD Komenda.

Župnik je res začel daleč nazaj - pri stvarjenju sveta, natančneje, ko 
je Bog ustvaril rastline in živali in jih zaupal človeku, da umno gospo-
dari z njimi. Nato se je spomnil lovca iz njegovega otroštva, ki je hodil 
na lovsko prežo v bližini njegove domačije. Otrokom je bil zanimiv, in 
jih je zanimalo, če bo kaj uplenil. Tako so čakali, kdaj bo odjeknil strel, 
in kadar se je to res zgodilo, so radovedni in vznemirjeni pohiteli do 
lovca in njegovega plena. A bolj so rasli, bolj so spoznavali, da je lovec 
veliko v lovišču, a redko strelja, kljub temu, da so videvali veliko divjadi. 
Tako se je lovec staral, vse manj so ga videli, in ko ni mogel več loviti, 
je preža opustela in počasi propadla. Šele takrat so počasi dojeli, da je 
lovec več opazoval in skrbel za divjad, kot pa lovil. 

* * *
In tako lovci skrbijo za divjad in z njo gospodari jo, kakor je Bog zaupal 
v gospodarjenje in varstvo živalstvo človeku že v času stvarjenja sveta, 
je prijazno napravil primerjavo župnik tudi s komendskimi lovci. Člana 
LD Komenda se. Jernej Zupančič in Rok Rode sta prebrala tudi berilo 
pri maši.

Po končani maši so se krajani Cerkljanske Dobrave skupaj z lovci in 
župnikom odpravili na rob gozda na Cerkljanske Dobravi, kjer je župnik 
blagoslovil novo postavljeno znamenje, ki so ga obnovili in nazaj posta-
vil komendski lovci. 

Po blagoslovu znamenja je starešina Lovske družine Komenda Goran 
Peršin najprej izpostavil lovce, ki so opravili največ dela pri obnovi 
znamenja oziroma razpela. Alojz Krek je bil pobudnik in organizator 
teh del, Rok Rode je izdelal in zaščitil razpelo, Janez Juhant pa je 
opravil gradbena dela in izdela podstavek za križ. Ob navedenih lovcih 
so imeli svoj delež opravili tudi Marko Dolenc, Zoran Sodnik in 
Matej Repina, ki niso člani LD Komenda.

Nato je spregovoril o naravi lova, ki je v svojem bistvu paradoksna: 
»Pri lovu se srečujemo z isto težavo kot znameniti ribič v Hemingwaye-
vi noveli Starec in morje. Starcu se zasmili riba, ki jo ujame in se z njo 

bori ure in ure. V trenut-
ku, ko še ne ve, da mu jo 
bodo razmesarili morski 
psi, začuti spoštovanje 
in sočutje do nje. Pove 
ji, da mu je žal, ker se 
mora boriti z njo in jo na 
koncu premagati, saj si 
zasluži spoštovanje bolj 
od večine ljudi, ki jih 
pozna. A žal mora to 

Blagoslovitev razpela na Cerkljanski Dobravi
storiti. Nato se ozre proti nebu, 
pogleda mesec in zvezde ter 
reče – pomisli, da bi morali 
ubiti mesec, ali pa celo zvezde; 
da res, pod srečno zvezdo smo 
rojeni. Tako moramo tudi lovci 
ubijati tisto, kar imamo radi, 
in kar je še bolj težko razu-
mljivo – zato, ker imamo radi 
divjad. Prav zaradi naloge, ki 
jo imamo do divjadi in narave, 
je pomembno, da imamo do-
bre odnose s krajani. Zahvalil 
se je domačinom s Cerkljanske 
Dobrave za to, da sprejemajo 
lovce in se zavedajo njihovih 
nalog, ki jih imajo do narave 
in divjadi, ki je vsem, tako 
lovcem kot drugim skupna. 
Pomembno je ohranjati pro-
stor in naravo, ki si ju delimo, 
smo le gostje na tem planetu, ki ga moramo ohranjati in negovati za 
zanamce!«

* * *
Po zaključeni slovesnosti smo se preselili na dvorišče k Igorju Močniku, 
ki je odstopil prostor, kjer smo se lovci in krajani družili ob odlični 
hrani, za katero je najbolj zaslužen Jože Drešar, ki je pekel zastonj 
(računal je le stroške nabave hrane). Popoldne, ki smo ga preživeli lovci 
in domačini skupaj, je bilo nekaj posebnega, polno odprtosti in spošto-
vanja drug do drugega. Lovci smo bili veseli in počaščeni, da so se 
praktično vsi krajani odzvali našemu vabilu in pogostitvi. Zato se za-
hvaljujemo vsem krajanom Cerkljanske Dobrave, gospodu župniku 
Robertu Celestini in vsem članom lovske družine, ki so pripomogli k 
temu posebnemu in pomembnemu dogodku.

Starešina LD Komenda, slike A. Ž.
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NOVA MAŠA

Fotografi je z nove maše Petra Steleta 1. julija 2018 v Komendi je poslal 
France Stele in pripisal:

»Nova maša ni vsako leto. Prejšnja je bila pred osmimi leti, naslednja 
pa ni na vidiku...« 

Hvala France. 
- A. Ž.

Da bo 1. julij 2018 velik dan za 
družino » Škletovih« in celo vas 
Podboršt, smo vedeli že vse leto. 
Vsakdo je lahko pridonesel ne-
kaj dobre volje in energije. Fan-
tje- mladci so postavili in okra-
sili 13 mlajev, očistili cesto, 
ženske pa smo pletle venčke iz 
cipresnih in smrekovih vršičkov 
pri Mivčevih in napekle nekaj 
peciva. Da je bilo med delom 
veliko obujanja vaških dogodi-
vščin, veliko se je pelo in smeja-
lo ob vicih, se ve, saj je na Pod-
borštu vedno tako. Grla niso bila 
suha, želodčki tudi ne lačni, saj 
je mama Mici pridno skrbela za 
vse »prostovoljce«.

In prišel je velik dogodek. 
Novomašnik- Peter Stele se je 

na domačem domu poslovil od staršev. Pa saj se ni poslovil - le stopil je 
na novo življenjsko pot.

Petru je žarela sreča v očeh in tudi solze so bile, tudi na licih vseh nas, 
njegove družine, sorodnikih, sosedov in prijateljev. Najstarejša sestra 
Ani ga je v imenu cele družine pospremila z besedami:

Dragi brat Peter Novomašnik!  
Veliko ljudi se še v odrasli dobi sprašuje: »Kaj je moje poslanstvo? V 

čem je smisel življenja?« in še najpogostejše vprašanje: »zakaj se meni 
to dogaja ( še posebej kadar se nam dogaja kaj slabega)?«

Zdelo se je, kot da ti teh težav nisi imel. Že kot otrok si brez prestanka 
sledil božjemu klicu preko vseh ovir in mimo vseh vprašanj v smislu 
»zakaj jaz«.

Vedel si, kaj hočeš in predvsem, vedel si, kaj Bog hoče od tebe, in si 
mu znal prisluhniti.

Ovire na poti so te napravile močnejšega in hkrati milejšega.
Peter, svoje domače si spravil pred težko nalogo: kaj pametnega po-

vedati nekomu, ki nas je že v toliko stvareh presegel!
Bil si »tamau«, sedaj si najvišji.
Imel si največ težav v šoli, sedaj si najbolj izobražen.
Kot otrok si bil bolj sam, sedaj si obkrožen z veliko množico ljudi, še 

večja pa te čaka v cerkvi.

Zato bi ti rekli le to: 
Spomni se, da si bol »tamau« in boš lažje razumel najmanjše v Go-

spodovi čredi.
Spomni se, kako težko ti je bilo v šoli in boš znal učiti vse, ki so se 

Nova maša

Na Podborštu smo imeli velik praznik
pripravljeni učiti.

Spomni se, kako je biti sam, in boš znal ceniti vsako družbo, ki se bo 
znašla v tvojem življenju.

Spomni se tudi, kako je včasih dobro, da si sam, da se v miru pogovo-
riš s tistima dvema, ki sta te na tvoji poti do sedaj najbolj razumela in 
najbolj podpirala, z Bogom in z Marijo.

Tvoji domači smo nate ponosni in zaupamo tako vate kot v Božjo 
previdnost, ki te je izbrala za delo duhovnika.

Danes se s teboj veselimo, ker te vidimo trdnega v tvoji veri in poslan-
stvu. Tudi vnaprej ti tvoja družina obljubljamo vso našo podporo.
Če pa boš vseeno kdaj čutil nemoč, ti podarjam tale kamen, ki naj te 

spominja na to, da si tudi ti Peter »Skala«.

Domači so mu izročili še kelih, patene in križ. Zaželeli so mu, da bi križ, 
ki ga je na ta dan prejel, nosil vdano in v zavesti, da ga bodo nosili 
skupaj z njim.

Potem smo se vsi skupaj peš odpravili v domačo cerkev. Naslednji 
dan, na NOVI MAŠI pa mu je sovaščanka Tadeja prebrala pesem avto-
rice Štefke Oblak.

Vaščani Podboršta Gospodu Petru res iz vsega srca čestitamo ob veli-
kem dosežku, želimo da bi ga njegovo delo osrečevalo, saj verjamemo, 
da bo sledil svoji poti - UPODOBI MOJE SRCE PO SVOJEM SR-
CU.

Podboršt je mala tiha vas,
ob hribu je pripeta,
na hribu pa velika hiša,
vsa v slavnost je odeta.

Mogočen mlaj ob robu dvorišča 
stoji,

ob vhodu pa »Z blagoslovom na pot« 
napis se glasi.

tam novomašnik Peter je doma, 
ker se odzval klicu je Boga.

Smo veseli, počaščeni,
 da bomo župnika imeli,
da molitve in prošnje niso zaman, 
to potrjuje današnji dogodek 

svečan.

Podborščani smo složno pristopili, 
vas slovesno okrasili,

spet prišel je nekdanji čas, 
ko za spletanje venčkov vedno najdeš 
čas.

Med sabo smo se povezali, 
se o vsem pomenkovali,
malo peli in molili, 
se prihajajoče nove maše veselili.

