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''Drugi večji projekti bodo na vrsto prišli
takrat, ko bomo končali kanalizacijo''
Dokončanje celovite izgradnje kanalizacijskega omrežja in zagotovitev 95 % priključenosti objektov v celotni občini do leta 2021
je občini trenutno veliko breme oz. prioriteta. – Ob 20. obletnici
Občine Komenda župan pravi, da je bila takrat to dobra odločitev.

O

d sedaj naprej gre vse v zvezi s kanalizacijo iz občinskega proračuna, če
pa vam ne uspe do leta 2021, grozi, da
bi morali vračati denar, ki je prišel iz Evrope.
Kako torej kaže?
Vsi župani se pritožujemo nad omejitvijo,
da območja z manj kot 2000 prebivalci niso
predmet nepovratnih sredstev. K sreči smo
glavni vod lahko naredili s temi sredstvi,
ker smo vzpostavili povezavo za odvajanje
kanalizacije z Občino Cerklje. Sekundarne
vode kanalizacije pa financiramo sami. Za
vse sekundarne vode imamo gradbena dovoljenja, trenutno pa na novo delamo popise za vsa naselja na tej trasi, tudi za potrebe
oskrbe s pitno vodo, javne razsvetljave … Če
je na primer nekje potrebno zamenjati vodovod, ga bomo hkrati tudi dali v razpis. Po
moji oceni gre za 1 do 1.2 milijona stroška in
če ta predpostavka drži, bomo šli letos že v
izgradnjo, ne samo v razpise.
Z deli ste začeli na Potoku. Zakaj prav tam?
Iz čisto objektivnih in zahtevanih razlogov. Tam imamo Obrtno cono Potok in tam

je bilo že zgrajeno kanalizacijsko omrežje,
zgrajena je bila cev čez glavno cesto. Tam
notri je bila greznica, ker pa tisto ni več delovalo kot greznica, smo morali vsake tri
dni odvažati usedline. To s seboj prinaša
določen strošek in da se znebimo nepotrebnih stroškov, bomo najprej naredili ta krak.
Kam pa naprej?
Moja želja in želja občinske uprave je, da
letos zgradimo kanalizacijski sistem na
Klancu in Bregu. Kanalizacijo moramo
najkasneje leta 2020 dokončati in tista sredstva, ki smo jih dobili povrnjena iz
kohezijskega sklada, so namenjena samo
za izgradnjo kanalizacije. Zakaj bi čakali,
če sedaj imamo namenski denar? Moramo
pričeti s priključevanjem objektov. Potem
pa sledijo Nasovče, ki so v načrtu za naslednje leto. V Nasovčah pa imamo še eno
'težavo'. Predvideva se namreč obnova
Krvavškega vodovoda in trasa bo potekala
od Zaloga do Nasovč proti Vodicam. V tem
delu, od centra Nasovč do državne ceste,
je tudi skupna trasa z novim vodovodom.
Zato ni ekonomično, da bi tukaj letos delali
kanalizacijo, drugo leto pa bodo spet odpirali cesto in delali vodovod, ki pa je predmet kohezijskih nepovratnih sredstev.

Občani torej lahko za vse ostale želje,
potrebe, projekte pričakujejo, da jim
boste prisluhnili šele čez dve leti?
Ko bomo zgradili kanalizacijo, se bo sprostilo nekaj drugih sredstev. Večji projekti bodo
zato res morali počakati. Naredimo sedaj to,
potem pa počasi vse druge projekte, investicije, preplastitve cest, alsfaltiranje, obnove
ograj na mostovih, otroška igrišča … Od večjih projektov pa je zagotovo najprej na vrsti
gradnja dvorane pri šoli v Mostah.
Pred vrati je maj, ko naša občina praznuje
svojo samostojnost, letos že okroglih 20
let. Kaj bi sporočili občanom ob obletnici?
Tista odločitev pred dvajsetimi leti, da gremo 'na svoje' je bila prav gotovo dobra odločitev za našo občino. Zagotovo ne bi imeli
take poslovne cone, kot jo imamo, bilo bi
mnogo manj obnovljenih komunalnih vodov in manj denarja za financiranje društev.
Vse občane toplo vabim na prireditve v
okviru 20. občinskega praznika. Če bo v
tem času kakšna zadeva moteča, v smislu zapore ceste v času kolesarske dirke ali
česarkoli drugega, pa vas prosim za razumevanje in potrpljenje. –
Špela Šimenc

OB DNEVU UPORA PROTI
OKUPATORJU IN PRAZNIKU DELA
ČESTITAM IN ŽELIM PRIJETNO
PRAZNOVANJE.

OBČANKAM IN OBČANOM
ŽELIMO LEPO PRAZNOVANJE
1. MAJA IN ČESTITAMO OB
OBČINSKEM PRAZNIKU.

OBČINSKI PRAZNIK PA NAJ
SPODBUDI MEDSEBOJNO
SODELOVANJE, UTRDI
POVEZANOST IN PRIZADEVANJE
ZA SKUPNO DOBRO!

Povabljeni v sredo, 15. maja 2019, ob 17. uri
na slavnostno sejo Občinskega sveta
v Dom krajanov Antona Breznika na Križu.

Miha Novak, načelnik Upravne enote
Kamnik s sodelavci

Župan Stanislav Poglajen
z Občinsko upravo in Občinskim svetom
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Komentar na zaključni
račun proračuna za
leto 2018
Za komentar na zaključni račun proračuna za leto
2018 smo prosili Martino Bajde, višjo svetovalko za
finance, gospodarske dejavnosti, proračun, projektno delo in finančni nadzor.
»Zaključni račun proračuna je dokument občine, v katerem
so prikazani predvideni in realizirani prihodki oziroma prejemki in odhodki oziroma izdatki za preteklo leto, in sicer
po načelu denarnega toka. Z izvedbo nalog, ki smo jih opravili v letu 2018, smo sledili ciljem, ki smo si jih zastavili v
letnem proračunu, in sicer v celoti na področju redne dejavnosti, nekoliko slabše pa na investicijskem področju.
Kot izhaja iz Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2018, so bili v lanskem letu prihodki realizirani v
višini 7.247.334 € oz. 98,5 %, odhodki pa v višini 5.011.270
€ oz. 77,2%.
Na prihodkovni strani je razlog za skoraj sto odstotno realizacijo v realnem načrtovanju prihodkov, saj se ne načrtujejo
prihodki, za katere ni moč pričakovati nakazila.
Na odhodkovni strani pa je razlog za malo nižjo realizacijo v
tem, da v lanskem letu nismo pričeli z izgradnjo sekundarne kanalizacije, ki je bila prvotno načrtovana. Zaradi zamika
črpanja nepovratnih kohezijskih sredstev (zadnje nakazilo
v višini cca 1 milijon evrov je bilo realizirano 31. 12. 2018),
nismo pričeli z izgradnjo, saj nismo imeli razpoložljivih
sredstev za financiranje investicije. Kljub temu pa smo v
lanskem letu nemoteno financirali zakonske obveznosti
občine, uspešno zaključili javne razpise za sofinanciranje
društvenih dejavnosti in ukrepov na področju malega gospodarstva in kmetijstva, zaključili s črpanjem nepovratnih
kohezijskih sredstev, odplačali kratkoročni kredit v višini
850.000 evrov … Na investicijskem področju pa smo v lanskem letu uredili cesto na Gmajnici (LC162041), zaključili
drugo fazo ureditve ceste Komendska Dobrava (LC039711),
uredili enosmerni promet na cesti v Mostah od šole do trgovine Marija, postavili javno razsvetljavo v naselju Breg, Nasovče, Moste, uredili nogometno igrišče v Komendi (umetna trava), odkupili modularne enote za Vrtec Mehurčki,
odkupili polovico, na katerih se nahaja balinišče, ter poplačali obveznosti za izgradnjo vodovodnega omrežja v naseljih Gora, Mlaka in Podboršt. Poleg naštetih pa je bilo še več
manjših investicij ter investicijskega vzdrževanja na številnih področjih. Kljub lokalnim volitvam v novembru 2018
smo na septembrski seji občinskega sveta sprejeli dveletni
proračun za leti 2019 in 2020 ter s tem omogočili nemoteno
izvrševanje občinskega proračuna.«

Aplenca | Marec / April 2019

5. seja Občinskega
sveta: O varnosti
na šolski poti
Peta redna seja Občinskega sveta Občine Komenda je bila obsežna, saj so bila med točkami
tudi letna poročila javnih zavodov, a po štirih
urah uspešno zaključena. Med drugim so svetniki in svetnice izpostavili problematiko varnosti na šolski poti.

D

ebata se je razvnela pri poročilu o stanju javne varnosti na
območju občine Komenda v letu 2018. Kljub temu, da komandir stanje ocenjuje dobro in nič izstopajoče (v primerjavi s preteklimi leti), pa je podžupan Igor Štebe opozoril na problematiko šolske poti in na klice občanov in staršev, ki opozarjajo,
da na šolski poti prihaja do ustrahovanj otrok in podobnih situacij.
Komandir je odgovoril, da nima podatka, da bi bila varnost šolske poti bistveno poslabšana, kar ne pomeni da to ni res. Staršem
svetuje, naj v primeru zadev nujne narave pokličejo na 113, sicer
pa naj obvestijo policijsko postajo. Svetnik Roman Dobnikar je izpostavil, da bi že sama prisotnost policije izboljšala občutek varnosti in komandirja spodbudil k večji prisotnosti v našem okolišu.
Tematiko so izpostavili tudi ravnateljici Miri Rek, ki pa je poudarila, da gre za kompleksno in ranljivo področje, a hkrati starše
pozvala, naj vsak primer nasilja prijavijo. Pri tem je povedala, da
obravnavajo vse tovrstne primere, ki se zgodijo v šolskem okolišu. Da pa nekateri starši ovirajo postopke, saj ne razumejo, da
ima njihov otrok vedenjske težave. Na pobudo svetnice Martine
Prezelj, da bi izvedli kakšno akcijo osveščanja staršev je komentirala, da je to problematično, saj se starši slabo odzivajo na vabila na roditeljske sestanke, njihova pripravljenost sodelovanja pri
tovrstnih težavah pa je včasih zelo majhna. Za konec pa še to: na
seji je Mira Rek predstavila Barbaro Janežič Bizant, ki bo s 1.7.2019
kot vršilka dolžnosti ravnatelja OŠ Komenda Moste prevzela delo
ravnateljice Mire Rek, ki se s položaja umika. –
Špela Šimenc

Prejemniki občinskih priznanj
Člani Občinskega sveta so na seji sprejeli sklep o podelitvi priznanj Občine Komenda za leto 2019. Tokrat bodo podelili tri
bronasta priznanja – Francu Verhovniku, Orientacijskemu
klubu Komenda in Mihi Taberniku. Prejemniki bodo priznanja
prejeli na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Komenda,
ki bo 15.5.2019 v Domu krajanov Antona Breznika na Križu.

MNENJE POLITIKE
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Še vedno smo
vam na voljo …

Zaupanje v naše
delo se krepi

Za nami je tudi 4. seja OS Občine Komenda in ena izmed točk
je bila Poročilo o odvozu odpadnega materialnega iz zbirnega
centra v Suhadolah. S strani predstavnika podjetja Publikus
d.o.o. je bilo predstavljeno, da se v roku treh mesecev pričakuje izvozno dovoljenje za izvoz mešano odpadne embalaže. To balirajo v folijo, da pridobijo prostor za skladiščenje.
Vzorci vode, katere redno kontrolirajo, naj bi bili v dovoljenih
vrednostnih. Naslednja zadeva, ki je tudi zaskrbljujoča, pa je
obvoznica skozi Moste. Ko opazujemo, kako hitro napreduje
izgradnja obvoznice mimo Mengša, lahko pošteno na glas razmišljamo, da ne bomo postali prometni žep. Podali smo pobudo za komisijo oziroma odbor, ki naj bi »priganjal« izgradnjo
le te skozi našo občino.

Skozi naše kraje je že prav močno zavela pomlad, v politiki pa žal
(še) ne. Krščanski demokrati se v preteklem mesecu osredotočamo predvsem na tri področja:
1.
Neustavnost rebalansa proračuna 2019.
2.
Razpad sistema družinskih zdravnikov.
3.
Priprave na volitve v Evropski parlament.

V mesecu maju želimo vsem društvom, klubom in vsem drugim
organizatorjem uspešne kulturne, športne in ostale družbene dogodke, ki so uvrščene na seznam prireditev ob praznovanju občinskega praznika.

Jasno je, da so potrebne spremembe v zdravstvu. Najprej je seveda
potrebno odpraviti korupcijo, potem pa odpraviti razloge za izgorelost zdravnikov. Vlada deluje že pol leta, poleg tega pa so imeli
ministra, ki je stari maček na zdravstvenem področju. Od njega se
je veliko pričakovalo, naredil pa je le malo.

Fiskalni svet je opozoril, da je letošnji proračun nezakonit, saj izdatki za 270 milijonov evrov presegajo okvir, ki ga določa v ustavi
zapisano fiskalno pravilo. Po oceni NSi je proračun za leto 2019
zrel za ustavno presojo. Po nasvetu ustavnih pravnikov in ekonomistov je v danem primeru najprimernejše sredstvo zahteva za
presojo ustavnosti proračuna za leto 2019.

Možnost in priložnost za vse občane pa je naš kontakt oziroma
elektronski naslov: trnlista@gmail.com; naslov, na katerega nam
lahko pišete vaša vprašanja, predloge ter pobude.

NSi ima polno kandidatno listo za volitve v Evropski parlament.
Več o tem pa v naslednji številki Aplence. Užijte pomlad.

Lista TRN

Janez Cigler Kralj

Izgradnja športnega
centralnega središča

V opozorilo in razmislek

V mesecu februarju so se na Občini Komenda odločili, da se imenuje Odbor za izgradnjo centralnega športnega igrišča v občini
Komenda (uraden naziv odbora je nekoliko drugačen, saj vsebuje
ime točne lokacije ob hipodromu, ampak za razumevanje občanom ta naziv ni pomemben).
Vsi svetniki in svetnice ter občinska uprava se zavedamo, da
gre za zelo obsežen projekt, ki bo pomembno izboljšal življenje
našim najmlajšim, naši mladini, šolarjem, športnikom, rekreativcem ter veteranom.
Gre za pomemben vsebinski napredek k boljšemu življenjskemu
okolju v naši občini. Vodenje odbora so zaupali moji malenkosti, še bolj pomembo pa je, da so vanj vključeni različni akterji in
deležniki (tako podžupan, predsednik NK, uporabniki storitev ter
predstavnik civilne sfere ter strokovnjaki na področju nepremičnin in zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja).

Fotografija pove več kot tisoč besed. Sortirnica je postala deponija. Že dolgo čakamo, da se bo odpeljalo obljubljenih 5000 ton,
koliko jih bo še ostalo, ne ve nihče. Ne poznam orodja, kako bi se
dalo vplivati na situacijo, vem pa, da bi morali skupno pritiskati
na odgovorne.

O vseh novostih vas bomo obveščali.
Roman Dobnikar, občinski svetnik
LMŠ Komenda

Alojz Gašpelin, član OO SLS Komenda
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OKOLJE

Kup smeti na Drnovem
pa kar raste …
Kopičenje odpadkov na Drnovem je že nekaj časa pereča problematika, za katero se zdi, da je v zadnjem obdobju prerasla vse meje. Pred kratkim je poročilo o stanju podalo podjetje
Publicus, ki pa ni nič kaj spodbudno. »Obdelovalci odpadkov v
tem trenutku nimamo druge rešitve, kot da lahko frakcijo začasno skladiščimo, kar pa seveda predstavlja velik, vseslovenski
okoljski problem,« so zapisali.

V

Centru za ravnanje z odpadki Suhadole se med drugim nahaja tudi
sortirnica, ki je namenjena obdelavi
ločeno zbrane mešane odpadne embalaže
in stiskanju ter baliranju drugih zbranih
nenevarnih vrst odpadkov. Pri procesu
sortiranja mešane odpadne embalaže nastajajo odpadki, ki se jim reče tudi 'lahka
frakcija'. »Lahka frakcija je sestavljena iz
gorljivih frakcij, ki se nahajajo v preostanku po sortiranju in izločanju materialov,
ki so primerni za recikliranje,« razložijo v
Publicusu. Prav lahka frakcija je tista, ki se
kopiči na Drnovem in zadnji dve leti predstavlja velik problem. Kot pravijo na Publicusu, je lahka frakcija odlično alternativno
gorivo, ki pa so ga »zaradi nevzpostavljenega infrastrukturnega sistema termičnih
objektov znotraj Slovenije primorani izvažati na energetsko izrabo v tujino.« Zadnji
dve leti pa se, kot so zapisali v poročilu, tudi
na tem področju soočajo s težavami: »Zaradi zaprtja kitajskega trga so se kapacitete
termičnih objektov po Evropi zapolnile z
njimi lastnimi odpadki, zaradi česar je izvoz
lahke frakcije v tujino onemogočen. Večina
kapacitet termičnih objektov v tujini je zapolnjenih, tisti s še prostimi kapacitetami
pa s finančno nesprejemljivimi ponudbami
za prevzem odpadkov s pridom izkoriščajo
svoj (monopolni) položaj v regiji.«
Rezultat vsega tega je z vsakim dnem bolj
viden, kot kaže tudi fotografija, posneta
pred kratkim. V podjetju dolgoročne rešitve trenutno nimajo, kratkoročno pa so se
odločili problem 'rešiti' (ali skriti) tako,
da bodo vse začasno skladiščene odpadke
zbalirali do konca letošnjega junija.
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Pa vpliv na podtalnico?
Prebivalce skrbi, kakšne posledice lahko
imajo ti odpadki na podtalnico, saj deponija ni popolnoma prekrita. V poročilu družbe
Publicus so sicer zapisali, da od vsega začetka izvajajo monitoring onesnaženosti podzemnih voda, kjer se dvakrat letno zajemajo
vzorci vode in opravljajo analize morebitne
onesnaženosti. Pravijo, da dosedanje analize ne kažejo negativnega vpliva na kakovost pitne vode. »Pristojni zagotavljajo,
da se vzorec podtalnice redno kontrolira v
globini 15 do 20 metrov. Vendar ko bo voda
na tej globini oporečna, bo trajalo leta, da se
ponovno vzpostavi neoporečna pitna voda,
ki polni mengeški vodovod. Požar deponije
pa bi bil velika katastrofa za vso okolico. Bila
sta že dva požara, ki so jih gasilci še ustavili.

OKOLJE
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Letošnja čistilna akcija slabo obiskana

Rečeno je bilo, da je bil vzrok požara kalcijev karbit, ki se v stiku z vodo spreminja v vnetljiv plin, ki ob prisotnosti kisika
zagori. Kako je karbit zašel med odpadke, ni znano,« je dejal Alojzij Gašperlin,
katerega vrtni center je eden od objektov, ki so najbližje deponiji. Skrbi ga, kot
tudi preostale prebivalce, kaj bo, ko pride
poletje. V vročini se med odpadki lahko
zaredi marsikaj.–
Špela Šimenc

Foto: Janko Žagar

»Vsi začasno
skladiščeni odpadki
bodo zbalirani
do konca junija
tekočega leta.«

Akcija je potekala po celi občini, po glavnih krajih pa so bili postavljeni zabojniki
za odlaganje nabranega. Temu so bili vsaj
namenjeni, pa se je zopet izkazalo, da nekateri zabojnike izkoristijo za vse tisto, kar
se jim dotrajanega nabere čez leto. Tako so
se v zabojnikih znašli denimo tudi jogiji in
avtomobilski deli. Udeleženci so bili presenečeni nad tem, koliko smeti se vedno znova nabere kljub temu, da se vsako leto bolj
osvešča o okoljski problematiki.
Obhod po občini, da bi preverili stanje, je
pokazal, da je bilo treba letošnje udeležence res skorajda iskati z lupo. Na Klancu smo
srečali Tanjo Globočnik, ki se je akcije udeležila z otrokoma in, kot pravi, so bili zjutraj
na zbirnem mestu edini udeleženci. »Prvič
smo na čistilni akciji in ne morem verjeti,
koliko smeti smo že nabrali. Meni je pomembno, da sem se akcije udeležila z otrokoma, da bosta vedela, ko bosta večja, da sta
onadva včasih to pospravljala in da ne bosta

Šestletni Jaka Pogačar, ki je smeti pobiral na Gori,
je pokazal na velik kup, ki so ga nabrali skupaj z
drugimi udeleženci akcije.

Tanja Globočnik je bila z otrokoma edina udeleženka akcije na Klancu. »Čistim zato, ker mi je
Klanec všeč in hočem, da ostane lepo,« je povedala mala Lili.

Foto: Jožef Pavlič

V soboto, 6. aprila, je Turistično društvo Komenda v sodelovanju s krajevnim
odborom »Očistimo Slovenijo« in občino Komenda organiziralo čistilno akcijo. Ta je bila letos precej slabše obiskana kot prejšnja leta.

Zabojnik v Suhadolah je bil hitro (pre)poln.
sama tega počela,« je povedala Globočnikova. Mala Lili pa je dodala, da čisti zato, ker
ji je Klanec všeč in ker hoče, da ostane lepo.
V središču Komende smo srečali župana
Stanislava Poglajna z ženo, ki sta smeti
pobirala v ruševinah nikoli zgrajenega trgovskega centra. »Ljudje nočejo več pobirati smeti za drugimi,« je skromno udeležbo pokomentiral župan.
Vsi udeleženci so bili ob koncu akcije vabljeni na Koželjevo domačijo, kjer smo za
vtis vprašali še predsednika TD Komenda, Vida Koritnika: »Letošnja udeležba ni
bila preveč blesteča, čeprav smo po občini
poslali 1900 obvestil. Dan pred akcijo je cel
dan deževalo, tudi to je vplivalo na udeležbo. Po drugi strani pa me preseneča to, da
se društva kot taka zapirajo v svoje kroge
in ne podprejo čistilne akcije. Opažam, da
na akcijo pridejo tisti, ki že tako in drugače
celo leto pazijo na okolje. Lahko rečem, da
sem kot organizator letos zelo razočaran,
se pa na tem mestu zahvaljujem vsem ki so
prispevali finančna sredstva in nudili pomoč v materialu.«
Špela Šimenc

»Ljudje očitno nočejo več čistiti za drugimi,« je
skromno udeležbo komentiral župan.

8

POGOVOR MESECA

Aplenca | Marec / April 2019

Peter Svetina, varuh človekovih pravic

»Mislim, da je treba podpirati lokalne
zgodbe in lokalno ekonomijo«
Peter Svetina, doma iz Klanca, je konec februarja prisegel kot peti varuh človekovih pravic. Je prvi v zgodovini, ki so ga podprle vse
poslanke in poslanci, in kot pravi, bo to dobra
popotnica za izzive, ki ga čakajo. Čeprav je v
novi vlogi zelo zaseden, si je z veseljem vzel
čas za naš pogovor.

O

troštvo ste preživljali s sestro, ki ima Downov sindrom. Vas
je to spodbudilo, da ste življenje posvetili ljudem s posebnimi
potrebami?
Pravzaprav ne vem. Ko sem nekoč v Celju predaval na fakulteti, je
bilo vprašanje enega študenta prav takšno, če me je zgodba moje
sestre zapeljala v to. Z gotovostjo tega ne morem trditi, verjetno pa
je to vplivalo na moj pogled, razmišljanje o tem, kako ljudem z motnjami v duševnem razvoju omogočiti boljše in bolj polno življenje.
Vaš življenjepis je bogat, delali ste na različnih področjih, a
vedno je v ospredju človek. Kakšne vrednote so vam zdijo v
življenju najbolj pomembne?
Videti človeka kot človeka in postaviti se za tiste, ki so šibkejši v
družbi. Predvsem pa spoštovanje do človeka, to je tista vrednota,
ki se mi zdi najpomembnejša. Vsakogar je treba spoštovati, so pa
seveda neke meje, ko si ne smeš dovoliti, da te nekdo ponižuje.
Eno izmed mojih vodil pa je, da naj vsak izmed nas izkoristi tiste
zmožnosti, ki jih ima, in ko stopimo skupaj, potem lahko tudi nekaj premaknemo.
Imate hči Tamaro in sina Simona, ki mu je nesrečna operacija
pri treh mesecih za vedno pustila posledice. Kako vas je
zaznamovalo to, da ste oče otroka s posebnimi potrebami?
Pozitivno v tej smeri je, da sem kot profesionalec začel razumeti
starše oseb z invalidnostjo. Prej sem mislil, da te starše razumem,
ko pa sem sam to doživel, sem videl, da jih čisto nič nisem razumel. Zagotovo me je to vodilo tudi v smer, da Simonu in njemu
podobnim ljudem z invalidnostjo skušam zagotoviti čim bolj kakovostno življenje v lokalnem okolju, kjer so odraščali in kjer se
dobro počutijo. Sicer pa verjamem, da živimo kot običajna družina. Ko smo se preselili na Klanec, nas je okolica dobro sprejela in
Simona sprejemajo takšnega, kot je. On se v tem okolju čudovito
počuti, pozna več sosedov kot pa jaz (smeh).

Prihajate iz Kranja, vaša žena je Avstrijka, živeli in delali ste
že vsepovsod. Zakaj Komenda in kakšno se vam zdi življenje v
naši občini?
Ko smo prišli iz Avstrije, sva z ženo iskala prostor, kjer se bomo
ustalili. Po nekajmesečnem ogledovanju okolice in možnih krajev
bivanja naju je nekega večera nepremičninska posrednica pripeljala do stare hiše na Klancu in midva sva oba naenkrat rekla:
»To je to.« Moja žena, ki prihaja iz avstrijskega podeželja, je rekla:
»Tukaj bi rada živela, tukaj bom doma.« Tako smo se odločili.