In prišel je tisti čas, 
ko poslavljate se od nas,
Bogu ste obljubo dali, 
da boste dober pastir postali.
To Vam iz srca želimo,
 pri materi Mariji Vas priporočimo,
Naj bo Vaša pomočnica,
 in v stiskah pri Bogu Priprošnica.
Obilo Božjega blagoslova 
na Vaši novi poti Vam želimo 
vaščani Podboršta.

Novomašnik Peter in oče Janez na 
domu - Foto: KT

NOVOMAŠNIKU



Aplenca Glasilo občine Komenda 7/2018

12

V društvu so še posebno poznani in tudi priljubljeni člani sekcije 
Škrjančki in njihovi Bosonogi pohodi na Šenturško goro že več kot de-
setletje. Ponosni pa so tudi na Vodniški odsek, ki organizira planinske 
izletniške pohode. Trenutno pripravljajo dvodnevni izlet v italijanske 
Dolomite. Najmlajši pa so v šolski sekciji PD Komenda. Letos jih je že 
bilo okrog dvajset v Taboru na Rogli.

»V prihodnje pa imamo v programu razširitev Planinskega doma, 
dokončanje plezalne stene in usposabljanje mladih članov (trenutno 
je vseh članov okrog 350) za vodnike, markaciste...«

Člana športno plezalnega odseka PD Komenda, ki gradi plezalno 
steno v nekdanjih prostorih lončarske trgovine na Mlaki, Luka Nagode 
iz Logatca in Rok Hafner z Mlake pa sta med obiskom ob odsotnosti 
Marka Pogačarja predstavila nastajajočo steno, ki bo na ljubljansko-
kranjskem območju med  večjimi. Na 200 kvadratnih metrih bo imela 

prek 1500 prijemkov.
Luka Nagode: »Začeli smo lani z načrti, letos 

pa z deli. Trenutno imamo stroškovno narejenega 
okrog 40 odstotkov, sicer pa po dinamiki recimo 
polovico. Okrog 500 prostovoljnih delovnih ur 
smo že naredili. Hvaležni smo podpori našega 
društva in donatorjem. Celotni strošek velike 
plezalne stene pa bo okrog 60.000 evrov in 
več.«

Rok Hafner: »V delu 
objekta, kjer gradimo 
steno, imam tudi svojo 

fi rmo. Marsikaj iz moje stroke-mizarstvo že se-
daj naredim v delavnici, še več pa bo  tega ob 
prihodnjih delih.«

Želijo, da bi vsaj levo polovico plezalne stene 
zgradili do konca leta, slovesnost ob odprtju pa 
načrtujejo, če bo denar, spomladi prihodnje leto. 

Kako že pravimo (tudi za pomoč): Upanje...

ZANIMIVOSTI

Od 21. do 24. junija so se košarkarice ŽKK Domžale v kategoriji 
starejših deklic (U14) udeležile United World Games v Celovcu in 
na igrah dosegle izjemen uspeh.

United World Games je velika športna prireditev za mlade, ki se je je 
udeležilo preko 10.000 mladih športnikov in športnic iz skoraj 40 držav 
sveta. Na igrah so bila tekmovanja v trinajstih različnih športnih pano-
gah. Poleg igranja košarke, so se dekleta lahko družila s športniki iz 
različnih koncev sveta, kar so zagotovo neprecenljive izkušnje.

Naša ekipa je s ponosom branila barve Domžal in Slovenije. V tek-
movanju v skupini je zabeležila same  zmage proti ekipam UBI Graz 
(Avstrija), TBA Fireballs (Nemčija) in Back2Basics (ZDA). 

Kot prva ekipa v skupini B so se v polfi nalni tekmi dekleta pomerila 
z drugo uvrščeno ekipo skupine A Stuttgart Eagles (ZDA) in opravičila 
vlogo favorita. Suvereno so se uvrstila v fi nale. Pred nedeljsko fi nalno 
tekmo so dekleta izkoristila za sproščujoče kopanje v Vrbskem jezeru. 

Sledila je nedelja in veliko fi nale, nasprotnice Američanke, a naša 

ŽKK Domžale zmagovalke

dekleta so bila odločena, da osvojijo zlato medaljo. Po izenačenem za-
četku so naša dekleta kasneje prevzemala pobudo in ob bučni podpori 
navijačev, ki so jih prišli spodbujati iz Slovenije, v velikem slogu zma-
gale. Sledilo je veliko slavje in podelitev zlate medalje ter pokala na 
velikem stadionu v Celovcu.  

V ekipi Domžal sta nastopili tudi Lana Grkman in Brina Krava-
nja iz Komende.

Prav vsa dekleta, ki so zastopala Domžale, si zaslužijo pohvalo za 
prikazane igre in velik mednaroden uspeh. Odlično pa sta se odrezala 
tudi trenerja Franci in Luka, ki sta poskrbela za dekleta in jih odlično 
vodila na tekmah.

Mi smo ves čas aktivni #EnaEkipaEnoSrce#!
ŽKK Domžale; http://zkkdomzale.si

Dvajset let je bilo lani staro Planinsko društvo Komenda, ko so deset let 
prej odprli Planinski dom. Po odprtju so kmalu zgradili plezalno steno, 
ki so jo zaradi majhnosti v primerjavi s poznanimi plezalnimi stenami, 

in tudi zaradi namena, saj je bila namenjena 
predvsem mladim, poimenovali stenca. 

»Plezalna stenca pa je kmalu po odprtju 
spodbudila razmišljanje za večjo steno, ki jo 
sedaj že delajo prostovoljno na Mlaki  člani 
Športno plezalnega odseka PD Komenda,« 
pravi Zoran Sodnik, ki je predsednik PD Ko-
menda od odprtja Planinskega doma in napove, 
da bo konec septembra tudi na Krvavcu velika 
akcija sekcije Markacistov PD Komenda. »Ob-
navljali bomo namreč markacije, čistili poti, 
obnavljali jeklenice...To bo skupna akcija z 

Meddruštvenim odborom Kamniško-bistriškega odseka in s Pla-
ninsko zvezo Slovenije.«

PLANINSKO DRUŠTVO 
KOMENDA

Plezalna stena, markacisti, škrjančki...
ANDREJ ŽALAR

Zoran Sodnik

Luka Nagode

Rok Hafner
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ZANIMIVOSTI

Odmev tišine
Dr. Marko Žerovnik iz Komende je v samozaložbi izdal prvo pesni-
ško zbirko z naslovom Odmev tišine. Izšla je z denarno pomočjo 
občine Komenda, zelo lepo uvodno misel, navdihujočo se ob ranem 
jutru, je prispevala vnukinja Sara Kokelj, spremno besedo o tem, kar 
je želel pesnik povedati v zbirki (od drobnih zapažanj v naravi, pre-
lestnih doživetij v njej, do miselnih prebliskov in izprašujočih premi-
slekov in modrostnih ugotovitev), je napisal Markova žena dr. An-
gelca. Domiselno naslovnico iz skrivnostnega sveta narave (življenja 
in umiranja dreves) ter vinjete je oblikoval slikar in grafi čni obliko-
valec Dušan Sterle; ostalo je, tega vešč, naredil avtor sam. 

Pesmi so razveseljujoča novost v bogatem ustvarjalnem življenju 
in delu dr. Marka Žerovnika, obenem pa povabilo in opozorilo vsem: 
Življenje je prebogato in preveč dragoceno, da bi ga metali stran. 
Zato ga živimo polno do zadnjega trenutka. Ustvarjajmo, pričujmo, 
bogatimo in razveseljujmo druge in s tem osmišljajmo svoj »življenja 
tek«. Dr. Marko Žerovnik to dela v polni meri: zagnano, predano in 
posnemanja vredno.  

Jožef Pavlič

Letošnja druga velika kasaška prireditev je bila na hipodromu v Komen-
di v nedeljo, 8. julija. Kar osem kasaških dirk se je zvrstilo, pa dirka 
ponijev, dirka kmečkih dvovpreg in dirka kasaških dvovpreg. Zanimiv 
in tudi precej dolg program je bil z enajstimi dirkami, podaljšali pa so 
ga še trije ponovljeni starti pri sedmi, tako imenovani »francoski dirki«, 
ko je po dveh razveljavljenih startih le-ta uspel šele tretjič. 

A vseeno je bilo zanimivo, nekako tudi zato, ker domači kasači tokrat 
niso bili najbolj »razpoloženi«, tudi zaradi diskvalifi kacij. A v športu, 
konjeniškem pa še posebej, je pač tako, da so vedno lahko nepredvidena 
in nepričakovana presenečenja. Kaj je to pomenilo pri stavah, vedo 
predvsem tisti, ki so se odločili, da stavijo. So pa stave, v primerjavi s 
tovrstnimi dirkami v tujini, bolj zaradi tako imenovane spremljajoče 

Zanimiva konjeniška nedelja v Komendi
tradicije, pravzaprav kar obvezne spremljevalke tovrstnih kasaških pri-
reditev.

Zmagovalci posameznih dirk so bili - prva dirka: Lotmerk OZT (KK 
Ljutomer) Rene Hanžekovič; druga dirka: Giselle (KK Šentjernej) 
Lana Zrinjanin; tretja dirka: Magic Look (KK Ljutomer) Janko Sagaj; 
četrta dirka: Gulianne (KK Šentjernej) Tomaž Novak; peta dirka: 
Norwey (KD Krim)Mirko Susman; šesta dirka: Saška (KD Slovenske 
gorice Lenart) Boštjan Plečko; sedma dirka: Breve des Baux (FR) (KK 
Ljutomer) Jože Sagaj mlajši; osma dirka: Rucoea Spritz (IT) (KK 
Šentjernej) Andrej Simončič.

Zanimiva in številčno bogata je bila tudi dirka ponijev. Pomerilo se 
jih je osem, vsi so dobili medalje, najboljša pa je bila (Srečka) Vid in 
Neža Gorenc.

Nič manj zanimiva ni bila dirka kmečkih dvovpreg. Na 1400 metrov 
dolgi progi jih je bilo kar devet, zmagovalka je bila Haš-Vika-Šakira 
Miran Gorc.

In nazadnje, že po 20. uri, je bila še dirka kasaških dvovpreg s po 
štirimi tekmovalci, kjer sta se potegovala za najboljše mesto Janez Pi-
pan- mlajši in Janez Pipan- starejši. In seveda - starejši imajo prednost.