»Z dobrimi in inovativnimi
zgodbami je vedno tako, da ko
uspeš doma, si osvojil ves svet.«
Nekaj več kot sedem let ste živeli in delali v Avstriji. Kako bi
primerjali odnos do ranljivih družbenih skupin tam in pri nas?
Pri nas je boljše, smo veliko bolj napredna in bolj tolerantna družba! Čeprav včasih sami zase mislimo, da ni res, da je v tujini vse
boljše. Pa ni res. Pri nas je edini problem ta, da zelo radi godrnjamo, smo nezadovoljni. Izkoristimo tisto, kar imamo. In bodimo
včasih s tem preprosto – zadovoljni.
Ste po naravi optimist, vedno vidite kozarec na pol poln?
Saj je vedno na pol poln, a ni? Sicer pa sem optimističen realist.
Gotovo se zavedam težav in problemov, ampak problemi so zato,
da jih rešujemo, ne da pred njimi pokleknemo. Če jih ne moremo
sami, pa gotovo obstajajo ljudje ali institucije, ki nam pri tem lahko pomagajo. Znam pa seveda tudi jaz pojamrati …
Pravite, da ne pristajate na to, da se nečesa ne da narediti.
Katera pa je vaša največja zmaga? Kaj na vaši poti je pustilo
prav poseben pečat?
Najbolj 'sveža' zmaga je kandidatura za varuha človekovih pravic. Potem bi omenil, ko sem bil direktor VDC INCE in smo odprli
enoto v Mostah pri Komendi. To je bila inovativna enota v Slove-
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niji, namenjena umetnosti oseb s posebnimi potrebami. Pečat je v
meni pustil tudi zaposlitveni center Karso v Pivki, kjer niso verjeli
v to, da bi invalidi tam lahko urejali okolico. Najbolj bi pa izpostavil komendski Grunt. Vsi so trdili, da se to ne da, da je to nemogoče. Pa sva ga skupaj z Matijo Zadrgalom postavila, danes deluje in
zaposluje ljudi. Tukaj je bilo ogromno nekih preprek, kako se ne
bo dalo. Danes pa se Gruntu ne morejo načuditi ne v Sloveniji, niti
izven naših meja. Vprašanja smo dobivali od vsepovsod. Celo na
univerzi v ameriškem Ohiu so predstavljali naš projekt.
Še preden je zanj vedel marsikateri Komendčan …
Z dobrimi in inovativnimi zgodbami je vedno tako, da ko uspeš
doma, si osvojil ves svet. Grunt je za lokalno skupnost izjemnega
pomena. Na delujoči kmetiji sva z Matijo Zadrgalom ustanovila
zavod, zaposlila pet invalidov, pričeli smo izdelovati mlečne proizvode, rezance, marmelade. Gre za domačo in kakovostno hrano po
dostopnih cenah, ki ima tudi dodano vrednost. S tovrstnimi nakupi
podpiramo zaposlovanje in razvoj delovnih mest invalidov. Tudi
na splošno mislim, da je treba podpirati lokalno ekonomijo. Mi hodimo na tržnico v Komendo, tukaj imam frizerja, avtomehanika,
skoraj vse oz. čimveč se trudimo kupiti v lokalnem okolju.
Leta 2014 pa ste postali član predsedstva Hokejske zveze
Slovenije, odgovorni za delo in razvoj ženskega hokeja. Sliši se
malce izven poti v vašem sicer zelo usmerjenem delu. Je šport,
oz. konkretno hokej, vaša skrita strast?
Ne, sploh ne. Hči igra hokej že dolga leta in potem sem se nekje
vključil zato, ker nisem razumel, zakaj bi bile punce manj vredne od fantov, zakaj so bile one 'babe' in zakaj so dobivale slabe
termine za treninge in podobno. Zato sem se vključil v zgodbo in
kar naenkrat postal funkcionar. Ker sem bil preveč glasen in tečen.
Ravno predvčerajšnjim so naše punce postale svetovne prvakinje
v hokeju na ledu na Škotskem v 4. jakostni skupini in bodo po petnajstih letih prišle v 3. jakostno skupino, kar se je sedaj zgodilo
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»Pri nas je edini problem ta,
da zelo radi godrnjamo, smo
nezadovoljni. Pa dajmo izkoristit
tisto, kar imamo. In bodimo včasih
s tem preprosto – zadovoljni.«
samo enkrat v zgodovini. Tako da imamo v Komendi po novem
zlato medaljo s svetovnega prvenstva.
Za konec omeniva še vašo najnovejšo funkcijo. Postali ste 5.
varuh človekovih pravic. Sedaj ste na mnogo širšem področju
delovanja kot doslej …
Ja, res je področje varuha zelo široko področje, znotraj katerega je
ogromno mejnih tem, ki polarizirajo. Poleg tega pa je poleg začrtanih prioritet delovanja tukaj vedno aktualno še vprašanje časa.
Pride migrantski val in pozornost varuha se obrne tja. Gre za pestro področje in to se mi zdi zdi 'fajn'. To je sedaj moj izziv za naslednjih šest let.
Kaj vam daje v življenju zagon, da vztrajate in bijete začrtane
boje, tudi tedaj, ko se nekaj zdi nemogoče?
Zagotovo razumevanje v družini, predvsem žena in hči sta mi v veliko podporo. Onidve držita gor celo 'bajto', za ženo rad rečem, da
podpira vse štiri vogale v hiši. Brez nje si ne bi mogel predstavljati
te poti. Zagon mi daje tudi notranja motiviranost, iskanje rešitev.
Kako pa nabirate energijo za vse izzive, ki vas čakajo?
Najraje tako, da se z družino usedemo v avtodom in odpeljemo.
Drugače pa doma na Klancu na travniku, tam na koncu sveta, ko si
stol obrnem proti Krvavcu ... Pa prek sprehodov z družino v hribe.
To je moj način za odklop.–
Špela Šimenc

Pregled projekta Krekovo središče
Projekt Krekovo središče, ki se
izvaja v Mengšu, Trzinu, Vodicah, Komendi in Mostah, in sicer
v okviru Lokalne akcijske skupine
(LAS) za mesto in vas, je v zaključni
fazi izvajanja, saj se bo konec junija
2019 zaključil.
Partner v projektu, Zavod Medgeneracijsko središče Komenda tako širi programe skrbi za kakovostno staranje na zelo
učinkovit način v sosednje občine. Značilnost vseh programov v okviru Krekovega središča je trajnostna naravnanost,
kar pomeni, da se bodo programi po zaključku projekta v skupnosti nadaljevali.
Brezplačen »Babi servis«
Starši otrok, ki potrebujejo varstvo v

času, ko njihovi otroci niso v šoli ali vrtcu, se tako še vedno lahko odločijo za
brezplačno uslugo »Babi servis« (prijava na spletni strani www.zmsk.si). To je
varstvo otrok na njihovih domovih za par
uric, s strani mlajših upokojenk.
Delavnice za družine
Tudi v program, ki je ravno tako namenjen mladim družinam, »Delavnice za
družine« in ki poteka vsako drugo soboto
v mesecu, od 9.30 do 12.30, v Komendi,
na Krekovi 10, se lahko vključite. S sabo
lahko pripeljete tudi otroke, saj je za njihovo varstvo poskrbljeno.
Klub svojcev
Tečaj za družinske oskrbovalke (to so v
večini ženske, ki doma skrbijo za staro-

stno ali bolezensko onemogle svojce) se
nadaljuje v mesečnih srečanjih, t.i. Klubih svojcev, kjer nadaljujemo s pogovornimi temami v korist družinskih oskrbovalk, oskrbovalcev in njihovih svojcev.
Prostovoljsko družabništvo
Tečaj za prostovoljsko družabništvo in
vodenje medgeneracijskih skupin je še v
teku in v ustanavljanju je sedem medgeneracisjkih skupin za kakovostno staranje, od tega kar štiri v naši občini.
Za konec pa še informacija, da bomo letošnjo jesen začeli s projektom Krekovo
središče II, saj smo bili ponovno uspešni na razpisu za nepovratna sredstva iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Viktorija Drolec, vodja projekta
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Pesem ob 20. obletnici
Občine Komenda
Ko krajevne skupnosti Komenda, Moste in Križ leta 1999
v občino Komenda so se združile,
v gospodarstvu, izobraževanju in kulturi
veliko so pridobile.
Z večanjem števila priseljenega prebivalstva,
narasla je ekonomska moč občinskega bogastva.
V dvajsetih letih sledilo v občini Komenda
denarno je prelivanje,
usmerjeno v udobnejše in zdravju prikladnejše bivanje.
Številna kulturna društva in klube smo vaščani ustanovili,
da bi si življenje z novimi spoznanji popestrili.
Nov otroški vrtec, osnovno šolo s telovadnico smo zgradili,
da bi si v njih znanje in moč telesa pridobili.
Tudi v gospodarstvu in podjetništvu smo napredovali,
da bi nam in našim potomcem boljše življenje dajali.
Tudi komunalno infrastrukturo smo že precej uredili,
jo v zadovoljstvo ljudi zgradili
in s cestno osvetljavo osvetlili.
Naloge občine Komende s tem niso končane,
v prid občanov se bodo nadaljevale,
nadaljevale pod vodstvom izbranih in izvoljenih
strokovno okrepljenih se ljudi,
ki občino Komendo popeljali bodo med kraje napredne
slovenske prihodnje dni.
Marko Žerovnik

Z ustanovne seje Občinskega sveta Občine Komenda na Križu.
| Foto: Jožef Pavlič.

Referendum za novo občino je bil 20. 4. 1998.

| Foto: Jožef Pavlič

20. obletnica ustanovitve
Občine Komenda
(3. del, nadaljevanje iz prejšnje številke)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (državni zbor
ga je sprejel 22.7.1998) je v 63. točki določil ustanovitev
občine Komenda, ki obsega naselja: Breg pri Komendi,
Gmajnica, Gora pri Komendi, Klanec, Komenda, Komendska Dobrava, Križ, Mlaka, Moste, Nasovče, Podboršt pri
Komendi, Potok pri Komendi, Suhadole in Žeje pri Komendi. Sedež občine Komenda je v Komendi. Prvi občinski svet šteje 14 članov.
Občina Komenda je bila ustanovljena, sledile so priprave na lokalne volitve, na volitve prvega komendskega župana in svetnic
ter svetnikov občinskega sveta. Med kandidati za župana se je, ob
pomoči svoje družine, vidno izpostavil Tomaž Drolec.
Po poročanju Kamniškega občana (2.12.1998) so občani nove občine
Komenda z udeležbo na lokalnih volitvah 22. novembra dokazali, da
so ustanovitev nove občine vzeli zelo resno. Od skupaj 3.264 volivcev je na volišča v Komendi, Mostah in na Križu prišlo 2.377 volivcev
ali 72,82%. Za župana so že v prvem krogu z 79,12% vseh oddanih
glasov izmed treh kandidatov izvolili Tomaža Drolca, neodvisnega
kandidata, samostojnega podjetnika in dosedanjega predsednika
sveta KS. Za 14-članski občinski svet pa so posamezne liste kandidatov prejele naslednje deleže glasov: LDS 29,4%, SDS 16,3%, Lista za
razvoj turizma, rekreacije in gospodarski napredek občine Komenda
16%, SLS 14,7%, SKD 11,2%, Jože Kern za starejše občane, upokojence in razvoj podeželja 8,2%, ZLSD 3,4% in Viktor Andrej Hribar in
ostali volivci 0,8%. Prvi občinski svet občine Komenda so sestavljali:
Janez Kimovec, Peter Peterlin, Srečo Krmavnar, Miro Kepic in Sandi Pibernik (LDS), Marko Magister in Vincenc Ovijač (SKD), Štefan
Kern in Anton Špenko (SDS), Marta Ciraj in Matevž Pibernik (SLS),
Katja Tabemik in Milan Šinkovec (Lista za razvoj turizma, rekreacije
in gospodarski napredek občine Komenda) ter Jože Kern (J. K. za starejše občane, upokojence in razvoj podeželja).
Prvi korak, ki sta ga storila župana Anton Smolnikar in Tomaž
Drolec po dejanski vzpostavitvi nove občine, je bil podpis Sporazuma o razporeditvi delavcev iz občinske uprave Občine Kamnik
v občinsko upravo Občine Komenda. Sporazum sta župana podpisala v januarju 1999 in je veljal od 1.1.1999 dalje. V 3. členu je
bil dogovorjen kriterij deležev prebivalcev ene in druge občine.
Občinska uprava Občine Kamnik je na dan 31.12.1998 štela 42 zaposlenih. Občini Komenda je pripadalo 6 zaposlenih, sporazum je
bil sklenjen za prevzem 5 zaposlenih iz občinske uprave Kamnik.
dr. Stanislav Zarnik
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Pustno rajanje

Foto: Luka Karničnik

Tudi letošnjo pustno soboto je bilo živo na prostoru komendske
tržnice. Zime resda ni bilo treba preveč odganjati, letos je še prekmalu odšla, pa vseeno si maškarce vseh generacij niso pustile
vzeti veselja. Otroci so se razveselili porisave obrazov, ustvarjalnih delavnic in čarovnika, krofov ni (z)manjkalo, prav tako tudi
ne izvirnih mask. Najboljše med njimi so bile tudi nagrajene. Lepo
vreme in dobra organizacija (Občine Komenda, TD Komenda in
Mravljišča) sta poskrbela, da se je pustno rajanje zavleklo v popoldne. In še ena zanimivost – Televizija Komenda je prvič maršarijado prenašala kar v živo, tako da so jo lahko doživeli tudi tisti,
ki so ostali doma.
Špela Šimenc

»Luč v vodo«
Na Gregorjevo, ko se ženijo ptički, so člani Turističnega društva
Komenda z Ribiško družino in kriškimi gasilci pripravili sedaj že
tradicionalno prireditev »Luč v vodo«. V sodelovanju z Vrtcem
Mehurčki se je ob Kriškem bajerju zbralo res veliko ljudi, med 300
in 400 so jih našteli. Ladjice so prizadevno izdelali otroci, domiselne – ekološke svečke v jajčnih lupinah, ki so lepo popestrile
dogodek, pa so izdelali v Svečerstvu Perne. Gasilci so kot vedno
poskrbeli, da so bile vse lučke pred zadnjim odhodom pogašene. Naslednji dan pa so člani Turističnega društva Komenda tudi
pospravili vse delno pogorele ladjice na Bajerju in ob njem.
Katja Tabernik

Bernarda Hozjan

Foto: Luka Karničnik

V mesecu marcu je Rdeči križ Moste v sodelovanju z Osnovno šolo
Komenda Moste organiziral že tradicionalno prireditev ob dnevu
žena in ob materinskem dnevu. Tudi letos so s prisrčnimi nastopi
navdušili učenci osnovne šole, učenci Glasbene šole Kamnik, plesalci Plesne šole Miki, najmlajše mažoretke Mažoretnega kluba
Komenda in pevci Fantje z vasi. Preplet otroških glasov, zvokov
inštrumentov in plesnih korakov z zvoki moškega kvarteta so
navdušili prisotne v dvorani šole v Mostah.
Članice in člani RK Moste opravljajo plemenito poslanstvo Rdečega križa. Obiskujejo ostarele in bolne, pomagajo družinam v stiski z delom, s svetovanjem in z materialno pomočjo. Ena izmed
dejavnosti je tudi organizacija prireditve, posvečene mamicam,
babicam, ženam in dekletom, ki poteka že desetletja.