In ugotovitev: Kljub muhastemu poletju, celo dežnike so morali od-
preti tisti, ki so jih imeli pri roki, in čeprav je bil 8. julij že kar številnim 
čas dopusta, so obiskovalci v nedeljskem popoldnevu lepo napolnili 
tribuno in ograjo ob stezi hipodroma. 

Septembra bo na hipodromu že tretja letošnja konjeniška prireditev. 
Oktobra pa se spet dobimo na Jesenskem sejmu v Komendi.

Andrej Žalar
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NASVETI

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

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

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

IZOBRAŽEVANJE PREM, 
Blaž Filipič s.p. 
Gmajnica 21, 1218 Komenda 
GSM: 031 361 305, info@
prem.si, www.prem.si

Predstavniki pršic, veliki od enega do 30 
mm, svoje gostitelje običajno čakajo na izpo-
stavljenih mestih v travi ali gozdu. Zaznajo 
jih s svojimi kemoreceptorji in mehanore-
ceptorji. V Sloveniji je znanih 16 vrst ščitastih 
ali trdnih klopov, med katerimi so najbolj 
razširjeni: gozdni klop (Iixodes ricinus), 
rovkin klop (lixodes trianguliceps) in ježev 
klop (lixodes hexagonus). Najpomembnejši 
bolezni, povezani s klopi, sta klopni menin-
goencefalitis (klopni meningitis) in lymska 
borelioza (borelija), katero najpogosteje pre-
naša prej omenjeni gozdni klop. 

Klopni meningoencefalitis ali klopni 
meningitis je bolezen, ki jo povzroča virus 

iz družine Flaviviridae in se kaže z znaki vnetja osrednjega živčnega siste-
ma. Bolezen poteka v dveh fazah. 

Prva faza bolezni se začne približno 7 do 14 dni po vbodu klopa, s poja-
vom simptomov, podobnim gripi (bolečine v mišicah, vročina, glavobol, 
bruhaje, driska…), ki trajajo do šest dni. Nato je vmesno obdobje brez po-
sebnih bolezenskih znakov, ki traja največ dva tedna. Prisoten je lahko le 

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM Klopi in bolezni, ki jih le-ti prenašajo
zmeren glavobol. Druga faza je posledica prehoda virusa skozi krvno-mož-
gansko pregrado. Pojavi se visoka telesna temperatura (nad 39°C), močni 
glavoboli, bruhanje, otrdelost vratu, tresavica, pojavijo se lahko tudi motnje 
zavesti in ohromitev dihalnih mišic. 

Lymska borelioza ali borelija je posledica okužbe z bakterijo Borrelia 
burgdorferi, ki jo prenašajo klopi. Prizadene kožo, živčevje, srce, sklepe in 
oči. Dobro je vedeti, da lahko borelijo prenašajo tudi žuželke, ki sesajo kri, 
kot so mušice, obadi in komarji.

Najboljšo zaščito pred klopi predstavlja ustrezna obleka: dolge hlače, 
dolgi rokavi, svetlejše barve oblačila, ki omogoča hitro zaznavo klopa. 
Učinkoviti so tudi repelenti, ki jih razpršimo ali se z njimi namažemo, saj s 
svojim vonjem odganjajo klope. Po 
vrnitvi iz gozda ali travnika se je po-
trebno stuširati in pregledati kožo, da 
opazimo morebitne zajedalce. Starim 
nasvetom, pri katerih je treba kožo 
tam, kjer je klop prisesan, naoljiti, na-
mazati s kremo ali z drugim mazilom, 
pa se je po mnenju epidemiologov 
pametno odreči, saj zaradi tega včasih 
klopa ni mogoče odstraniti v celoti.

Vedno govorimo samo o nasilju do starejših, 
bolnih in pomoči potrebnih. Nasilje pa se doga-
ja tudi v nasprotni smeri. Starejši ravno tako 
psihično in fi zično trpinčijo svoje negovalce, ki 
so z njimi v sorodstvu. Zgodi se pa, da je tudi 
zdravstveno osebje napadeno od starostnika. 

Večina starejših ima lastno premoženje. 
Premičnine, nepremičnine in pokojnino. Kar 
osemdeset odstotkov starostnikov ima osno-
vo za preživetje, standard pa si lahko zvišajo 
s prodajo nepremičnin. Mlajša generacija je 
fi nančno manj stabilna in večkrat odvisna od 
starejših. Skrbijo za starejšega svojca, živijo 
z njim tudi zaradi lastnega socialnega stanja. 
Potrpijo, saj mnogi nimajo sredstev, da bi si 

drugod ustvarili lastni dom. Marsikatera ženska je tudi brez službe, skrbi za 
svojo družino in hkrati oskrbuje starejšega člana družine. 

Toda cena, ki jo plačujejo negovalci, je visoka. Nekateri starejši vsako-
dnevno grozijo svojcem, da jih bodo spodili iz hiše, da ničesar nimajo, da ni 
nič njihovega,… . In potem pride na obisk član družine, ki ne živi več doma. 

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK Pozabi, odpusti in pojdi naprej
Seveda najslabše izpade tisti, ki vsak dan živi s starostnikom. Nič ne ve in 
nič ne zna. Starejši tudi večkrat stegnejo roko proti družinskim članom, jih 
odrinejo, brcnejo, udarijo ali celo ugriznejo. Res je, da so stari, bolni, neka-
teri zelo dementni; tudi njim je treba nasilje preprečiti. Če se le da, jih v 
napadu jeze primemo za roko in jim usmerimo misli in pogled drugam. 
Nasilja ne spodbujamo, se umaknemo. Pustimo jih pri miru. Nikoli jih ne 
spominjamo na napad jeze. Moja mama je skrbela za taščo in je večkrat rekla 
»Bog odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo!« Ampak ali starejši tega res ne 
vedo? Sicer pa to samo Bog ve.

Tudi socialne oskrbovalke, ki opravljamo delo na terenu, smo deležne 
krepkih besed. Starejši in bolni niso vedno pripravljeni, da točno takrat so-
delujejo z nami. Me se trudimo, da lažje premagamo težo bolezni in starosti. 
Tudi me se umaknemo korak nazaj, da nas slučajno ne zadene predolga roka. 
Večina oskrbovalcev pa je do nas spoštljiva. Nismo nadomestek družine, 
trudimo pa se, da smo podaljšana roka družine. Zaupa se nam življenje in 
premoženje. Zaupanje hvaležno vračamo. Mi, ki smo še sposobni jasnih 
misli, besed in dejanj, smo tisti, ki preprečujemo nasilje. Nasilje ni spreje-
mljivo na nobeni ravni in starosti. Ustavimo ga takoj na začetku. O njem ne 
smemo molčati, naj se to dogaja nam ali drugim.

Olga Hace

Sem lastnica 1/3 stanovanjske hiše, moja 
mama je lastnica do 1/2 in moj brat do 
1/6. Svoj delež bi želela prodati, vendar 
imam samo kupca za celotno hišo, moj 
brat pa svojega deleža ne želi prodati. 
Zanima me, kako lahko dosežem prodajo 
svojega deleža. Hvala za odgovor.

Stvar, ki je v solastnini, se lahko proda 
le, če s prodajo soglašajo vsi solastniki. Če 
soglasja ni, lahko vsak proda le svoj sola-
stniški delež. Ostali solastniki imajo zako-
nito predkupno pravico. Ker vaš brat ne 
soglaša s prodajo svojega deleža, nepre-
mičnine kot celote ne morete prodati. Pro-
dali bi lahko le svoj solastniški delež. Inte-

resa za nakup le vašega in maminega solastninskega deleža najverjetneje ne 
bo, zato vam predlagam, da vašega brata vaš odvetnik pozove k sporazumni 
rešitvi spora – npr. odkup bratovega deleža. Če dogovor ne bo možen, lahko 
predlagate sodno delitev. Vsak solastnik lahko na okrajno sodišče, ki je pri-
stojno glede na lego nepremičnine (npr. če je stanovanjska stavba v Komen-
di je pristojno Okrajno sodišče v Kamniku) vloži predlog za razdružitev 
solastnine.

Prodaja solastninskega deleža
Skladno s prvim odstavkom 69. člena Stvarnopravnega zakonika (v nada-

ljevanju SPZ) ima namreč solastnik vedno pravico zahtevati delitev stvari. 
Solastnino je mogoče razdeliti na podlagi sporazumna vseh solastnikov ali 
pa s sodno delitvijo. Če se solastniki ne strinjajo s samo delitvijo ali morebi-
ti z načinom delitve solastnine, pride v poštev sodna delitev v nepravdnem 
postopku. Tako mora tisti od solastnikov, ki želi, da se solastnina razdeli, na 
sodišče vložiti predlog za razdružitev solastnine. Sodišče nato solastnino 
razdruži in o tem izda sklep.

Glavno vodilo sodnega postopka je, da solastniki pri razdelitvi dobijo v 
naravi tisti del stvari, za katerega izkažejo upravičen interes (drugi odstavek 
70. člena SPZ). To pomeni, da se stvar fi zično razdeli. Če fi zična delitev 
stvari v naravi ni mogoča (npr. predmet delitve je enosobno stanovanja, so-
lastninski deleži pa so takšni kot v vašem primeru) ali je mogoča le ob zna-
tnem zmanjšanju vrednosti stvari, sodišče odloči, da se stvar proda in razde-
li kupnina (četrti odstavek 70. člena SPZ). Na predlog solastnika pa lahko 
sodišče tudi odloči, da mu namesto prodaje pripada stvar v celoti, če izplača 
druge solastnike (peti 
odstavek 70. člena SPZ). 
V tem primeru imajo 
solastniki vse do celo-
tnega poplačila na ne-
premičnini zakonito za-
stavno pravico.
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NAŠI PRIJATELJI , KRONIKA

žimo na asfalt za 30 sekund: če moramo zaradi vročine umakniti roko, 
je asfalt prevroč tudi za našega psa!

temperatura zraka temperatura asfalta
25 °C 52 °C
30 °C 57°C
31 °C 62°C

PES NA DOMAČEM DVORIŠČU POLETI
Poleg sveže vode in naravne sence v poletni vročini omogočimo psu 
vsak dan osvežitev v vodi: sprehod ob potoku ali reki, kjer se bo z vese-
ljem okopal, doma pa lahko to storimo kar s cevjo za zalivanje vrta: 
previdno začnemo pri tačkah in nadaljujemo samo, če psu to ugaja. Pri 
tem pazimo na temperaturo vode. Psa nikakor ne tuširamo s hladno, 
ampak z mlačno vodo in samo tako, da psa s tem ne prestrašimo in ga 
ne silimo v neprostovoljno tuširanje!  

Psa, ki hlajenja z vodo ali kopanja v reki ne mara, lahko ohladimo z 
mokrimi brisačami; vanje ga zavijemo za krajši čas.

PES NA MORJU
Po kopanju v morju psa čimprej stuširamo s sladko vodo, da odstranimo sol.

Vir: www.pesmojprijatelj in www.dzzpomurja.si

Izraz »pasji dnevi« poletja izhaja že iz grških in rimskih časov, kjer so 
tako opisovali vroče dni poletja, ki sovpadajo z jutranjim vzhajanjem 
zvezde v ozvezdju psa - Sirius.

PES V AVTOMOBILU IN POLETJE
Živali bistveno težje prenašajo vročino kot ljudje. Zato psa nikoli ne 
puščajmo v avtomobilu, pa čeprav je avto parkiran v senci in smo pusti-
li okna delno odprta. Notranjost avta deluje kot pečica, ki se lahko že v 
nekaj minutah segreje na 60 in več stopinj!

Če je pes zaprt v avtomobilu ali privezan na soncu, lahko toplotni 
udar pri psu nastopi že v 15 minutah.

ZUNANJA TEMPERATURA 25 °C
avto v senci: 32 °C
PARKIRAN
avto na soncu: 71 °C

PES NA SPREHODU IN POLETNA VROČINA
vroč asfalt - opečene blazinice  

Psa sprehajamo zjutraj ali zvečer, ko se asfalt ohladi. Če moramo psa 
sprehajati sredi dneva, se izogibajmo hoji po asfaltu. Sprehodimo se po 
travniku ali gozdni poti ali pa mu zagotovimo obutev, ki bo zaščitila 
njegove tačke. Kako vroč asfalt je, preverimo tako, da svojo dlan polo-

ALI STE VEDELI? Pasji dnevi

Vemo, da za vse živali ni dovolj domov. Zato sta sterilizacija in kastra-
cija  ključni pri reševanju brezdomnih in zapuščenih živali. - Tako bo 
tudi več kužkov in muckov iz zavetišč našlo svojega posvojitelja - svo-
jega skrbnika in  dom. - Nekateri mladiče zavržejo ali pokončajo. -  Od-
govoren je skrbnik. 

Sterilizacija in kastracija sta preprosta operativna posega. Poleg 
zmanjševanja števila zavrženih živali oba vplivata na zdravje in 
obnašanje vašega kosmatinca. 

Moj ljubljenec se bo zredil in bo postal len.
Sicer je res, da imajo sterilizirani in kastrirani psi nekoliko spremenjen 
metabolizem, vendar ni razloga, da bi ob pravilno uravnoteženih obro-
kih pridobil na telesni teži. Če ga hranite prekomerno, se bo seveda 
zredil in postal len, vendar je to povezano z napačno prehrano in ne s 
sterilizacijo oziroma kastracijo.

Eno leglo pred sterilizacijo?
Ne. Napačno prepričanje. Reprodukcija je hormonski in kemični proces. 
Sterilizacija zmanjša tveganje za obolenje (rak mlečne žleze).

Ker samci nimajo mladičev, jih ni treba kastrirati?
Ni res. Samec se lahko pari večkrat in tako zaplodi še več samic. Posle-

Še o sterilizaciji in kastracijiODGOVORNO LASTNIŠTVO PSA ALI MUCKA

dično torej pride na svet več neželenih mladičev.

Kakšen je samec po kastraciji.
Psi niso obremenjeni s svojim videzom po kastraciji, tako kot njihovi 
skrbniki.

Se bo pes po kastraciji drugače vedel?
Ne. Pogosto je skrbnik tisti, ki se spremeni. Postane bolj zaščitniški in 
prijaznejši do svoje živali; ker se mu operirana žival na nek način smili, 
ali ker mu žival ne povzroča toliko težav kot prej. Kastracija za psa po-
meni le manj stresa,  ker nima več spolnega nagona (manj tuli, se manj 
potepa in je zato tudi v manjši nevarnosti avtomobilskih nesreč... ).

Moj pes ne bo več branil svojega ozemlja. 
Spolni hormoni ne določajo varovalnega nagona in vaš pes bo enako 
čuval vas in vaše imetje. Zaščitniška narava psa je odvisna od njegove 
genske dediščine in ne od njegovih spolnih hormonov. Psa za čuvaja 
izučite z redno vadbo.

Moj lovski pes ne bo več dober spremljevalec pri lovu?
Pravzaprav kastracija še izboljša koncentracijo lovskega psa, saj ga ne 
zmotijo več goneče se psice. Tudi poslušnost in učljivost se izboljšata. 
Enako velja za lovske psice.

nadaljevanje v naslednji številki

Kot da ni dovolj, da je nekdo že precej zgodaj letos napovedal, da 
bo bolj deževno leto; kot da ni dovolj, da vremenarji napovedujejo 
vse možne verjetnosti vremena posameznega ali več dni skupaj; 
dogajalo se je celo, da se je pomlad (30 stopinj) pokazala kot poletje, 
da se poletje s 13 stopnjami in meglenimi jutri kaže kot zgodnja je-
sen in da jeseni zato lahko pričakujemo sneg kot pozimi.

Saj še dopust ni več dopust, vsaj pri nesrečah ne. Pet se jih je junija 
lepo razporedilo čez cel mesec.7. 6. na cesti Moste -Vodice pri Poslovni 
coni, 15. 6. na Glavarjevi cesti in dva dni kasneje še enkrat na Glavarje-
vi cesti in 19. 6. v Mostah na cesti Moste - Duplica, nazadnje pa še pri 
Vrtnem centru na cesti Moste - Mengeš 27. 6. Kar je dobro pri vsem tem 
naštevanju je: Le materialna škoda.

Da so vlomilci preverjeno vedno pred zavarovanji, kaže vlom 1.6. v 

Nesreče pač nimajo dopustov
trgovino Tuš v Mostah, med 14. in 17. 6. pa poskus vloma v hišo v 
Komendi.

Da pa je zvesta partnerka Vloma Tatvina, potrjujeta kar dve: 18. 6. je 
nekdo pozabil vzeti denar iz bankomata, pa ga je najbrž zato, da bi mu 
ga prinesel, vzel nekdo drug, ki je prišel za njim. S četrtka, 28. na petek, 
29. 6., pa si je nekdo v Suhadolah »sposodil« kosilnico in rumeno kolo. 
Ker je rumena barva za kolo precej nenavadna, je izposojevalec najbrž 
zelo tvegal, da ga mu bo slej ko prej nekdo ukradel.

In še: 19. 6. je padla po brežini razvalin gradu Križ; kdo (?), ni poročila.
Pa še: Avgusta Aplence ne bo. Kronika pa se skoraj zagotovo bo do-

gajala. Zato naj velja: Naj vas spremlja sreča in sami pazite nase - ni jih 
namreč veliko, ki bodo namesto vas, pazili na vas.

- aže
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Odšli so…

Ni te med nami, 
a vendar vedno si z nami.

V SPOMIN

27. junija 2004 se je v 59. letu po hudi 
bolezni poslovila draga žena in mama

MAJDA LAH 
s Klanca

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate in ji prinašate cvetje in 
sveče na njen prerani grob.
Še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni 

Srce nam žalost je ranila,
ker te več med nami ni. 
Čeprav te zemlja je pokrila,
duh tvoj z nami še živi.

Z A H V A L A

V 77. letu nas je zapustil

ALOJZ PERNE
Glavarjeva cesta 21 v Komendi

Ob boleči, nepričakovani izgubi našega moža, očeta, deda, tasta in 
brata, se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem za 
izrečeno sožalje. 

Zahvala vsem sosedom, ki ste nam bili v težkih trenutkih v oporo. 
Hvala za podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 

Zahvala gospodu župniku Petru Steletu za lep pogrebni obred in 
sveto mašo. 

Hvala pogrebni službi Jerič, pevcem in trobentaču. Zahvaljujemo 
se vsem, ki ste našega ata v tako velikem številu pospremili na nje-
govi zadnji poti. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala. 

Ohranite ga v lepem spominu. 
Vsi njegovi

Navigacija:
Prebivalci zgornjega dela Gore, predvsem pa naši obiskovalci, smo 

bili do sedaj kar malo jezni na navigacijo Garmin. Če se je kdo hotel do 
nas pripeljati s Križke smeri, je bil takoj na začetku vasi Gora voden 
desno v hrib; in to po kolovozu, ki je že vsaj 60 let neprevozen. Prihaja-
jočega iz zahodne smeri pa je navigacija v Komendi usmerila desno 
proti Grgiču, kjer pa ga je zaustavil preozek kolesarski mostiček. Lansko 
jesen sem se lotil raziskovanja, kako bi to popravil. Na spletu mi je 
uspelo najti osebo, ki se ljubiteljsko ukvarja z vnašanjem popravkov v 
Garmin zemljevide. 

Kot vse kaže, sva uspela. Če odprete Garmin Express aplikacijo, boste 
videli, da ima zadnja verzija evropskih zemljevidov oznako 2019.10 
(približno od 1. junija letos). In v njej so končno upoštevali pred osmimi 
meseci vnesene popravke. Upam, da v prihodnjih letih, ko bodo vsi 
uporabniki navigacije obnovili zemljevide, ne bo več prihajalo do slabe 
volje naših obiskovalcev.

Vožnja po krožiščih:
V naši občini je že kar nekaj krožišč in večkrat imamo možnost opa-

zovati, kako nekateri vozniki ne upoštevajo osnovnih pravil vožnje. Pri 
vstopu v krožišče nam ni potrebno vključiti smernika, saj je določena 
obvezna smer v desno. Torej vsi ostali udeleženci v prometu pričakuje-
jo in vedo, da se bomo z zavijanjem v desno vključili v krožni promet. 
(Krožišče na Gmajnici pri Čerdaku je seveda izjema. S svojo neposre-
čeno postavitvijo kar vabi, da vozniki peljejo naravnost proti Mlaki.) 