Foto: Luka Karničnik

Dan žena in materinski dan
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Spomladanski sejem ob aprilsko
muhastem vremenu obiskan slabše
kot običajno

Špela Šimenc

Foto: France Stele

Prvi sprehod po sejmu je obetal zanimiv
sejemski vikend, poleg smernic in novitet
v kmetijski mehanizaciji je bilo med stalno
in že poznano ponudbo opaziti nove, inovativne, lokalne zgodbe, pri katerih je razveseljivo dejstvo, da za njimi stojijo mladi.
Očitno je, da lokalna hrana, kmetijstvo,
vrtičkarstvo in domača obrt zopet postajajo privlačni in cenjeni. Ponudba tokratnega
sejma se je malce prilagodila tudi času, en
teden pred Veliko nočjo smo lahko videli
zanimive načine okraševanja pirhov, s ponudbo košaric pa so prišli na svoj račun tudi
rokodelci iz Ribnice. Ko smo razstavljavce v
nedeljo proti popoldnevu, ko so imeli 'jesenske sivine' dovolj tudi najbolj trpežni,
malce povprašali o vtisih, so se vsi strinjali,
da je bil tokratni obisk slabši kot običajno,
najverjetneje res zaradi – vremena.
A ponoči je bilo živo, tudi za tiste, ki so dogajanje poslušali iz bližnjih in malo manj bližnjih hiš. Se je pa slišalo nekaj pritoževanja
med tistimi, ki so se odločili obiskati večerne
dogodke, da s prodajo vstopnic ne prenehajo, četudi šotor že poka po šivih in primanjkuje zraka. V razmislek, v izogib neprijetnim
dogodkom … Do prihodnjega sejma!

»Vsebinsko iskanje boljšega in najboljšega v razvoju naj bo pot za ohranjanje in za boljši jutri.«
Predsednik KK Komenda in
častni občan Alojz Lah

»Ponosni smo lahko, da imamo
takšno prireditev, ki poleg organizatorja predstavlja in povezuje tudi našo
občino v oblikovanju ogledala skupnega razvoja.«
Župan Stanislav Poglajen

»Vesel sem razvoja tega sejemskega
dogodka, ki nedvomno prispeva tudi k
razvoju našega kmetijstva.«

Foto: Jakob Stele

Foto: France Stele

Otvoritveno dogajanje se je pričelo ob zvokih komendske godbe, ki ji je sledil nastop
mažoretk, nato pa so vse zbrane pozdravili
gosti: predsednik KK Komenda in častni
občan Občine Komenda Alojz Lah, župan Stanislav Poglajen, državni sekretar
Ministrstva za Kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano dr. Jože Podgoršek, predsednik
državnega sveta Alojz Kovšca, predsednik
Odbora za sejemsko dejavnost Stane Štebe
in Mile Miloševič, predstavnik gostov iz
Sremske Mitrovice. Vsi skupaj so, po komendskem običaju, s stiskom rok odprli
24. Spomladanski kmetijsko obrtni sejem.

Foto: Jakob Stele

24. Spomladanski kmetijsko obrtni sejem Komenda je zaznamovalo nič kaj
pomladno vreme. A sivo nebo ni pregnalo številnih obiskovalcev, ki so se
zbrali na petkovi otvoritvi.

Državni sekretar Ministrstva za
Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Podgoršek
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Z Občnega zbora Planinskega
društva Komenda
Kot narekuje tradicija, se je prvo soboto v mesecu marcu odvijal Občni zbor
Planinskega društva Komenda. Člani in gostje so se zbrali v svojih prostorih,
kjer so prisluhnili poročilom dela v letu 2018.
Število članov društva je podobno številu iz
prejšnjih let, okoli 380 članov, ki pa so v letošnjem letu lahko prvič namenili del svoje
dohodnine planinskemu društvu. Vodniki, ki se jim se pridružil Robert Posavec,
so opravili 14 planinskih pohodov, šolska
sekcija pod vodstvom Roberta Kavčiča pa
9. »Škrjančki« so, poleg številnih pohodov, uspešno izpeljali pohod bosonogih
na Šenturško Goro in pridobili nekaj novih
»škrjančkov«. Markacisti so v letu 2018
uspešno obnovili in očistili del Komendske
planinske poti, ki so jo tekom let načele
vremenske razmere.

S pomočjo prostovoljcev in donatorjev je
športno-plezalni odsek v tem letu pridobil novo plezalno steno, ki je lahko v ponos celotnemu društvu in tudi občini, ki je
s tem pridobila nov športno-rekreativni
prostor, ki jih ni nikoli preveč.
Pred uradnim zaključkom Občnega zbora
sta srebrno priznanje PZS, za dolgoletno
delo v odseku marakacistov in planinskem
društvu nasploh, prejela Drago Car in Marko Jurkovič. Občni zbor se je zaključil s pogostitvijo in prijetnim klepetom.
Polona Razpotnik, PDK

Drago Car in Marko Jurkovič sta prejela srebrno
priznanje PZS.

DU Komenda: Z novim predsednikom
prizadevno in optimistično naprej
Obsežno poročilo o delu Društva upokojencev (DU) Komenda, ki ga je na Občnem zboru 9. marca podala dosedanja predsednica Marija Pirnat, je pokazalo, da društvo dobro in raznovrstno deluje. Za novega predsednika je bil
soglasno izvoljen Saša Lenarčič iz Komende.

Saša Lenarčič, novi predsednik
DU Komenda | Foto: Jožef Pavlič

Posebej je bilo to razvidno iz poročil mešanega pevskega zbora, folklorne skupine, dramske sekcije, športnih sekcij – izletniške, pohodniške, pikada, prstometa,
kolesarjev, smučarjev, plavalcev, šahistov
(Pavla Košir je bila državna prvakinja v pospešenem šahu med invalidi šahisti), šole
zdravega življenja in balinarske sekcije.
Za te in druge dosežke je društvo prejelo
čestitke številnih navzočih predstavnikov
drugih društev upokojencev.

Vodstvo društva je toplo pozdravilo in počastilo v svoji sredi člane jubilante: zlatoporočence Grilca Franca in Vero ter Smoleja Dušana in Marijo (oba para Gmajnica),
Žuliča Martina in Ivanko, Zgonca Ivana in
Majdo ter Zgonca Alojza in Marijo (vsi trije pari so z Mlake), ter Hladeta Jožeta in
Julijano in Hribarja Franca in Marjeto (oba
para sta s Križa). Čestitalo je tudi Piberniku Klemenu in Stanislavi za kar 60 let
zakonske zveze.
Najbolj prizadevni pohodniki in drugi športniki in športni delavci so za svojo
vztrajnost in požrtvovalnost prejeli posebna priznanja.
Novi predsednik Saša Lenarčič je z izbranimi besedami nagovoril številne udeležence občnega zbora in se jim zahvalil za
izkazano zaupanje; posebej se je zahvalil
Mariji Pirnat za zelo prizadevno dosedanje
vodenje društva.
Jožef Pavlič

Prejemniki športnih priznanj

| Foto: Marija Pirnat

Zakonski jubilanti

| Foto: Luka Karničnik
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Dogodka sta se med drugim udeležila tudi
namestnica predsednika Gasilske zveze
Slovenije, Janja Kramer Stajnko, in Slavko
Jalovec, predsednik GZS za regijo Ljubljana III. Uvodoma je vse prisotne pozdravil
predsednik GZ Komenda Jožef Sušnik, ki
je omenil nekaj pomembnih zgodovinskih
mejnikov in tudi to, kako pomembno je za
gasilce in gasilke GZ Komenda, vseh skupaj
je 871, letošnje leto. Poleg novega gasilskega
doma v Mostah tudi PGD Moste praznuje 90
let svojega obstoja. Nato so sledila poročila,
za katera je Kramer Stajnkova v svojem govoru dejala, da kažejo na zgledno delo: »Iz

poročil smo slišali, da delate zelo zgledno.
Predvsem pa je pohvalno, da ste zelo aktivni
na področju dela z mladimi in da se aktivno
udeležujete izobraževanj in usposabljanj. To
sta dve področji, ki sta za nadaljnji obstoj izjemno pomembni. Kar tako naprej!« Slavko
Jalovec pa je poudaril še, da so gasilci iz GZ
Komenda dokaz, da tudi majhni lahko naredijo veliko, ter da je bila odločitev dvajset
let nazaj – prava odločitev. Podelili so nekaj priznanj in odlikovanj, med katerimi je
izstopala posebna zahvala častnemu predsedniku GZ Komenda Ivanu Hladetu za vse
zasluge in opravljeno delo. Za konec pa še
izjemna vest – Ivan Hlade je dan po skupščini na seji plenuma Gasilske zveze Slovenije
v Tolminu prejel najvišje gasilsko odličje –
Plaketo gasilca. Čestitamo!
Špela Šimenc

Ivan Hlade je dan po skupščini prejel najvišje gasilsko odličje, Plaketo gasilca! | Foto: Luka Karničnik

Foto: Luka Karničnik

Na tokrat malo bolj slavnostni redni
skupščini Gasilske zveze Komenda, ki
je potekala 5. aprila v prostorih PGD
Komenda, so obeležili 20-letnico delovanja Gasilske zveze Komenda.

Foto: Luka Karničnik

Tudi samostojna Gasilska zveza
Komenda praznuje 20 let

Skupščine se je udeležila tudi Janja Kramer Stajnko, namestnica predsednika GZ Slovenije.
Foto: Luka Karničnik

Razvoj, proizvodnja in trgovanje s cevmi iz plastičnih mas
za distribucijo vode, plina in odpadnih voda, za drenažo in
odvodnjavanje padavinskih vod, za kabelsko kanalizacijo,
izdelava jaškov, požiralnikov in drugih posod, ter montaža
elementov na terenu.

MAPI PIPE D. O. O. | Pod hrasti bš, 1218 Komenda | T: 00 386 5 909 87 00 | F: 00 386 5 909 87 18 | E: info@mapipipe.si

Program prireditev ob
občinskem prazniku
Občine Komenda
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20.

1. maj, sreda

5. maj, nedelja

8. maj, sreda

Godba Komenda

Športno društvo Suhadole

Knjižnica Franceta Balantiča
Kamnik, Krajevna knjižnica
Komenda

Prvomajska
budnica 2019
5.00 - 9.30

Občinsko prvenstvo
v krosu - gorskem
teku

Po vaseh občine

10.00

Komenda

Vaški trg v Suhadolah

Veronikin zaklad,
zaključna prireditev
za predbralno značko
9.15 in 10.15
Dvorana kulturnega

2. maj, četrtek

7. maj, torek

Planinsko društvo Komenda

Društvo upokojencev
Komenda

Spominski pohod
Milana Šinkovca po poteh Komendske
planinske poti
8.00

Tekmovanja v
balinanju vaških
ekip za pokal
Občine Komenda

doma v Komendi

9. maj, četrtek
Društvo upokojencev Komenda

Občinski turnir v
pikadu za ženske in
moške v disciplini
High score

Odhod izpred

9.00

Planinskega doma na

Balinišče pri Planin-

Podborštu pri Komendi

skem domu na Pod-

17.00

borštu pri Komendi

Teniška igrišča na
Gmajnici

4. maj, sobota
Prostovoljno gasilsko društvo
Moste

Florjanova maša

Krajevni odbor RK Moste v
sodelovanju s PGD Moste

Zastoj srca Oživljanje z
defibrilatorjem

Društvo za mladinsko
dejavnost Mravljišče

Občinsko tekmovanje
v lokostrelstvu

17.00

17.00

17.00 - 20.00

Cerkev sv. Boštjana v

Novi gasilski dom v

Športna dvorana

Mostah

Mostah

Komeda

10. maj, petek

12. maj, nedelja

14. maj, torek

Zveza združenj borcev za
vrednote NOB Krajevna organizacija Komenda

Šahovski klub Komenda

Namiznoteniški klub Komenda

Spominska
slovesnost pri
spomeniku NOB na
Komendski Dobravi
9.30

Šahovski turnir v
počastitev praznika
Občine Komenda
9.00
Glavarjeva cesta 104,
Komenda

Komendska Dobrava
Košarkarski klub Komenda

11. maj, sobota
Društvo prijateljev športa

6. Komendski
pentatlon

Košarkarski turnir
v kategorijah: U-13
in U-17
9.00 - 16.00
Športna dvorana

Turnir v namiznem
tenisu discipline: ob
17.00 dečki od 1. do
5. razreda in deklice
od 1. do 9. razreda,
ob 19.00 dečki od
6. do 9. razreda
in dečki in deklice
- srednja šola, ob
20.00 veterani in
rekreativci
17.00
Telovadnica v OŠ Moste

Komenda

9.00
Športna dvorana
Komenda

Teniški klub Komenda

Teniški turnir dvojic
9.00

Teniški klub Komenda

Teniški turnir
posameznikov
10.00

Teniška igrišča na
Gmajnici

Teniška igrišča na
Gmajnici

Šahovski klub Komenda

Turnir mladih
Komenda 2019
16.00

Nogometni klub Komenda

Nogometni turnir
selekcije U-8
10.00

Društvo upokojencev Komenda

Tekmovanje moških
dvojic v tenisu

Nogometno igrišče v

9.00

Komendi

Teniška igrišča na
Gmajnici

Glavarjeva cesta 104,
Komenda

15. maj, sreda

Godba Komenda

Spomladanski
koncert
13.00
Planinski dom na
Podborštu pri Komendi

15. maj, sreda
Občina Komenda

Slavnostna seja Občinskega sveta
Občine Komenda s podelitvijo
občinskih in športnih priznanj
17.00
Dom krajanov Antona
Breznika na Križu

16. maj, četrtek

17. maj, petek

18. maj, sobota

Orientacijski klub Komenda

Ustanova Petra Pavla Glavarja

Badminton klub Komenda

Svetovni dan
orientacije - WOD
16.00
Planinski dom

Podboršt pri Komendi

Pogovorni večer
z varuhom
človekovih pravic
Petrom Svetino:
ČLOVEKOVE
PRAVICE - njihov
pomen včeraj,
danes, jutri
18.00

Telovadnica v OŠ Moste

17. maj, petek
OZVVS Kamnik - Komenda

Srečanje veteranov
vojne za Slovenijo
»Dan veteranov
OZVVS Kamnik Komenda«
16.00
Teniška igrišča na
Gmajnici