Drugače pa je pri izhodu iz krožišča. Nemalokrat se zgodi, da drugi 
voznik pred vstopom v krožišče po nepotrebnem čaka, ker pričakuje, da 
bo prvi voznik, ki je v krožišču, nadaljeval kroženje in mu mora torej 
pustiti prednost. Prvi voznik pa hladnokrvno brez smernika zapusti 
krožišče. Kaj ni to malo nesramno? Pred leti sem bil v Schladmingu in 
opazil, da imajo pri vsakem izhodu iz krožišča poseben opozorilni znak: 
Vključi smernik! 

Torej, dragi voznik v krožišču: Vključi desni smernik pred izhodom 
iz krožišča!!!!!!

Zdaj imajo že skoraj vsi avtomobili 3 ali večletno garancijo. Verjemi-
te, da je tudi desni »žmigovc« vključen v jamstvo, če se slučajno pred-
časno izrabi.

Kolesarjenje v skupinah:
Verjetno je že marsikdo od bralcev dohitel večjo skupino kolesarjev 

na eni od bolj prometnih cest v naši okolici. Zaradi gostega prometa je 
tako kolesarsko kolono skoraj nemogoče varno prehiteti.

V zadnji številki Motorevije naš nekdanji kolesar Čerin predlaga 
pravila za tako vožnjo. Večja skupina kolesarjev naj se razdeli v manjše 
skupine po največ 6 kolesarjev. Med temi skupinami pa naj bo nekaj 
100 m prostora, da se lahko prehitevajoči avto umakne nazaj na svoj 
vozni pas. 

Zadnji kolesar v skupini pa se nikakor ne sme umikati na rob ceste, ko 
zasliši avto za seboj. Nehote pošlje avtomobilistu neke vrste signal, da 
lahko začne prehitevati, pa čeprav v škarje. Bolj varno je zavzeti še 
malo več ceste, saj kolesar ni noben tujek na cesti, ampak enakovreden 
udeleženec v prometu. S tem bo verjetno ujezil nestrpnega voznika, ki 
bo moral počakati, da bo lahko varno prehitel. Bo pa kolesar s takim 
ravnanjem veliko prispeval k svoji varnosti.

Upam, da vas s svojim pisanjem nisem preveč utrujal.
Pa lep zaslužen dopust vam želim.              T.P.

Trikrat na kratko

Alojz Perne, Komenda, Glavarjeva cesta 21, star 76 let 
Dominik Žagar, Komenda, Kranjska pot 1, star 86 let
Mihael Jerman, Moste 10, star 86 let
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v nedeljo na pomoč priskočilo še prek 1000 prostovoljnih in poklicnih 
gasilcev iz Slovenije in pa tudi Hrvaške.

Zahvala članom PGD Moste
»Beseda hvala ne more zajeti vseh vaših dobrih del, a vas vseeno z 

vsem spoštovanjem prosimo, da jo sprejmete. Beseda hvala tudi ne 
odtehta tega, da ste bili pripravljeni pomagati v nevarnih okoliščinah, 
a vam v imenu vseh, ki ste jim nudili pomoč, prenašamo izraze hvale-
žnosti.

Želimo vam vse dobro in vas lepo pozdravljamo. Še enkrat iz srca - 
hvala«

- Župan Občine Črnomelj: Mojca Čemas Stjepanovič; - Poveljnik 
štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj: Jože Weiss; - Predsednik 
Gasilske zveze Črnomelj: Boris Kambič; - Poveljnik Gasilske zveze 
Črnomelj: Jože Vrščaj;  - Poveljnik Belokranjske gasilske regije: 
Boštjan Majerle

Ureditev ceste za nov gasilski dom
Zaradi čimprejšnje ureditve dovozne ceste do novega gasilskega do-

ma sta Roman Koncilija, poveljnik PGD Moste, in Matej Tancek, tajnik 
PGD Moste, v dogovoru z Občino Komenda predstavila načrt ureditve 
trenutno še makadamske ceste. Vsi lastniki zemljišč, ki mejijo na to 
cesto, so dobili od Občine predpogodbe za minimalni odkup zemljišč za 
ureditev ceste.

Še enkrat poudarjamo, da pričakujemo od vseh lastnikov ze-
mljišč, da se bodo odzvali naši prošnjo. Vse morebitne informacije 
ima Marjan Potočnik.

Matej Tancek,tajnik PGD Moste, in A. Ž.
tel.: 051 257 965, e-mail: info@pgd-moste.si,  www.pgd-moste.si

GASILCI

Gradbeni odbor sestavljajo Roman Koncilija, Roman Kosirnik, 
Matej Tancek, Rok Furlan, Blaž Maleš, Uroš Vidmar, David 
Brodar in Vilko Plevel.

Zidaki in SMS donacija
Še vedno je sestavni del pokrivanja stroškov izgradnje doma pobiranje 
nepovratnih sredstev s tako imenovanimi ZIDAKI. Za pridobitev zida-
ka 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.

Za stari gasilski dom še vedno iščemo kupca ali najemojemalca. 
44. teden gradnje - Naše novo domovanje je v preteklih tednih dobi-

lo končno podobo na fasadi, dokončan je bil tudi tlak v garažah in v 
strojnici so bile položene prve ploščice. V naslednjih dopustniških te-
dnih nas čaka še dokončanje strojne in elektro inštalacij, polaganje ke-
ramike, montaža notranjih vrat ter velik projekt - zunanja ureditev. Ko 
se pa vsi vrnemo z dopusta, bodo počasi na vrsti tudi že priprave na 
težko pričakovano selitev v nov gasilski dom.

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

Gradnja novega gasilskega doma PGD Moste

Pomoč po neurju s točo

V soboto, 9. junija, smo bili v popoldanskih urah obveščeni, da je bil 
zaradi petkove ujme s točo, ki je v pasu od Dragatuša prek Kanižarice 
do Črnomlja in proti Petrovi vasi poškodovala in razkrila številne strehe, 
poškodovala polja, sadovnjake in avtomobile, aktiviran državni načrt 
pomoči v okolici Črnomlja. Iz našega društva so šli na pomoč 4 člani z 
vozilom 03 GVM in celo nedeljo s pomočjo vrvne tehnike začasno s 
folijo prekrivali strehe poškodovanih objektov. Poleg našega društva je 
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VRŠIČ

Pred dobrim letom smo si z 
ženo in hčerko Ireno ogledali 
dirko starih klasičnih pony ko-
les na Vršič. Dirke se lahko 
udeleži vsak, ki si upa pognati 
hudiča na vrh Vršiča s kolesom 
brez prestav, z nam dobro po-
znanim pony kolesom. Do cilja 
je potrebno premagati 24 ser-
pentin in slabih tisoč metrov 
višinske razlike.

Vzdušje na dirki je bilo res 
odlično in že takrat me je za-
mikalo, da se naslednje leto 
dirke udeležim tudi sam. Že na 
poti domov sem začel razmi-
šljati, kje bi dobil staro pony 
kolo, da bi lahko počasi začel 
trenirati. Naključje je hotelo, 
da je imela Irena kmalu rojstni 
dan in od prijateljev za darilo 
dobila ravno želeno kolo. Bil 
je star in malo rjav, tako da sva 
se hitro spoprijateljila, saj sem 
tudi sam že malo siv in v letih. 
Že lansko jesen sem specialko 
zamenjal za pony kolo in se 
prvič z njim podal na Črnivec, 
na mojo božjo pot. Do Črne mi 
je šlo odlično, na prvem hujšem klancu, v Pirčevih »ridah«, pa sem pe-
dala potiskal tako močno, da sem se bal, da bi zlomil kolo. Prvič sem do 
vrha potreboval dobro uro, vsak naslednji trening pa mi je šlo bolje in 
lažje.

V mesecu maju sem trening opravil tudi na Vršič, saj me je zanimalo, 
kako mi bo šlo na sami tekmovalni poti. Do Mihovega doma sem lepo 
kolesaril v svojem tempu, od tam naprej pa se cesta postavi pokonci in 
priznam, da sem nekaj metrov do vrha tudi prepešačil. Kljub mrazu in 
slabemu vremenu sem bil s svojim časom kar zadovoljen. Sledila je pot 
v dolino, ki je v tem primeru še bolj naporna, kot pot proti vrhu. Vse 
granitne kocke, ki se nahajajo na vsakem ovinku, ti pretresejo celotno 
kolo in telo. Na žalost moj pony kolo ni zdržal napora in mu je sredi 
spusta spustila guma, tako da sem preostanek poti nadaljeval peš. Hvala 
Bogu sta mi kmalu ustavila nemška zakonca z avtodomom, ki sta mi 
prijazno ponudila prevoz v dolino. 

Počasi se je približeval dan D - 26 maj. Kolo sem na zadnji pregled 
odpeljal k mojstru Borisu v servis Špica, kjer mi ga je popravil in pripra-
vil za moj podvig. Doma sem ga še na novo prebarval, kromirane dele 
lepo spoliral in tako je postal pravi lepotec. 

Na dan dirke sva z ženo že kmalu zgodaj zjutraj odrinila proti Kranj-
ski Gori, saj me je pred samim štartom, čakala še kontrola zadnjega 
zobčenika in sprednjih zavor. Vsa kolesa, ki so ustrezala pravilom, so 
dobila nalepko in s tem vstopnico za na štart. Med njimi je bil tudi moj 
pony kolo.

Na štartu se nas je zbralo okoli tisoč kolesarjev, ki smo prišli od vse 
povsod, tudi iz sosednjih držav, nekaj kolesarjev pa je prišlo tudi iz 
Češke. Organizatorji so predlagali retro odpravo s 70. in z 80. let in ne-
kateri tekmovalci so bili pri tem zelo izvirni. Videli smo lahko mažoret-
ke, medicinsko osebje s celotno opremo, s Koroške so prišli smučarji v 
kombinezonih, s pancarji na nogah in s smučmi na kolesih. Nekateri pa 
so s seboj pripeljali tudi hišne ljubljenčke, ki so jih v košari, nahrbtniku 
ali vozičku pripeljali na vrh Vršiča. Tudi jaz sem želel biti čim bolj izvi-
ren in unikaten. Enkrat, ko sem gonil proti Črnivcu, se mi je posvetilo: 
»Jaz bom šel na Vršič v narodni noši!« Nadel sem si »lajbč« in »irharce« 
ter usnjene škornje in klobuk. Na prsih in na klobuku pa, kot se spodobi, 
sem imel zataknjen gorenjski nagelj in vejico rožmarina. Pozabil pa ni-

Požen hudiča na vrh Vršiča

sem niti na dežnik, ki sem ga pritrdil kar na kolo.
Kot pravi Gorenjski Janez sem se podal proti štartnemu prostoru. Ob 

bučnem aplavzu gledalcev in nešteto fotografov sva takoj ob prihodu z 
voditeljem prireditve na odru zapela tisto znano pesem: »Janez, kranjski 
Janez, kam odhajaš danes?« in jaz veselo: »na Vršič.« Sledilo je ocenjeva-
nje skupin in posameznikov (izgled in obleka) nato pa parada vseh kolesar-
jev okoli Kranjske Gore. Že po zaključku uvodnega kroga so se nekatera 
kolesa vdala, med njimi tudi moj, ki je ostal brez prvih zavor. Lahko trdim, 
da je bil ta dan najbolj iskano orodje ključ 15 in pa majhna macola. 

Končno smo dočakali štart v centru Kranjske Gore, leteči štart pa je 
sledil pri hotelu Lek. Ob cesti se je zbralo ogromno navijačev, ki so nas 
glasno spodbujali in navijali vsak za svojega »norca«. Že na uvodnem 
klancu si lahko videl prve, ki so sestopili s kolesa in sam pri sebi sem si 
mislil: »Uh, kaj vse jih še čaka.« Do Mihovega doma sem kar veselo 
poganjal, potem pa je tudi zame postalo preveč strmo in sem nekaj me-
trov poti prehodil ob kolesu. Bližje smo bili vrhu, vedno višja je bila 
temperatura tako pri navijačih, kot pri kolesarjih. Če se je kdo hotel 
osvežiti, se je lahko vrgel v sneg, ki je še vedno vztrajal v senčnih delih 
ceste. Vršiške serpentine smo počasi puščali za seboj in vedno bližje 
smo bili cilju. Prvi tekmovalci so se že spuščali v dolino, ko smo mi 
premagovali še zadnje metre. Malo pod vrhom sem odprl dežnik in se 
kot Kranjski Janez popeljal skozi cilj. Na cilju so me pričakali žena in 
prijatelji, katerim sem hvaležen za glasno navijanje in za vse spodbudne 
besede, ki so mi jih namenili pred mojim velikim izzivom. Med tekmo-
valci sem bil kar med starejšimi, na cilju pa zagotovo tudi med težjimi, 
saj je od mene in narodne noše kar teklo. Sledila je pot v dolino, ampak 
zaradi moje slabe izkušnje sem se raje tja odpravil kar z avtom. Pri 
spustu moraš paziti, da ne pregreješ zavor, zato so jih na določenih 
mestih gasilci z vodnimi curki pomagali ohlajati. 

Ob šestih je v Kranjski Gori sledila razglasitev najboljših. Te se nisem 
udeležil, saj nisem bil niti prvi, niti zadnji. Vsekakor pa sem bil prvi 
kranjski Janez, ki je v narodni noši s pony kolesom Pognal hudiča na 
vrh Vršiča. Priznam, bilo je naporno, ampak sem vesel, da sem imel 
pogum in se udeležil tako enkratnega dogodka, ki se ga bom zelo rad 
spominjal.

Grilc Marko
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MRAVLJIŠČE

Otroci komaj čakajo poletne počitnice, veliko staršem, pa se prične 
travmatično obdobje, ko nimajo kam z otroki. Tudi v letošnjem letu smo 
se v Mravljišču maksimalno potrudili in vsaj nekaterim staršem vzeli 
skrb, kam z otrokom med službo. Tokrat smo razpisali 4 tedenske termi-
ne, ki so nabito polni. Tako je vsak dan v Mravljišču med 8. in 15. uro 
25 otrok in animatorji, kizaslužijo še posebno pohvalo. 

Program, ki smo pripravili, je zelo pester, saj so dnevi zapolnjeni z 
različnimi aktivnostmi čez dan. Dejavnosti ustvarjalne, športne in vodne 
igre, se prilagajajo glede na vreme. Letos smo vključili tudi obisk baze-
na v Kamniku in pohod na športno igrišče Piskrčki na Mlaki, kjer ani-

Počitnice v Mravljišču

V mesecu juniju smo 
si v Mravljišču vzeli 
malce predaha. Men-
torji Mravljišča  in 
mladi animatorji, ki 
čez leto pridno poma-
gajo v Mravljišču, smo 
se zopet odpravili na 
štiridnevni tabor na 
Kolpo. Ko smo posta-
vili tabor, šotore, odpr-
to kuhinjo, smo pričeli 
z uživanjem. 

Dopoldneve smo izkoristili za skupno premlevanje preteklega dela in 
načrtovanje novega šolskega leta, zbirali smo razne ideje; ustvarjalne, 
delovne in tudi kako izboljšati naše delovanje v društvu. Predvsem 
vroča »debata« je vedno, kako pridobiti nove člane. Pripravili smo načrt 
za 4-tedensko počitniško varstvo, ki je julija in avgusta v prostorih 
Mravljišča.

Popoldneve smo izkoristili na toplem soncu, igrah na prostem, spre-
hodu oz. raziskovanju okolice Vinice. Mrzla reka Kolpa tokrat ni tako 

Mravljišče na Kolpi 2018

mamljivo vabila v vodo, a vendar otrokom ni preprečila, da se ne bi s 
supom podali na vodo in veselo čofotali. 

Zvečer smo se odpravili v Črnomelj na ogled festivala folklornih 
skupin, kjer nas je najbolj navdušila folklorna skupina iz Indije. 

Preživeli smo krasen podaljšan vikend, sedaj pa gremo s polnim ela-
nom že novim izzivom naproti. 

Želimo vam lep preostanek počitnic, v mesecu oktobru pa se ponov-
no dobimo v Mravljišču.

Mentorji DMD Mravljišče  

matorji pripravijo posebne igre, 
orientacijski tek in podobno. 
Kuhanje so nam tokrat prevzeli 
kuharji in kuharice iz Vrtca Me-
hurčki, ki vsakodnevno pripravijo 
dobra kosila, za sladice pa poskr-
bimo kar sami.

Zahvala gre našim mentorjem, 
PGD Komenda, Kamniškemu 
bazenu in vsem, ki ste na kakršen 
koli način prispevali k uspešne-
mu počitniškemu razpoloženju v Mravljišču. 

Razveselili bi se tudi pomoči z donacijo ali materialno, s katero bi 
lahko še bolje popestrili dneve otrokom. Kontakt je na naši spletni 
strani www.mravljisce.com ali FB.

DMD Mravljišče  
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S ŠOLSKIH KLOPI
OBISK PRI ČEBELARJU

Šli smo k čebelarju. Tam smo izvedeli veliko 
zanimivih reči in videli veliko čebel. Spoznali 
smo trota, matico in čebele. Matica je vodja in 
je največja med čebelami. V panju je lahko le 
ena matica. Trot je enako velik kot druge čebe-
le. Nima pa žela, zato ne piči. Če daš trota na 
roko, zelo žgečka. Če si pri miru, te čebela ne 
bo pičila. Čebela lahko piči samo enkrat. Po-
tem živi še dve uri in nato umre.

Ana Vita Planinc, 3. č

V HIŠI EKSPERIMENTOV
V četrtek, 14. 6., smo se z avtobusom odpe-

ljali v Ljubljano. Izstopili smo pri Zmajskem 
mostu. Nekaj časa smo hodili po mestu. Na 
stopnicah pri tržnici smo pojedli malico. Zra-
ven so prišli golobi in vrabci. Nato smo šli v 
Hišo eksperimentov. Odložili smo nahrbtnike 
in poslušali navodila. Potem smo lahko preiz-
kusili vse eksperimente. 

Žiga Nemec, 3. a

V Hiši eksperimentov mi je bilo zelo všeč. 
Tam so imeli 60 eksperimentov v treh nadstro-
pjih. Najbolj mi je bila všeč postelja z žeblji. 
Zanimive so bile vodne pištole, ki so vrtele 
mlinčke. Zapomnila sem si tudi peskovnik, 
vrteča kolesa v steni in risanje. 

Lana Kvas, 3. b

ŽIVALI NA OBISKU
Zjutraj, 21. 6., smo se zbrali v razredu, kjer 

nas je že čakal gospod Rudi s škatlami, v katerih 
so bile živali. Najprej nam je povedal veliko o 
zavetišču in oskrbi živali. Nato je odprl škatlo, v 
kateri je bila činčila z imenom Čili. Lahko smo 
jo pobožali in jo dali v naročje. Morali smo se 
umiriti, da se ne bi ustrašila. Ko se je Čili poslo-
vila, se je vsakemu z glavico stisnila ob lice. V 
drugi škatli smo morali s tipanjem ugotoviti, kaj 
je notri. Ko smo vsi potipali, smo mislili, da je 
kača, želva … Na koncu pa so bila notri tri jajca! 
V tretji škatli je bila kača. Zdela se mi je sluza-
sta. Sledile so miške: mami, oči in veliko mišjih 
otročkov. Na koncu je bila škatla, na kateri je 
pisalo: MALA GRIZLICA. Iz te škatle je Rudi 
vzel mini škatlico, in ko jo je odprl, je ven 
skočila plišasta pošastka na vzmet. 

Ela Božiček, 3. c

Rudi Ocepek je prinesel miške, činčilo, skriv-
nost in bube. Zelo je bilo lepo. Upam, da nas 
bo še obiskal.

Anja Štricelj, 3.c

Rudi, najprej hvala, da si prišel k nam v razred 
in nas poučil o živalih. Miške so bile zelo 
ljubke in poskočne, kača dolga in činčila pre-
strašena. Zastavil si nam trd oreh, a je moja 
sošolka pravilno odgovorila in si ji čestital. Pa 
še kdaj, Rudi Ocepek!

Ajda Jeraj, 3. c

PRVOŠOLCI OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA 
LETA

Kaj se ti je v letošnjem šolskem letu najbolj 

vtisnilo v spomin?
Bor, Dan, Filip: Ko smo se igrali vodne igre 

in se škropili. 
Žan: Ko smo pri likovni umetnosti izdelali 

pajka. 
Amra: Ko sem se igrala s prijatelji. 
Ema: Da sem imela prijazne učitelje. 
Luna, Neža, Lana, Inja, Vesna, David, Ana, 

Rene, Kristina: Ko smo imeli noč v šoli in smo 
v šoli tudi prespali. 