Spretnosti poligon
badmintona za otroke
8.00 - 9.00
Športna dvorana
Komenda

Badminton klub Komenda

Osnovni tečaj
badmintona za odrasle
in turnir dvojic
9.00 - 12.00
Športna dvorana

OZVVS Kamnik - Komenda

Slovesnost pred
spominskim
obeležjem v spomin
na osamosvojitveno
vojno za Slovenijo
17.00

Komenda

Društvo upokojencev Komenda

Nastop dramske
skupine z igro
»Tašča se vrača«

Ploščad pred stavbo

19.00

Občine Komenda

Kulturni dom Komenda

18. maj, sobota

19. maj, nedelja

25. maj, sobota

PGD Križ

Konjeniški klub Komenda

Društvo za mladinsko
dejavnost Mravljišče

Vrtna veselica z
Dejanom Vunjakom
19.00
Gasilski dom na Križu

Kasaške dirke:
Memorial Janka
Juhanta - pokal
Občine Komenda
14.00 - 19.00

Hipodrom Komenda

19. maj, nedelja
Kolesarsko društvo Rog in
ŠD Komenda - kolesarsko
društvo Bexel

13. velika nagrada
Občine Komenda
– mednarodno
kolesarsko
tekmovanje in
Lidlova preizkušnja
za mlade
10.00 - 18.00
Start pred občino
Komenda in cilj pred
cerkvijo v Komendi

Kličemo poletje animacijski
program za otroke
s predstavo
10.00 - 12.00
Prostori Mravljišča

24. maj, petek
Ustanova Petra Pavla Glavarja

Človekovo
dostojanstvo in
njegove pravice;
Predavatelj: David
Osolnik, študent
psihologije,
štipendist UPPG
19.00
Glavarjeva cesta 104,
Komenda

PGD Moste

Uradna odprtje
novega gasilskega
doma v Mostah in
praznovanje 90.
letnice obstoja
društva z veselico z
ansamblom Viharnik
17.00
Novi gasilski dom v

25. maj, sobota
Društvo borilnih veščin
Komenda

Odprtje novega
boksarskega ringa
in boksarski dvoboji
z vmesnim zabavnim
programom
12.00
Novi gasilski dom
v Mostah

Mostah

Kljekljarsko društvo
Čebelica Moste

Odprtje razstave
čipk - Razstava bo
na ogled tudi 25. in
26. 5. 2019 od
9.00 - 18.00
10.00
Lončarjev muzej na
Podborštu

Društvo za mladinsko
dejavnost Mravljišče

Štafeta mladosti zabava za
mladino 12 +
19.00 - 22.00
Prostori Mravljišča

GOSPODARSTVO
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Uspešna podjetja v poslovni coni Komenda

MAPI PIPE napoveduje
nove zaposlitve
Družba Mapi pipe je leta 2013 začela s proizvodnjo v najetih poslovnih prostorih v Mengšu, že kaj kmalu pa so se vodstvo in
lastniki odločili, da je za rast družbe nujno potrebno preseliti
proizvodnjo in skladišče na večjo, lastno lokacijo. Želja je bila
ostati v okolici Domžal in obdržati zaposlene, saj so ravno oni
tisto, kar daje družbi kakovost.

K

o se je pojavila priložnost nakupa
zemljišča v Poslovni coni Komenda,
je v glavah zaposlenih hitro zrasla
lepa sodobna poslovna stavba, lastniki pa
so idejo realizirali, kupili 10.000 m2 veliko
zemljišče in v zelo kratkem času postavili
reprezentativni objekt. Več pa nam je o samem podjetju in njegovi viziji povedala direktorica Vanja Fras.
Vem, da je še kmalu, a me zanima, ali
selitev v PC Komenda ocenjujete kot
pravo poslovno odločitev?
Zagotovo, kar največ šteje, je to, da smo
obdržali vse zaposlene. Na življenje v coni
se počasi privajamo. Čakamo označbe, da
nas bodo stranke lažje našle. Je pa vsekakor
prednost poslovne cone logistični pristop
do podjetja. Zagovarjamo tudi sodelovanje
med »sosedi,« saj smo v coni zelo raznolika proizvodna podjetja, ki lahko delimo
tudi skupne poslovne interese.
Koliko ljudi je zaposlenih v podjetju in s
čim se ukvarjate?
Na današnji dan je v družbi zaposlenih (redno in pogodbeno) 34 oseb. Preteklo leto
je družba ustvarila 4,1 milijonov evrov in
leto zaključila pozitivno. V letošnjem letu
so cilji še višji.
Glavni produkt družbe je proizvodnja in
trgovanje s cevmi iz plastičnih mas za distribucijo fekalij, vode, plina, drenaže in
odvodnjavanja. Dodatno pa imamo vsako
leto več dela tudi z montažo lastnih elementov na terenu. Smo specialisti na področju kanalizacijskih cevi in jaškov, ki so
vsi narejeni ročno po željah in zahtevah

naročnikov. Kar nekaj kilometrov optičnih
kablov v Sloveniji poteka v naši izvedbi.
Vsekakor pa je v skoraj vsakem domu kakšen meter naše cevi za elektroinštalacije.
Svoje izdelke in storitve ponujamo tako
trgovcem, kot gradbenim podjetjem v Sloveniji, počasi pa prodiramo tudi na Hrvaško. V tem trenutku pokrivamo postavitev
kanalizacije v Rovinju in na otoku Krku. V
tem letu pričakujemo večje sodelovanje
tudi v Srbiji.
Že v naslovu prispevka smo napovedali,
da boste na novi lokaciji tudi zaposlovali.
Res iščemo nove delavce, svoje potrebe tudi oglašujemo, a je pri nas še vedno
prepogosta praksa, da delavec brez zaposlitve pride do nas preko Zavoda za zaposlovanje, vendar zgolj po potrdilo, delo
pa ga ne zanima.
Kakšne profile pa iščete?
Delavce v proizvodnji in montaži. V montaži so lahko tudi delavci z manj izobrazbe,
le z voljo do dela, v proizvodnji pa potrebujemo varilca, ki lahko ustrezen izpit naredi
tudi preko našega podjetja. Dobrodošli so
predvsem delavci iz regije, delo pri nas pa
poteka v treh izmenah.
Kje pa vidite prednosti in kje slabosti
poslovne cone?
Zadovoljni smo s prometno ureditvijo in
možnostjo, da tovornjak lahko počaka, da
ga naložimo ali raztovorimo, kar na prejšnji lokaciji ni bila praksa. Težko čakamo
tudi na označbe ulic in podjetij, saj nas nekatere stranke težko najdejo, zato pohvale,

da ste se lotili tega projekta. V coni pa najbolj pogrešamo pošto in bančno okence ali
pa vsaj bankomat.
Cona se še razvija in ponovno bomo
vzpostavili stik s Pošto Slovenije, s katero
smo se že dogovarjali o najemu prostorov,
prav tako bomo še naprej poskušali zagotoviti dodatna parkirišča v coni, parkiranje
na pločnikih pa je res prepovedano.
Ja, z večjim številom zaposlenih in večjim
obiskom poslovnih partnerjev kar naenkrat opažamo pomanjkanje parkirnih
mest, na kar so nas že nekajkrat opozorili
tudi prometni redarji, zato smo vsekakor
zainteresirani za najem določenega števila parkirnih mest.
Kaj pa bi lahko poslovni coni še prineslo
novo dodano vrednost?
Zadnja dva vikenda sem delala v podjetju
in opazila, koliko sprehajalcev se sprehaja po coni ob sobotah in nedeljah, večina s
svojimi hišnimi ljubljenčki, zato ne bi bila
odveč postavitev košev za pasje iztrebke.
Pa morda kakšna sprehajalna pot v naravi.
Drugače pa se mi zdi cona varna in tudi vozniki vozijo precej počasi.
Hvala za pobudo, zaenkrat je sprehajanje
možno ob zadrževalniku S1, pri podjetju
RLS, razmišljamo pa tudi o dodatnih
možnostih sprostitve zaposlenih.
Če vam bo uspelo izboljšati še povezavo mimo Vodic do avtoceste, bomo pa še
bolj zadovoljni.
Pa končajva najin pogovor z neko prejeto
obljubo, da se bo že letos pridobivalo
gradbeno dovoljenje za dela na novi
obvozni cesti, v letu 2020 pa pristopilo
tudi k sami izgradnji.
To bi bilo super. –
Matic Romšak
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S kolesom po Sardiniji
Kolesarska pot nas je lansko leto vodila daleč v Sredozemlje,
natančneje na Sardinijo. Sardinija je italijanski otok, kjer se prebivalstvo v večini preživlja s kmetijstvom in turizmom. Na pot
se nas je podalo štiriindvajset kolesarjev, od tega smo bili štirje
iz naše občine, Edo, Justa, Jože in jaz.

N

a sončno septembrsko sredo smo se
s polnimi kombiji prtljage in s kolesi
na strehi odpravili naši novi kolesarski avanturi naproti. Peljali smo se skozi celotno Italijo do pristanišča Livorno,
kjer smo se v večernih urah vkrcali na trajekt. Zaradi emigrantske krize je vkrcavanje
trajalo mnogo dlje kot običajno. Ker smo
potovali ponoči, smo si po zaprtju ladijske
restavracije kar po tleh in klopcah razgrnili
'spalke' in se odpravili k počitku.
Močna nevihta za dobrodošlico
Po nemirnem spancu, saj zaradi ropota ladijskih motorjev nismo prav veliko spali,
smo v jutranjih urah prispeli v trajektno
luko v mestu Olbio na Sardiniji. Ker nas
je v mestu Olbio namesto sredozemskega
sonca pričakala močna nevihta, smo bili
primorani sprejeti 'plan B'. Peš smo se
odpravili pogledat mesto Santa Teresa di
Gallura, kjer smo lahko občudovali čudovite plaže in smaragdno morje. Popoldne
se je vreme izboljšalo in posijalo je sonce,
tako da smo se končno usedli na kolesa in
se podali na pot. Lepa neprometna cesta
nas je vodila do ene najlepših plaž na otoku, plaže Costa Paradiso, kjer smo si privoščili prvo kopanje. Po kopanju nas je pot
vodila strmo navzgor do ceste, po kateri
smo nadaljevali vse do mesta Valledoria.
Tu smo se nastanili v kampu in dan zaključili s pogledom na sončni zahod.

Mimo ogromnega
kamnoloma, kjer v
stenah žgejo marmor,
smo prispeli na naš
kolesarski cilj. Naredili
smo dobrih 600
kilometrov.

Do Alghera, ki slovi po rdečih koralah
Naslednji dan smo ob prijetni jutranji temperaturi prikolesarili do ene večjih znamenitosti otoka – skale v obliki slona. Sledilo
je fotografiranje, privoščili pa smo si tudi
jutranjo kavico s pogledom na staro rimsko mestece Castelsardo. Cesta proti mestu Porto Torres nas je vseskozi vodila ob
morju. Na desni strani ceste smo občudovali morje, na drugi strani pa ogromne borovce. Morali smo voziti zelo previdno, saj
imajo svoje korenine razraščene tudi pod
cesto in so zaradi njih nastale ogromne
grbine, ki bi bile kmalu usodne tudi za dva
naša kolesarja. Naslednji cilj je bilo mesto
Alghero, ki je znano po rdečih koralah. Tu
smo se tudi nastanili in si privoščili večerno kopanje.
Zjutraj smo odšli na ogled Neptunove jame
v Capo Caccia. Vhod v jamo je možen z ladjico po morju ali pa po znamenitih 654 stopnicah, ki so vklesane v skalo. Zaradi velike
gneče ob vhodu smo ogled notranjosti jame
izpustili. Ta dan smo etapo malo podaljšali

in se zapeljali do mesta, ki je podobno Barceloni in se nastanili za naslednja dva dni.
Dan za praznovanje in – defekte
Do naslednjega mesta Boso smo morali
vložiti veliko truda in trme, saj se je cesta
postavila zelo pokonci. Trud je bil na vrhu
poplačan s čudovitim razgledom na morje in zalive. To noč smo spali bolj slabo,
saj smo poslušali močno bučanje dvometerskih valov ob obalo. Naslednji dan pa je
bil za našo Justo prav poseben, saj je praznovala rojstni dan. Poseben pa jih bil tudi
zaradi mnogih defektov, ki smo jih ta dan
zakrpali. Krive so bile iglice borovcev, ki so

Moč so nam dajali
čudoviti razgledi na
vinograde in značilne
sicilijanske kaktuse.
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Iz juga na vzhod v družbi močnega vetra
Naše kolesarjenje se je prevesilo v drugo polovico in počasi smo se selili z južne
proti vzhodni obali. Spremljal nas je močan veter, zato smo vozili kar lepo v gosjem
redu, kajti če si ostal sam, ti je trda predla.
Moč so nam dajali čudoviti razgledi na vinograde in značilne sicilijanske kaktuse.
To so ogromni kaktusi, ki zelo lepo cvetijo, domačini pa so nam povedali, da so
ob pravilnem lupljenju tudi užitni. Večer
v kampu Porto Corallo smo namenili praznovanju Justinega rojstnega dne in tako
smo dolgo v noč peli in plesali. Veselili smo
se pa tudi že takoj naslednje jutro, saj je ta
dan praznoval naš Jože.
Pot nas je vodila naprej proti hribom. Pred
seboj smo imeli 50 kilometerski vzpon na
prelaz Cemma Silima na višini 1030 metrov. Po uspešno osvojenem prelazu smo
se v dolino spustili po novo asfaltirani
cesti, tako da je bil spust res pravi užitek.
Lansko leto je namreč tukaj potekala tudi
ena izmed etap na znamenitem Giro d'Italia. Med spustom so nas pozdravljale črede ovac, konjev in tudi divji prašiči so se
našli vmes. Mimo ogromnega kamnoloma,
kjer v stenah žgejo marmor, smo prispeli
na naš kolesarski cilj. Naredili smo dobrih
600 kilometrov.
Za konec pa – eno kolo manj!
Na kombije smo še zadnjič naložili kolesa in se odpravili proti Olbiu. Pot do tja je
bila kar dolga, zato smo si vmes privoščili kopanje v morju in nabiranje školjk, ki
nam bodo v spomin na ta prekrasen otok.
Zadnjo noč smo preživeli zopet na trajektu in se zjutraj iz Livorna odpeljali še
do bližnjega mesta Pisa, kjer stoji vsem
znan poševni stolp. Po dobri uri, ki smo
jo namenili ogledu mesta in jutranji kavici, smo se vrnili h kombijem, kjer smo
ugotovili, da so nam tatovi ukradli eno
kolo. Še dobro, da smo se hitro vrnili, saj
bi drugače lahko ostali brez vseh koles.
Kljub temu neprijetnemu dogodku smo
se v Gorici prijateljsko poslovili, ampak
ne za dolgo, saj smo se dogovorili, da se
že to pomlad skupaj s kolesi odpravimo v
francosko Provanso. –
Marko Grilc

POD KAMNIŠKIMI PLANINAMI
ŽIVIMO ZDRAVO!
Center Krepitev zdravja za vse Zdravstvenega doma dr. Julija Polca
Kamnik v maju pripravlja dogodke v okviru EU PROJEKT, MOJ PROJEKT.
Dogajalo se bo v tednu od 11. do 18. maja.

11. 5. 2019
ZA LJUBITELJE NARAVE

Velika planina, od 9.30 do 14.00
Z avtom do Kisovca in naprej na Veliko planino, začetek
ob 8.30. Dobimo se pri cerkvici Marije Snežne. Sledi
degustacija in izdelava velikoplaninskega sira (trnič)
v Preskarjevi hiši; predavanje: ‘Prva pomoč v primeru
nesreče pri pohodništvu’; pohod do Veternic; nabiranje
zelišč z znano zeliščarko; tehnike sproščanja. V primeru
dežja pohod in delavnice odpadejo.

13.5.2019
ZDRAVJE ZA VSE

Zdravilni gaj Tunjice, od 14.00 do 18.00,
(zdravilnigaj.si)
Dogajanje: vadbeni poligon Gibanova; testiranje
6 minut hoje; delavnica ‘Od cvetnega prahu do medu’
z lokalnimi pridelovalci medu; merjenje krvnega
tlaka in krvnega sladkorja; meritve telesne sestave z
interpretacijo razultatov; tehnike sproščanja; merjenje
EKG; spirometrija; izdelovanje copat iz filca; hoja v
copatih z zelišči.

14.5.2019
KJE SO NAŠE KORENINE?

7.30 do 9.00 – Obisk tržnice Kamnik in
promocija lokalnih pridelkov.
10.00 do 14.00 – Budnarjeva domačija
(http://www.domacija.com/) in peka kruha z županom
Matejem Slaparjem; tekmovanje med skupinami.
18.00 – Življenje z demenco, predavanje v
Zdravstvenemu domu Kamnik, predavalnica Magnolija.
Predava prof. dr. Peter Pregelj, dr. med. spec. psih.

16.5.2019
ČAS ZA DRUŽINO

Planinski dom Komenda,
od 9.00 do 12.00
Sprehod do planinskega doma z vrtcem Komenda.
Sledijo prikaz pravilnega vzorca hoje, osnova orientacije
s postavitvijo znamenj in nabiranje cvetnega prahu v
epruvete. V primeru dežja ostanemo v vrtcu in pripravimo kviz o prehrani, gibanju, umivanju …
ZD Kamnik, med 9.00 in 11.00 uro
Dan odprtih vrat za vrtce, kjer si otroci pogledajo urgenco,
zobne ordinacije in šolsko ambulanto. Ob 11.00 sledi čajanka s patronažno sestro in skupino mamic, ‘Baby handling’.
Ob 12.30 bo predavanje: ‘Duševno zdravje v nosečnosti in
poporodnem obdobju’; Jana Jereb, mag. psih.

Stojnica Pred ZD Kamnik oz. v ZD Kamnik v primeru dežja, od 17.00 do 19.00
Predstavitev Triatlonskega kluba Utrip:
- 17.15 – 17.45: prikaz vadbe za moč v telovadnici
fizioterapije v ZD Kamnik
- 18.00 – 18. 45: zbor pri stojnici TK UTRIP za tekaško vadbo in prikaz pravilne tehnike teka – potrebna
športna oprema (starši)
- 18.00 – 18.45: zbor pri stojnici TK UTRIP za otroško
vadbo in prikaz primerne vadbe za otroke – potrebna
športna oprema (otroci)
- Skozi celotni čas nagradna igre pri stojnici kluba –
kolo sreče!

17.05.2019
ZDRAVJE V KUHINJI

Samostan Mekinje, velika obnovljena
dvorana, od 9.00 do 10.30
Razlikost v kuhinji, od slovenske do ameriške kuhinje. Priprava zajtrka, pripovedovanje o razlikosti med
narodi, tipične sestavine v kuhinji, degustacija.

KAMNIK IN KOMENDA
SE GIBATA

Keršmančkov park, od 16.00 do 19.00
Predstavijo se športni klubi. Povabljena vsa društva, ki
vodijo vadbe, da ponudijo brezplačne vadbe. Izvajale
se bodo meritve telesne sestave in pogovori o zdravi
uravnoteženi prehrani športnika.

18.5.2019
FIT MLADINA

Projektni dan v OŠ Šmartno v Tuhinju,
od 8.00 do 13.00
Zdrav življenjski slog za starše in otroke, aktivnosti in
medsebojna tekmovanja, kvizi ...
Medgeneracijsko srečanje,
od 14.00 do 19.00
Tekmovanje za najbolj fit družino – tekmovanje treh
generacij. Potekale bodo Igre brez meja različnih
težavnostnih stopenj z kvizom. Povabljene so
tudi šole, društva in klubi, da predstavijo svoje
aktivnosti za zdrav življenjski slog. Dogodek bo
potekal v Keršmančevem parku v Kamniku, v
primeru slabega vremena pa v športni dvorani OŠ
Frana Albrehta.
Zmagovalci celotnega tekmovanja Najbolj fit družine
bodo objavljeni v lokalnih časopisih.
Natečaj za najboljšo fotografijo posneto z mobilnim
telefonom udeleženca, Iger brez meja.
Nočni utrip Kamnika, od 20.00 do 22.00 – kamniški
skavti pripravijo orientacijsko pot kamniških znamenitosti, dogodki na postajah.

Vse aktivnosti so BREZPLAČNE, prijave bomo pobirali prek spletnega obrazca ali e-maila. Več informacij: https://www.zdkamnik.si/ckz
Zdravstveni dom Kamnik, Center za krepitev zdravja
Novi trg 26, 1241 Kamnik | T 01 83-18-725 | E: vesna.vidmar@zdkamnik.si

PROMO

tu zelo tanke in dolge in kaj hitro povzročijo prazno zračnico. Peti dan je bil namenjen rehabilitaciji utrujenih nog, zato smo
se kar s kombijem zapeljali na južni del
otoka. Ogledali smo si glavno mesto Cagliari in poskusili njihove pice.
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KATEGORIJA:

Predšolski
otroci

Šolski
otroci
1.-3.
razred

Šolski
otroci
4.-6.
razred

Šolski
otroci
7.-9.
razred

1

2

3

ŠTEVILO KROGOV
DOLŽINA

300m

1000m

2000m

3000m

PRIČETEK

10:30

10.35

10.40

10.50

KATEGORIJA:

MASTER E,F,G,H,I
ŽENSKE A,B,C
MASTER A,B,C,D
in občinsko
AMATERJI
prvenstvo

ŠTEVILO KROGOV

12+ 300m

18+ 300m

DOLŽINA

39.900 m

59.800 m

PRIČETEK

11.30

5 min po cilju

KATEGORIJA:

Dečki C / Dečki A in B / Ml.mladinci /
Deklice B
Deklice A
St. mladinke,
in C
Ml. mladinke
ženske

ŠTEVILO KROGOV 4+ 300m

Občina Komenda
z glasilom:

DOLŽINA

13.500 m

PRIČETEK

14:30

8 + 300m

14 + 300m

26.700 m

46.500m

5 min po cilju 5 min po cilju
Dečkov C
Dečkov A B
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V idiličnem vremenu odlično izvedli
Pokal treh dežel

Foto: Jakob Stele

V petek so se tekmovalci lahko udeležili treninga v Zalogu pri Cerkljah na karti
Zalštad, v soboto in nedeljo pa je v okolici Škofje Loke in Komende šlo zares. Nedeljska tekma na karti Komeraški boršt je
bila hkrati državno prvenstvo na ultra dolgih progah za elitno kategorijo.
V dvodnevnem tekmovanju smo našteli
vsak dan več kot 350 tekmovalcev, prevladovali smo Slovenci, Avstijci in Italijani, na
štartu smo opazili tudi orientaciste iz Srbije in Hrvaške.
Rezultati članov OK Komenda so bili na
tekmovanju Pokala treh dežel, kot smo
že vajeni, odlični. Tokrat pa je potrebno
izpostaviti zlasti ekipni uspeh slovenske
ekipe: v tekmovanju dežel smo osvojili prvo mesto in s tem čudoviti prehodni
kristalni pokal.

Hvala vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri organizaciji, še posebej koordinatorki tekmovanja Romani Zupan, traserju Blažu Kölnerju in vodji nedeljske
tekme Moniki Ravnikar. Zahvala gre tudi
Marjeti in Petru Peterlinu ter Društvu
skakalni komite Gora, ki so odstopili
prostor za tekmovalni center.
Orientacijski tek je šport, ki od tekmovalcev vseh generacij zahteva moč, kondicijo, vztrajnost, koncentracijo, pogum
in tudi solidarnost. Prav slednja vrednota je tista, na katero smo lahko vsi še
posebej ponosni. Na tekmovanju je bilo
tudi pri mladih orientacistih opaziti, da
so pomoč sotekmovalcu znali postaviti
pred športni rezultat. Kljub temu, da je
orientacija individualni šport, v našem
klubu spodbujamo športno povezanost
celotne ekipe, prijateljske vezi pa se
ustvarjajo tudi med orientacisti znotraj
treh dežel, kar nam odpira vrata do novih izkušenj. Naj vas že sedaj povabim,
da se tudi sami preizkusite v tem športu
na prireditvi v okviru Svetovnega dneva
orientacije 16. 5. 2019 v okolici Planinskega doma v Komendi. Več informacij bo objavljenih na naši spletni strani
www.ok-komenda.si.

Foto: Jakob Stele

Člani Orientacijskega kluba Komenda in Škofjeloškega orientacijskega kluba
smo s skupnim sodelovanjem zadnji vikend v marcu pripravili mednarodno
tekmovanje v orientaciji – Pokal treh dežel, ki ga vsako leto gosti druga regija. Tokrat smo ga v Sloveniji gostili že drugič.

LIPICA OPEN 2019
Tudi letos smo novo orientacijsko sezono začeli tradicionalno z največjim
mednarodnim 5-dnevnim orientacijskim tekmovanjem pri nas – Lipica
open 2019. Člani Orientacijskega kluba
Komenda smo se ponovno množično
udeležili tekmovanja (62 tekmovalcev)
in bili pri tem v izredno močni in številni
mednarodni konkurenci zelo uspešni.

Petra Stojan, Orientacijski klub Komenda

Spomladi se plezalci premaknemo v
naravne skale
Ko se temperature po hladni zimi dvignejo in sonce spet pogumno posije, se
plezalci z največjim zadovoljstvom premaknemo iz plezalnih centrov v naravne skale.
Tako smo tudi člani ŠPO Komenda izkoristili februarsko pomladno vreme in se v
nedeljo, 17. 2. 2019, odpravili v plezališče
Črni Kal. Skoraj vsi od štirinajstih članov,
ki smo se odločili za izlet, smo bili prvič
v letošnjem letu v naravnem plezališču,

sonce pa nas je tako razvajalo, da smo že
po dobri uri vsi odvrgli večino debelih oblačil in kar v kratkih rokavih z vrhov smeri
opazovali morje.
Vsekakor nepozaben začetek v novo plezalno sezono, ki smo jo nadaljevali na že
s skoraj poletnimi temperaturami bogato
nedeljo, 24. 3. 2019, v manjšem plezališču
Križevska vas. Plezalni pozdrav!
Tjaša Pibernik, ŠPO Komenda
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Judoisti žanjejo uspehe na
tekmovanjih
V soboto, 30. 3. 2019, se je 12 tekmovalcev Judo kluba Komenda odlično borilo na mednarodnem turnirju z veliko
konkurenco v Bežigradu.
Osvojili so 4 medalje in dve peti mesti ter se skupno uvrstili na 11.
mesto izmed 48 klubov. Med mlajšimi deklicami U12 se je vrhunsko borila Haya Veinhandl Obaid, ki je prvič nastopila v višji težinski kategoriji in se brez izgubljene borbe proti veliko težjim
nasprotnicam prebila na prvo mesto. Drugo mesto med mlajšimi
dečki U12 je osvojil Tevž Kristan, tretje mesto pa Tian Cizerle. Za
medaljo je le malo zmanjkalo Timeji Starovasnik in Niku Levcu.
Med starejšimi dečki U14 je prvo mesto osvojil Luka Lukšič, ki je v
finalu premagal hrvaškega nasprotnika z zelenim pasom.
Že naslednjo soboto so uspešno pot nadaljevali na mednarodnem
Pokalu Novega mesta. Zjutraj so bili na vrsti mlajši judoisti cicibani U10. V isti kategoriji sta se borila kar dva naša člana: Leon Adrović in David Andrić. Oba sta uspešno premagala vse nasprotnike in
se pomerila v finalu, kjer je nekoliko bolj izkušeni Leon premagal
Davida, tako da sta na koncu prijateljsko stopila na 1. in 2. mes-

Judo klub Komenda na Pokalu Bežigrad.
to. Zelo dobro se je borila tudi Maša Gradišnik, ki trenira komaj
prvo leto, in osvojila 3. mesto. Sledil je uradni del tekmovanja, ki
se je točkoval za slovenski pokal. Za JK Komenda so nastopili štirje
judoisti, kar trije so osvojili zlato medaljo. Žiga Pahor, Haya Veinhandl Obaid in Tevž Kristan so kot neporaženi v borbah lahko
ponosno stopili na prvo stopničko. Dobro se je odrezal tudi Nik
Cankar, ki je zasedel 3. mesto.
Katarina Kumer, JK Komenda

V finalu odbojkarske lige
slavila ekipa Kabelj
VET4PET odbojkarska liga 2018/2019 se je v soboto 13. 3.
končala z napeto finalno tekmo, na kateri sta se pomerili
ekipi Kabelj in Isto Dobr.