Jakob: Ko sem bil prvič na angleščini. 
Valentina: Prvi šolski dan.
Filip: Ko smo šli v Cankarjev dom.
Zala: Šolska veselica.
Ula: Dodatni pouk.
Janette: Zadnji šolski dan, ko smo dobili 

spričevala.
Eva: Ko smo se naučili prvo črko.

Erasmus projekt – ROMUNIJA, Târgoviște 
(3.6.–9.6.)

V Romunijo smo se vozili dolgih šestnajst 
ur, a vožnja ni bila tako utrujajoča, saj smo 
večinoma spali. 

Pred šolo naših gostiteljev smo prispeli pozno 
zvečer in tam počakali »svoje« začasne družine. 
Po naju z Lauro sta prišli dvojčici z imenom 
Corina in Stefania. Ko smo prišli do doma, je 
na mizi že čakala njihova tradicionalna jed – 
sarma s polento, ki ji oni rečejo »sarmale«. 

Naslednji dan smo odšle v šolo ob osmih. 
Vsaka država je imela krajšo predstavitev (vi-
dee ali plakate), nato pa so nas razdelili v sku-
pine. Vsaka skupina je odšla v en razred ter 
tam spremljala pouk, ki je bil namenjen učen-
cem na izmenjavi. Končali smo že ob dveh. Po 
koncu pouka smo z Lauro in dvojčicama poča-
kale, da nas je prišel iskat njun prijatelj. Poka-
zali so nama še nekaj znamenitosti, med drugim 
samostan in jezero. Ko smo prišle domov, smo 
hitro nekaj pojedle, potem pa smo se že pripra-
vile za Babel festival. Ob osmi uri smo se do-
bili še z drugimi učenci in skupaj smo rajali po 
ulicah Târgovișta. Dan za tem smo imeli šolo 
šele ob enajsti uri. Filippo, Jurij, učiteljica Ja-
nja Zelnik in jaz smo bili dodeljeni 11. razredu, 
kjer smo odigrali in posneli eno njihovih tradi-
cionalnih gledaliških iger. Kasneje pa smo se 
vsi udeleženci Erasmus+ projekta zbrali skupaj 
in se igrali nekaj spoznavnih iger. V sredo ni-
smo bili v šoli, ampak smo šli malo po mestu, 
kjer smo si ogledali ogromno znamenitosti. 

Naslednji dan smo se ob približno osmi uri 
odpeljali izpred šole in obiskali dva za Romunijo 
zelo pomembna gradova: Peles Castle in Pelisor 
Castle, bolj znanenega kot Grad Drakule. V pe-
tek smo imeli šolo šele ob okoli desete ure, zato 
smo lahko malce dlje spali. Ko smo prišli v šolo, 

je bilo že vse okrašeno, čakali so le še na nas. 
Romunska šola je predstavila svoj pevski zbor in 
različne plese. Ko smo dobili ritem v ušesa, smo 
jim še sami pomagali pri plesu. Pri tem smo se 
zelo zabavali. Potem pa smo se že začeli posla-
vljati, se slikati in seveda se je nekaj pripadnic 
ženskega spola že v petek razjokalo. Ob 4-ih 
zjutraj smo imeli zbor pred hotelom, kjer so bi-
vali učitelji. Slovo je bilo zelo težko, saj smo se 
v tem enem tednu res tesno povezali. V solzah 
smo se poslovili in se podali na pot. Domov 
smo prišli okoli osme ure in takoj sporočili 
svojim romunskim družinam, da smo doma.

Ta izkušnja je bila zelo zanimiva in edin-
stvena, saj smo spoznali nove ljudi, nove prija-
telje, novo kulturo, nov način življenja in seve-
da del čudovite Romunije. Celotna izkušnja pa 
je bila seveda nepozabna.

Eva Mikelj, 8. b

PA SMO ŠLI ALI VALETA 2018
Vsak je, kar je, kam gre, ne ve, gre pa po 

svoje (iz fi lma Gremo mi po svoje).
V petek, 16. 5., smo se devetošolci zbrali na 

zaključnem dogodku, da se, preden gremo vsak 
po svoje, še poslovili. Poslovili od učiteljev, star-
šev, delavcev šole. Poslovili drug od drugega. 

Naša valeta je bila fi lmska. Skozi scenarij 
sta nas popeljala Zara in Nejc, ki sta skrbela, 
da smeh v dvorani kar ni potihnil. Seveda pa ni 
manjkalo niti solz. Tekle so v potokih, ko smo 
gledali zaključne fi lmčke, sprejemali spričeva-
la, se zahvaljevali razrednikom in se od njih 
poslovili s skupinskim objemom. Bili smo 
priča čudovitim glasbenim točkam ter zgod-
bam o svojih prigodah, za katere bi si zaslužili 
tudi oskarja. Kdor zna, pač zna. In mi znamo ! 
Ta čudoviti fi lmski večer smo zaključili s sku-
pno pesmijo Gremo mi po svoje, potem pa od-
šli: eni sami, drugi v dvoje …

Teja Furlan, 9. B 

FIZIKALNI POSKUS: VENTURIJEVA CEV 
Potrebujemo:

2 plastenki po 0,5 l  ●
2-krat po 10 cm dolgi cevki s premerom   ●

0,5-0,8 cm
lepilo  ●
žebelj  ●
nož / škarje  ●

Postopek:
Najprej sem plastenkama odrezala dno, po-

tem sem odstranila pokrovčka in plastenki 
zlepila z grlom skupaj. Nato sem segrela žebelj 
in naredila dve luknjici: eno bolj pri vratu, 
drugo v širši del. V cevko sem nalila obarvano 
vodo. Konca cevke sem pritrdila v luknjici, ki 
sem ju naredila z žebljem. Da bi bili plastenki 
stabilnejši, sem ju prilepila na del kartona.
Razlaga:

V širši del plastenke pihamo zrak s sušilcem 
za lase. Hitrost zraka je na zožanem mestu ve-
čja kot na širšem, zato je stolpec vode, ki je 
povezan z ožjim delom cevi, višji kot stolpec, 
ki je povezan s cevko v širšem delu. S tem do-
kažemo, da je tlak v ožjem delu manjši, hitrost 
zraka pa večja.                Laura Kočar, 8. b
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ŠAH

CIKLUS TURNIRJEV MLADIH 2017/2018 
– ZAKLJUČNI TURNIR v na Kranju v pe-
tek, 1. 6. 2018. Zmagal je Martin Perme. 

Šahovske novice
Osvojili smo še 4. mesto Inti Maček, 16. mesto 
Stanko Perme.

6. TURNIR NAJMLAJŠIH 2018 na 
osnovni šoli Kolezija v Ljubljani v torek, 19. 6. 

Jan Šubelj - najmlajši FIDE mojster v Sloveniji
prvenstvu, ki je bilo med 27. aprilom in 4. 
majem 2018 v Ljubljani, je Jan presegel mejo 
ratinga 2300 in tako mu je svetovna šahovska 
zveza FIDE priznala naziv FIDE mojster (FM). 
FM je prvi mednarodno priznani naziv in Janu 
ga je uspelo osvojiti kot najmlajšemu v Slove-
niji pri rosnih trinajstih letih. Preboj na višjo 
raven mu je uspel prav zaradi njegove borbe-
nosti, saj le redko remizira. 

Pred Janom so zelo aktivne počitnice in časa 
za počitek ne bo. Že drugo leto zapored je tudi 
član slovenske mladinske reprezentance v ka-
tegoriji fantov do 18 let in v času med 11. in 
19. julijem bodo nastopili na Ekipnem evrop-
skem prvenstvu, ki bo v Nemčiji v mestu Bad 
Blankenburg. Konec julija bo barve reprezen-
tance zastopal tudi na Evropskem prvenstvu 
v pospešenem in hitropoteznem šahu. Tek-
movanje bo v romunskem mestu Oradea. Za-

Poleg številnih naslovov državnega prva-
ka, so Janovi najpomembnejši mednaro-
dni dosežki: 3. mesto na evropskem prven-
stvu v standardnem šahu, Poreč, 2015, 
fantje do 12 let; 1. mesto na evropskem pr-
venstvu v pospešenem šahu, Novi Sad 
2016, fantje do 12 let; 7. mesto na svetov-
nem prvenstvu v standardnem šahu, Gruzija 
2016, fantje do 12 let; 1. mesto na evrop-
skem prvenstvu v pospešenem šahu, Budva 
2017, fantje do 14 let; 1. mesto na evrop-
skem prvenstvu v hitropoteznem šahu, 
Budva 2017, fantje do 14let. Zelo pomemb-
no je tudi, da Jan vse šahovske obveznosti 
in odsotnosti od pouka, zelo uspešno uskla-
juje s šolskimi obveznostmi. 

6. turnir najmlajših 2018 - najboljše deklice 
Evelina Marn, Inti Maček, Iva Kampuš

6. turnir najmlajših 2018 - najboljši dečki Matic 
Lavrenčič, Teo Cimperman, Pavle Despotovič

6. turnir najmlajših 2018 - najboljši po letnikih 
Pavle Despotovič, Teo Cimperman, Matic La-
vrenčič, Stanko Perme, Luan Biljali

Turnir ob zaključku šolskega leta 2017/2018

Turnir ob zaključku šolskega leta 2017/2018 
- Udeleženci

2018. Zmagal je Teo Cimperman. Osvojili 
smo še 4. mesto Inti Maček, 5. mesto Stanko 
Perme, 6. mesto Pavle Đokić, 8. mesto Bine 
Markošek, 33. mesto Lojze Perme.

TURNIR OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA 
LETA 2017/2018 v Komendi v petek, 22. 6. 
2018. Zmagal je Martin Perme. Osvojili smo 
3. mesto Teo Cimperman, 5. mesto Stanko 
Perme, 6. mesto Ajda Lapanje, 9. mesto Aneja 
Lapanje, 10. mesto Lojze Perme. 