Foto: Luka Dobnikar

Ekipi sta se letos na igrišču srečali trikrat, tudi na finalni tekmi pa
je, kot že dvakrat poprej, slavila ekipa Kabelj, katere igralci prihajajo iz Kranja in okolice, nekaj pa jih je s štajerskega konca. Ekipo
Isto Dobr, ki je zmagovalka rednega dela letošnje lige, pa večinoma sestavljajo igralci iz Adergasa.
Tako se je z zanimivo tekmo, ki jo je spremljalo kar nekaj gledalcev, končala že 17. liga, ki poteka v organizaciji Društva prijateljev športa. Letos je sodelovalo 20 ekip (med igralci je kar nekaj
Komendčanov) in kot nam je povedal predsednik društva, Boštjan
Poglajen, v Sloveniji ni tako številčne rekreativne odbojkarske
lige. Pa tudi tako mešane ne, saj od pričetka velja pravilo, da morata biti vedno na igrišču vsaj dve dekleti.
Podelili so tudi posebna priznanja. Najboljša igralka rednega dela
je postala Nataša Cingerle (Mik Mik), najboljši igralec rednega dela
Gašper Pibernik,
sicer doma iz Križa
(Klappa). Najboljša igralka finala je
bila Nina Grobelšek (Kabelj), najboljši igralec finala
pa Sergej Berčič
(Isto Dobr).
Špela Šimenc

Zmaga članov in uvrstitev v finale lige K40. Več v naslednji številki Aplence.

KK Komenda z novim
vodstvom
Na občnem zboru KK Komenda, ki je potekal 23. 3., je bilo
članstvo kluba seznanjeno z zaključnim računom za leto
2018, ki je bil tudi soglasno potrjen.
V nadaljevanju je staro vodstvo podalo svoj odstop. Z vizijo narediti klub še bolj privlačen mladim in najmlajšim je dobil zaupnico
novi UO, na čelu z Danielom Žlindro kot predsednikom, Alešem
Logarjem kot podpredsednikom in Špelo Kovač, Petrom Šrajem
in Markom Rhodetom kot člani. V nadzorni odbor so bili izvoljeni
Gašper Kravanja, Janja Sršen in Roman Dobnikar. Člani disciplinske komisije pa so postali Dominik Plevel, Tanja Bizjak in Miran
Erce. Ob tej priložnosti vabimo vse otroke, od najmlajših osnovnošolcev do najstarejših, da se preizkusijo v tej atraktivni igri ter
se za termin dogovorijo z našimi trenerji. Več na spletni strani
www.koskomenda.si
Daniel Žlindra, KK Komenda
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Igrišče z umetno
travo je polno otrok
Letošnja mila zima je prinesla veliko
veselja na naše igrišče z umetno travo.
Lanskoletna investicija v igrišče se je izplačala,
dnevno na njem trenira preko 150 otrok. Večji
problem je, da jih razvrstimo, da se lahko vsi
preoblečejo v dveh premajhnih garderobah.
Veseli smo, da so na občini prepoznali naše
dobro delo z otroki in se zavedajo problema
športnega parka Komenda. Na to nakazuje
dejstvo, da se je ustanovil odbor za izgradnjo
športnega parka, ki ne bo rešil samo naših prostorskih težav, ampak bo na voljo tudi vsem
drugim uporabnikom rekreativnega športa v
občini Komenda.
Sredi meseca marca smo se odpravili na naše
tradicionalne obmorske priprave v standardno
bazo Vrsar. Letos je bila udeležba rekordna,
vsega skupaj nas je bilo 70, od tega 5 odraslih
spremljevalcev. Namen priprav je poleg dvakrat dnevnega treniranja tudi, da se skupine med
seboj povežejo v trdne ekipe. Posebnost naših
priprav je to, da otroci doma pustijo vse elektronske priprave. Otroci so uživali ob družabnih
igrah in ob medsebojnih osebnih stikih.
V aprilu so imeli otroci iz najmlajše skupine
iz vrtcev prav posebno nalogo. Bili so demonstratorji na snemanju učnega gradiva za potrebe Nogometne zveze Slovenije. Naše delo s
tem postajo prepoznavno po celi državi. Sami
smo zelo ponosni, da letošnje vadbe predšolskih otrok obiskuje rekordno število otrok, kar
52 jih je. Vse selekcije so že začele s tekmovanjem v spomladanskem delu in jim želimo veliko uspeha. Toplo vabimo v svojo sredino še
vse nove otroke, stare do 12 let, več informacij
pa na naši spletni strani.
Grega Urh,
vodja mladinske šole NK Komenda
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Šahovske novice
Tudi v preteklih dveh mesecih šahisti nismo počivali in smo dosegali
vrhunske rezultate.
◼◼ Na državnem prvenstvu mladih v standardnem šahu v Rogaški Slatini sta
se najbolje odrezali Klara Vidmar (2. mesto, v skupini do 18 let) in Inti Maček (3. mesto, v skupini do 10 let).
◼◼ Na 2. Turnirju najmlajših 2019 je zmagala Inti Maček.
◼◼ Na 6. Turnirju mladih 2018/2019 so se izmed naših najbolje odrezali Martin Perme (2. mesto), Jure Žličar (3. mesto), Stanko Perme (4. mesto).
◼◼ Na državnem prvenstvu mladih v pospešenem šahu je Inti Maček osvojila
1. mesto (do 10 let), Klara Vidmar pa 2. mesto (do 16 let).
◼◼ Marca so se v Komendi izvedle kvalifikacije za DP članic 2019. Osvojili
smo: 1. mesto Klara Vidmar, 2. mesto Katarina Mazzini, 3. mesto Inti Maček, 4-5. mesto Ajda Lapanje.
◼◼ Prav tako v marcu se je v Kranju dogajalo 28. ekipno DP osnovnih šol za starejše učence, na katerem je ekipa OŠ Komenda - Moste osvojila 4. mesto. Za
ekipo so igrali: Jan Šubelj, Martin Perme, Stanko Perme, Lovro Škrlep.
◼◼ Konec marca smo odšli na 3. Turnih najmlajših 2019, kjer je Inti Maček
osvojila 2. mesto, Aljoša Keber pa 3. mesto.
◼◼ Na Ekipnem šahovskem prvenstvu OŠ prvenstvo PC v Domžalah je ekipa
starejših dečkov OŠ Komenda - Moste osvojila 1. mesto. Za ekipo so igrali
Jan Šubelj, Martin Perme, Stanko Perme, Nik Šubelj, Lovro Škrlep.
◼◼ Na Ligi mladih Slovenije 2018/2019 – 5. turnir, je Bine Markovšek osvojil 1. mesto.
◼◼ Na Osrednjeslovenski ligi mladih Slovenije – 6. turnir je Teo Cimperman
osvojil 2. mesto.
◼◼ Na tekmovanju Cikel slovenskih železnic, je Boris Skok osvojil 2. mesto,
na tekmovanjih Hitropotezni železničar pa dvakrat tretje mesto in enkrat
drugo mesto.
Franc Poglajen

3. turnir najmlajših 2019 - najboljša dekleta

3. turnir najmlajših 2019 - najboljši dečki

JAN ŠUBELJ TUDI V LETU 2019 ŠAMPIONSKO
Šahist Jan Šubelj je tudi v letošnjem letu dokazal svojo nadarjenost z izvrstnimi rezultati, saj je v dveh mesecih osvojil kar tri naslove državnega prvaka in
drugo normo za mednarodnega mojstra. Z vrhunskimi rezultati si je priigral
vabilo Evropske šahovske akademije (EŠA) in prestop v najmočnejši šahovski
klub v Sloveniji – ŽŠK Maribor. Z dosežki v letu 2018 je izpolnil tudi pogoje za
perspektivni razred Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).
ŽŠK Maribor
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Učenci na svetovno tekmovanje v Libanon!
Deset učencev OŠ Komenda Moste iz osmega in devetega razreda (Nejc Klemenčič,
Nejc Turk, Jakob Šterk, Primož Plevel, Jakob Kralj, Martin Malenšek, Aleksander
Rode, Paulina Lina Tomažič, Tamara Kralj in Žiga Vogrinc) se je udeležilo odprtega
državnega tekmovanja v Adria ligi v FLL, ki je potekalo 16. februarja v Celju. FLL je
mednarodno tekmovanje, ki se deli na tri dele: tekma robotov, vrednote in projekt,
ki je navezan na temo, ki se določi vsako leto. Na tekmovanju se je pomerilo 20 najboljših ekip iz Slovenije in 10 najboljših iz Hrvaške, Srbije in Severne Makedonije.
Naši učenci so prejeli drugo nagrado za projekt, na katero so zelo ponosni, in se s
skupno četrtim mestom v vseh štirih kategorijah uvrstili na svetovno tekmovanje,
ki bo potekalo med 14. in 16. junijem v mestu Byblos, v Libanonu!
Ker pa so tako številčna skupina, naprošajo vse, ki ste pripravljeni pomagati,
za kakršenkoli finančni prispevek.
Kontakt: despicableteam3.1415926@gmail.com.
Mentorici: Damjana Ogrinec in Petra Remše Starovasnik

V LUTKOVNEM
GLEDALIŠČU
ali
Danes smo se imeli zelo lepo. Gled
sem
smo Sovico Oko. Med predstavo
uživala. Igrali so: miška, medved,
zajček, račka, kužek in sovica Oka.
Iza Resnik, 2. c

LOKOSTRELSTVO NA PTUJU
Takoj po zimskih počitnicah smo se sedmošolci odpravili na tabor na Ptuj. Cel
teden smo imeli različne zanimive dejavnosti. Najbolj všeč mi je bilo lokostrelstvo. Streljali smo tako samostojno kot skupinsko. Pri samostojnem smo tekmovali tako, da smo ciljali tarče, pri skupinskem pa listek papirja. Tista ekipa,
ki ga je zadela, se je uvrstila v naslednji krog. Tekmovali smo tako dolgo, da
smo zamudili na večerjo, ampak smo jo na srečo še dobili.
Tudi ostale dejavnosti so mi bile všeč. Na taboru sem izvedela veliko o konjih,
jih jahala, videla in bolje spoznala sem kurente ter se prvič sprehodila po Ptuju in Ptujskem gradu. Teden mi bo res ostal v lepem spominu.
Maša Grkman, 7. a

V lutkovnem gledališču mi je bilo zelo
všeč. Ogledali smo si predstavo Soviko
ca Oka. Najbolj mi je bil všeč prizor,
Na
je medved spravil lisico v kletko.
i
koncu so postali prijatelji. Nastopal
a,
so: sovica Oka, zajec, medved, mišk
m
kuža, lisica. Nato smo se z avtobuso
odpeljali nazaj proti šoli.
Leon Kos, 2. a

ZIMSKI ŠPORTNI DAN
V torek, 19. 2., smo ime
li tretješolci zimski špo
rtni dan.
Odpravili smo se na Pok
ljuko. Vozili smo se eno
uro in
pol. Videli smo tudi bia
tlonce. Sankali smo se
po
treh
progah. Imeli smo tud
i malico. Nato smo se
odpravili
nazaj v šolo. Imeli smo
se zelo lepo.
Taja Trobec, 3. c

Na predstavi v Ljubljani mi je bilo
najbolje to, kako je sovica Oka spoznala nove prijatelje.

S šolo smo se šli sankat
na Pokljuko. Bilo mi je
zelo všeč. S sankami
lahko spustila zelo dal
sem se
eč. Največ sem se san
kala z Nejo, Ulo, Doro
Nekateri so imeli s seb
in Manco.
oj lopatke. Za spust z lop
atko si moral čakati v
za sanke pa v drugi. Bil
eni vrsti,
o mi je zelo zelo všeč.

Andrej Đokić, 2. č

Neli Oblak, 3. a

,
Pri predstavi mi je bilo najbolj všeč
zajec
ko so račka, Oka, medved in
ujeli lisico.