Franc POGLAJEN

dnja dva tedna poči-
tnic bo preživel v 
Latviji, kjer bo na-
stopil posamično na 
Evropskem mladin-
skem prvenstvu v 
standardnem šahu v 
kategoriji fantov do 
14 let.

 
Konec junija se je v 
Novi Gorici zaklju-
čilo 27. državno 
ekipno klubsko pr-
venstvo za mladinke 
in mladince v kon-
kurenci do 20 let. Z 
ekipo v postavi Jan 
Šubelj, David Brinovec in Domen Tisaj so se 
razveselili medalje, saj so dosegli 3. mesto. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, 
ki Janu tako osebno kot fi nančno pomagajo 
na njegovi tekmovalni poti. 

 Šahovski klub Žalec 

Že kar nekaj let nas z izjemnimi rezultati vse 
bolj  razveseljuje trinajstletni Jan Šubelj iz 
Križa pri Komendi. Na različnih tekmovanjih 
(mladinskih in članskih) dosega uspeh za 
uspehom in se uvršča med najboljše mladince 
v kategoriji do 14 let, tako v evropskem kot v 
svetovnem merilu. 

Po odličnem nastopu na državnem članskem 
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NAPOVEDNIK, ZANIMIVOSTI

NAPOVEDNIK
dogajanj avgusta in septembra 2018

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
Julij 2018 NA PREŽI

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

leto čim bolj bogato s ČEBELAMI.

V Aplenci tudi v letu 2018 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in pode-
ljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638 
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net 
dajejo lahko vsi občani, naslove in imen predlagateljev na željo ne 
objavimo.V četrtek, 5. julija, so se balinarji člani Sekcije balinarjev Društva upo-

kojencev Komenda zbrali že ob osmi uri zjutraj na balinišču na tekmo-
vanju posameznikov. Zbralo se je 16 tekmovalk in tekmovalcev. Zma-
govalec je postal Tone Zarnik, drugi je bil Silvo Rajtelič, sledila sta 
Ivanka Žulič in Jože Dodik.

V naslednjih dneh in mesecih bo razgibamo športno življenje naših 
balinarjev in balinark na igriščih po vsej Sloveniji. 

Na Količevem so že igrali na prvenstvu Gorenjske, kjer je ženska 
ekipa dosegla 5. mesto, moška ekipa pa je bila 4. Lep uspeh in obema 
čestitke.Ženske so se udeležile tudi turnirja na Igu, kjer so med dvanaj-
stimi ekipami dosegle odlično drugo mesto, v Radni pa so bile tretje. 
Četrte so bile na turnirju v Kamniku. Odlično so se v Kamniku odrezali 
tudi moški, saj so osvojili prvo mesto, na tretjih stopničkah pa je bila 
naša moška ekipa tudi v Mengšu. Sodelovali pa so tudi na turnirju pet-
najstih ekip na Količevem, kjer so zmagali.

Lepi uspehi obeh ekip dokazujejo, da so v Komendi dobri balinarji, 
da dobro trenirajo in da potrebujemo dobro balinišče. Naši balinarji in 
vsi, ki prihajajo v goste, vedno poudarjajo, da radi trenirajo in tekmuje-
jo v lepem okolju v Komendi. Zato vabijo tudi nove člane, da se jim 
pridružijo. Poskrbeli bodo, da se bodo naučili osnovnih veščin balinanja 
in se dobro počutili med balinarji.

Katja Tabernik

Balinišče na Podborštu 
poletno oživelo

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA 
AVTOBUSNI IZLETI
IZLET 20. in 21. avgusta 2018 (dvodnevni) v Dolomite - Italija
POČITNICE NA MORJU od 4. do 11. septembra 2018 na morju so že 
zasedene.
TRGATEV V BENEDIKTU septembra 2018 bo določena glede na 
vreme.
BALINARSKA SEKCIJA - Turnir v spomin in počastitev vseh pokoj-
nih balinarjev.
POHODNIŠKA SEKCIJA - 13. oktober 2018 Suhadole od cerkve do 

Mlinčkov in Kostanjev piknik
PIKADO SEKCIJA - Treningi so na balinišču na Podborštu ob pone-
deljkih in četrtkih ob 18. uri.
ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA vsak ponedeljek in četrtek ob 7.30 
pri Lovskem domu na Križu.
KOLESARSKA SEKCIJA
13. september 2018 ob 8.20 se bomo odpeljali izpred Občine Komenda 
do vasi Grad–Cerklje–Adergas–Kamnik–Komenda.
20. september 2018 ob 7.50 iz Most na Volčji Potok–Mengeš–Vodice–
Komenda.
27. september 2018 ob 8.00 iz Most do Kamniške Bistrice in nazaj v 
Komendo.
4. oktober 2018 ob 8.20 iz Komende v Zalog–Vodice–Suhadole–Ka-
mnik.

Ustanova nadaljuje odkrivanje pomembnih krajev Petra 
Pavla Glavarja. Po lanskem izletu na Dolenjsko se bomo 
letos v soboto, 15. 9. 2018, odpravili na enodnevni izlet 

na Reko in Trsat.
Obiskali bomo Muzej Pivških presihajočih jezer. S turističnim vodičem 

si bomo ogledali znamenitosti Reke in Trsata. Na Trsatu se boste lahko 
povzpeli po znamenitih trsatskih stopnicah. V cerkvi Blažene Device 
Marije bomo imeli sveto mašo. V gostilni na obali nam bodo postregli s 
kosilom. Za dodatno dobro voljo nas bo ves čas spremljal Jožef Lap.

Cena do 28 prijavljenih - za otroke do 14 let 35 €, za odrasle 40 € 

Izlet na Reko in Trsat
- vključuje organiziran prevoz s turističnim avtobusom Komenda–Piv-
ka–Reka–Komenda; vstopnino Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer, 
ogled mesta Reka, Trsat s turističnim vodičem in malico ter kosilo.

Izlet bo, če bo do 10. 9. 2018 prijavljenih 28. Objava prijavljenih 
bo na spletni strani Ustanove. Prijava in dodatne informacije po 
telefonu 070 280 015 ali na spletu https://www.uppg.si/

ČEBELA - Poznate Teniški klub Ko-
menda na Podborštu? Seveda, kdo pa ga 
ne pozna! Najbrž pa ne veste, da so letos 
po končani šoli organizirali že 13. Teniški 
tečaj za mlade od 5. do 12 let. Tudi letos 
so jih od 25. do 29. junija učili osnove 
tenisa, igranje tenisa na mivki, odbojke 
na mivki, šli so na krajše pohode in imeli 
razne družabne in športne igre. Da pa je 
bilo vse tako, kot na tečaju mora biti in še 
kaj več,pa ne gre brez »komande«. Za to 
pa je tisti »ta pravi« in že ves čas France  
Omerzu, ki ga je hvaležno obiskala julijska ČEBELA. 

OSAT - Zgodaj popoldne se pe-
ljem iz Ljubljane in pred Vodicami 
zavijem z avtoceste proti Mostam. 
Pred Petrolovo črpalko pri Poslov-
ni coni Komenda, zato ker je kolo-
na  skoraj do Petrola, zavijem na 
bližnjico do ceste Lahovče–Moste, 
kjer je blizu odcep na Kranjsko 
cesto v Komendo... O, da ne bi 

naredil te napake. Pomislim, da vsako leto plačam tako imenovano 
registracijo za ceste. Ampak ta bližnjica je, sicer široka, da se srečata 
dve osebni vozili, vendar »sama jama«, in spomnim se, da sem enkrat 
celo v Aplenci  že prebral o cesti, da se na njej še gams ubije ... Naza-
dnje, čeprav nisem edini, ki se jezim, na tej bližnjici iz Ljubljane proti 
domu, slišim, da to sploh ni cesta, ampak navadna Poljska pot.
Če bi imela vsaj primerno oznako (obvestilo), ne bi razmišljal o 
OSAT-u. 

ČEBELA za julij 2018

OSAT za julij 2018



Pletenine Špenko
Jana Špenko Kočar s.p. 
Moste 95a, 1218 Komenda, Slovenija; t:+386 (0)1 8341523; 
f:+386 (0)1 8341753; g:+386 (0)51 304660 - s: www.pletenine-
spenko.si; e: pletenine.spenko@siol.net; e: info@pleteninespen-
ko.si

Družinsko podjetje Pletenine Špenko izdeluje ženske in moške plete-
nine za vse generacije. Obiščete jih lahko v Kamniku na glavni avtobu-
sni postaji, v Mostah 95A pri Komendi ali v njihovih trgovinah po vsej 
Sloveniji. 

Nekaj modelov pa si lahko izberete tudi kar iz naslonjača na njihovi 
spletni strani. Pletenine odlikujejo barvna pestrost, kvaliteta in tradicija. 
Pletenine Špenko, je poznano, da so VEDNO V KORAKU Z MODO! 
To pa je tudi njihov slogan.

Nagrade:
1. nagrada - Darilni bon v vrednosti 30 eurov
2. nagrada - Darilni bon v vrednosti 20 eurov
3. nagrada - Darilni bon v vrednosti 10 eurov
 

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 30. avgusta 
2018.

Na kuverto ali po meilu napišite ime, priimek, naslov in Nagradna 
križanka.

Ostala pravila Nagradne križanke v glasilu Aplenca so objavljena na 
spletni strani Občine Komenda. 

(Aplenca, kot običajno do sedaj, avgusta zaradi počitnic ne izide. 
Naslednja številka bo izšla predvidoma 21. septembra, glede na do-
gajanja v 2. polovici septembra).

Seznam nagrajencev Nagradne križanke Terme Snovik v Aplenci, 
Glasilu  Občine Komenda, številka 6/2018. Pravilna rešitev nagradne 
križanke (geslo) je 

BOSONOGA POT

1. nagrada  - družinsko kopanje s kosilom - MARIJA HACIN, Mlaka 
38 B, 1218 Komenda

2. nagrada – Kneipp masaža - ŽIGA in ŽAN MAVRIN, Križ 70, 1218 
Komenda 

3. nagrada – 3 krat celodnevna vstopnica - JUSTI GUNA, Gmajnica 
43, 1218 Komenda

Čestitamo! Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega do-
kumenta uveljavljajo nagrade v Termah Sovik, Snovik 7, 1219 Laze v 
Tuhinju. Več informacij:telefon 01 834 41 00, E: info@terme-snovik.si, 
W: www.terme-snovik.si