V torek smo se odpelja
li na Pokljuko. Tam je
bilo veliko snega. Veliko
smučalo, prišli so tud
ljudi je
i vojaki. Ko smo izstop
ili
iz avtobusa, smo fantje
sani. Odvlekli smo jih
nesli
na hrib. Tam so se san
kali tudi učenci iz dru
Za sanke in lopatke sm
ge šole.
o imeli svojo vrsto. San
kali smo se dolgo čas
nismo šli nazaj v šolo.
a, dokler

Jakob Starovasnik, 2. č

Tian Pajk, 3. a
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MAGNETNI DEČEK
Pri slovenščini smo dramatizirali besedilo, ki ga je napisal Milan
Dekleva, z naslovom Magnetni deček. V njej nastopata deček Netek in
znanstvenik Albert. Netek je žalosten, ker ga nihče ne razume in se ga vsi izogibajo. Albert težavo reši
na nenavaden način. Dečka namagneti, da je privlačen kot magnet.
Deček je najprej mislil, da bo pritegnil k sebi ljudi okoli sebe, v resnici
pa je privlačil le kovinske predmete.
Gal Štupar, Gal Stare in Hana Bertoncelj, 5. c

ARBORETUM VOLČJI POTOK
ga gradu. Dobili smo učni list z
Najprej smo si ogledali podobo stare
v gozd, kjer smo videli drevesa,
različnimi nalogami. Potem smo šli
francoski in angleški vrt. Spregrmovnice … Najbolj všeč sta mi bila
ej, dinozavrov, kitov in pravljičnih
hodili smo se mimo razstave orhid
igrala. Bil je zares prekrasen dan.
junakov. Za konec pa smo šli še na
Petra Juvan, 4. b

HURA POČITNICE V MRAVLJIŠČU
V Mravljišču so med zimskimi počitnicami potekale ustvarjalno obarvane delavnice za otroke. Otroci so
se ob jutranjem krogu najprej spoznali, nato pa smo že krenili na delo.
Po zajtrku in igranju je bila vsak dan
na vrsti ena ustvarjalna dejavnost.
V ponedeljek smo izdelovali metulje iz nogavic, v torek smo se preizkusili v grajenju malih ptičjih hišic
iz lesenih palčk, naslednji dan je bil
na vrsti kolaž hranilnik, v četrtek in
petek smo odkrivali skriti zaklad, izdelali gusarske ladje ali pa preprosto
lenarili ob risanki. V večini pa so nas
sončni žarki te dni prav toplo greli,
zato smo se vsak dan odpravili na
igrišče ob hipodromu. Tam igra »Zemljo krast« ni nikoli postala nezanimiva, tla pa so bila ves čas porisana s kredami. Vsak dan smo iz vrtca Mehurčki
dobili odlično kosilo, za sladke drobnarije pa smo poskrbeli kar sami.
Čas v Mravljišču je hitro mineval in bil zapolnjen z akcijo, no, nekaj časa
pa so se lahko otroci igrali in ustvarjali po svojih željah. Teden smo tako
zaključili zelo uspešno, polni veselja in smeha ter s potrditvijo, da so se
otroci v naši družbi imeli lepo in se zabavali.
Katja Šarlija
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Anai Erce,

8. a

MAREC, MESEC DRUŽINE
V VRTCU MEHURČKI
Sodelovanje med
družino in vrtcem
se je v primerjavi s preteklimi leti
spremenilo v veliko
bolj
poglobljeno.
Starši imajo danes možnost in pravico aktivnega
vključevanja v delo vrtca. Strokovni delavci vrtca
pa se zavedamo pomena sodelovanja z družinami in se skupaj z njimi trudimo ustvarjati dobre
pogoje za otrokov razvoj. V Vrtcu Mehurčki vsako
leto meseca marca pogovor steče o družini. Otroci
radi pripovedujejo družinska doživetja. Največje
veselje pa je, ko starši, stari starši, bratci, sestrice
lahko pridejo v vrtec in skupaj preživijo nekaj časa.
Vključimo jih v različne oblike druženj in medsebojnega sodelovanja (nastopi, obisk starih staršev
v oddelek, delavnice, pohodi … ). Za vrtčevske otroke je to neprecenljive vrednosti, saj staršem lahko pokažejo, kako se imajo v vrtcu, kaj počnejo ter
jim predstavijo prijatelje. Za nas zaposlene pa je to
priložnost boljšega spoznavanja, sodelovanja in
medsebojnega zaupanja.
Maja Spruk
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Pogovorimo se o kurjenju (drv)
Letošnja kurilna sezona se, tako upamo,
bliža koncu. Še vedno so večeri na vasi precej »zakajeni«, če se lahko tako izrazim.
Verjetno si vsi želimo zdravo življenjsko
okolje zase in za svoje bližnje. Odrasli, aktivni smo ga še posebej dolžni zagotavljati
šibkejšim članom družbe – starejšim, bolnim in otrokom. Že nekaj časa se nekateri
vaščani Klanca sprašujemo, kako pristopiti
do sovaščanov, katerih dimniki ali kurjenje
izven kurilnih naprav vidno prekomerno
obremenjujejo ozračje. Vizualno in z ostrim,
neprijetnim vonjem. Najboljši način je seveda neposreden obisk soseda in pogovor o
tem. A tak način lahko pri naslovniku izzove
občutek ogroženosti. To pa ni naš namen.
S škodljivim (morda strupenim?) dimom se
namreč zastrupljamo vsi, tako priseljenci,
kot staroselci. Nikogar ne želimo obtoževati, saj verjamemo, da vsak ravna v dobri veri
oziroma smo velikokrat tudi nepoučeni.

Tudi upokojenci smo radi fit,
ampak, zato se je treba malo potrudit,
s skupino dvakrat na teden se dobimo,
da se dobro preznojimo.

Ni vseeno kje, kaj in tudi kako kurimo. Vse
sovaščane in občane prosimo predvsem, da
ne kurijo plastike (tudi ovitkov bal), gum,
ivernih plošč in drugih umetnih materialov – niti v svojih kurilnih napravah, niti
na prostem. Odpadke lahko vedno zapeljemo na Zbirni center Publicus Suhadole in
jih pravilno odložimo. Sedanji in prihodnji
rodovi nam bodo hvaležni.
Vaščani Klanca

Moji vtisi ob poslušanju doživetij
s poti življenja Mojce Šraj

Naša vaščanka Mojca Šraj nam je pred kratkim pričarala čudovit dogodek. Lansko poletje se je odpravila na 1.220 kilometrov dolgo
pot po Španiji in po Portugalskem. Nekateri
romarji končajo v Sanitiagu de Compostela,
Mojca pa se je odločila, da nadaljuje vse do
Atlantika in »pomoči« noge v morje. Njena
odločitev ni bila iz verskih vzgibov (čeprav,
ko sem jo poslušala, vem in čutim, da ji vere v
življenje ne zmanjka), ampak se je za ta podvig odločila po nesrečnem padcu. Življenjska

Rekreacija

izkušnja, ko se je po poškodbi težko pobrala
na noge, ji je dala energijo za to, da se je odločila kar nekaj lepih poletnih dni preživeti
»sama s sabo« in z naključnimi romarji.
Ne bom opisovala, katere kraje vse je videla, kaj vse je doživela, saj bi bil to le delen
približek, ki ga lahko slišite le iz ust originala – moje dobre prijateljice Mojce. Predvsem sem želela opisati občutke, predvsem
želim vsem nam napisati sledeče: »Vse se
da, če hočete.«. Vse zmoremo, če zapremo
oči, si zastavimo cilj in odpremo oči, potem
pa samo gremo … Predvsem pa moramo
uživati na poti sami. Ne zgolj čakati na cilj.
Na moji poti življenja sem spoznala Mojco,
ki naju druži pozitiven pristop do življenja.
Zato sem vesela, da je bila dvorana Kulturnega doma Komenda polna, da smo domov
odšli polni pozitivnih vrednot in jasnih ciljev.
					
Petra Tratnik Dobnikar

Lokostrelstvo za otroke in odrasle
Mravljišče vsak četrtek v Športni dvorani Komenda organizira lokostrelstvo za otroke,
mladino in odrasle. Otroci vabljeni od 17.00 do 18.30, odrasli pa od 18.30 do 20.00. Več
informacij na www.mravljisce.com.

Naš vaditelj Jan zaploska, reče:
»V akcijo, da bo kaj haska,«
mi pa ob njem krog naredimo,
njegovim napotkom v tišini sledimo.
Najprej treba se je ogreti,
in vse mišice zbuditi,
tečeš, kriliš, poskakuješ,
srčku ritem narekuješ.
Počepi, sklece, uteži,
vse to med vadbo nam sledi,
vsak pri svojem orodju se poti,
na koncu pa še kakšna igrica sledi.
Mišice pošteno smo ogreli,
sedaj jih bomo pa še krepko napeli,
da nam bodo naprej služile,
in nas dolgo v starost še nosile.
Na koncu moramo se še umiriti,
napete mišice sprostiti,
če z njimi pametno ravnaš,
zdravja kar veliko imaš.
Jan na to nas opozarja,
vse novosti nam navaja,
takega vaditelja smo vsi veseli,
in želimo, da bi ga še naprej imeli.
Štefka Oblak

Brezplačen tečaj za
balinarje začetnike
Balinarska sekcija DU Komenda
POZIVA vse, ki se želijo preizkusiti naučiti balinati, da bo v mesecu maju
2019 organiziran tečaj za balinarje
začetnike. Pokličite na telefonsko
številko 031 788 705.
Ivanka Žulič. vodja balinarske sekcije
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ZAPORA CESTE

GLASBENA ŠOLA KAMNIK
VABI NA DNEVA ODPRTIH VRAT

Obveščamo vas, da bodo v nedeljo, 19. maja 2019,
zaradi kolesarskih prireditev zaprti nekateri odseki cest.

Dneva odprtih vrat bosta:
v torek, 7. maja 2019, ob 16.45 v Mali dvorani Doma kulture
Kamnik za program PLES,
v sredo, 15. maja 2019, ob 16.30 v Vremšakovi dvorani Glasbene
šole Kamnik, Kajuhova pot 11, Kamnik za program GLASBA.

PROMO

Srečali se boste z našimi učenci in učitelji, se sprehodili po učilnicah in spremljali
pouk, spoznali način in obseg dela ter različne instrumente. Po spoznavnem delu
boste na programu glasba vabljeni še na nastop učencev glasbene šole ob 18.30
v Vremšakovi dvorani.
VPIS v šolsko leto 2019/2020 bo potekal od 6. do 22. maja 2019 v tajništvu
glasbene šole in na spletni strani http://www.gskamnik.si/.
Sprejemni preizkusi bodo potekali v Glasbeni šoli Kamnik 23. in 24. maja 2019 od
18. ure dalje in 25. maja od 9. ure dalje.
Programi predšolska glasbena vzgoja, za otroke stare 5 let, ter glasbena in plesna
pripravnica, namenjeni otrokom starim 6 let, nimajo sprejemnih preizkusov, zato
bo vpis potekal do zapolnitve mest.
VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA.

Zavod Medgeneracijsko središče
Komenda zaposli osebo za izvajanje
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu,
v obliki socialne oskrbe na domu.
Kandidat/ka mora imeti opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu ali IV.
stopnjo izobrazbe, zdravstvene smeri – bolničar-negovalec. Poleg
formalne izobrazbe, strokovnosti, natančnosti in doslednosti, mora
biti oseba empatična, srčna, imeti mora posluh za stare ljudi. Zahtevan
je izpit B kategorije. Na prosto delovno mesto se lahko prijavijo tudi
osebe z najmanj IV. stopnjo izobrazbe, ki nimajo opravljene NPK, pa
izpolnjujejo ostale kriterije, pod pogojem, da pridobijo certifikat NPK v
roku enega leta od nastopa zaposlitve. Delo se izvaja dopoldne, popoldne, ob sobotah, nedeljah in praznikih. Pogodbo o zaposlitvi bo kandidat/ka sklenil/a za nedoločen čas za polovični delovni čas, s trimesečnim poskusnim delom, z možnostjo spremembe v nedoločen čas za
polni delovni čas, glede na potrebe.
Vsi zainteresirani naj pošljejo vlogo s
kontaktnimi podatki pisno po pošti na naslov:
Zavod Medgeneracijsko središče Komenda
Glavarjeva cesta 104, 1218 Komenda
Rok za oddajo vloge je 10.5.2019.
O razgovorih bodo kandidati obveščeni telefonsko.
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Od 11.30 do 18.00 bo zaprta: Zajčeva cesta (križišče z Glavarjevo) – Glavarjeva cesta – Klanec
– križišče za Breg – Breg (križišče za Potok) Komenda
Od 10.30 do 11.30 bo zaprta cesta na območju
Kranjske poti – Zajčeve ulice – Čebuljeve ulice.
Nastopajo najboljši slovenski kolesarji in kolesarke. Hvala za razumevanje in vabljeni na
ogled prireditve.

Dan odprtih vrat:
CČN Domžale - Kamnik
CČN Domžale – Kamnik na tretjo majsko soboto (18.
maja ob 9.45) vabi na dan odprtih vrat, kjer bodo obiskovalcem predstavili, kdo so in kaj delajo za vse nas
in za čisto reko Kamniško Bistrico. Obiskovalcem bodo
pokazali delovanje centralne čistilne naprave, dogodek pa bo spremljal zanimiv program.

KERN
Avtoservis

• AVTOMEHANIČNE STORITVE
• SERVIS AVTOMATSKIH MENJALNIKOV
• MONTAŽA IN PREMONTAŽA PNEVMATIK
Igor Kern, s.p., Klanec 44b, 1218 Komenda
t: 041/404 488, e: avtoservis.kern@gmail.com,
w: www.avtoserviskern.si

Rok za posredovanje gradiv za objavo v majski številki glasila Aplenca je 8. maj 2019. Dobrodošli vaši predlogi za
vsebine, zanimive sogovornike, lepe zgodbe v lokalnem okolju, napišete nam lahko, kaj vas moti, ali pa pohvalite,
kar si zasluži pohvale. Pišite nam na: urednik.gok@komenda.si
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PRVOMAJSKA
BUDNICA 2019

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

Program prvomajske budnice po urah in vaseh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

5:00 – Komenda (pred občino)
5:25 – Breg (križišče pri ekološkem otoku)
5:50 – Nasovče
6:15 – Klanec
6:40 – Podboršt (na križišču pred Lončarjevim muzejem)
7:15 – Mlaka (kapelica)
7:40 – Gora (na križišču proti Gori)
8:05 – Žeje (kapelica)
8:40 – Moste (kapelica)
9:05 – Suhadole (na križišču pred cerkvijo)
9:30 – Križ (se koraka od Doma krajanov do
Kmečkega Hrama)

ZAHVALA
V 83. letu se je tiho poslovila od nas
žena, mami, mama, stara mama,
sestra in teta

PAVLA PLEVEL

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom
za izrečena sožalja in darovane sveče. Hvala vsem, ki ste jo
imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti in nas tolažili v žalosti in bolečini.

Glede na vremenske razmere si pridržujemo
pravico do sprememb.

Vsi njeni

Matevž Cerar, predsednik društva

Našel si svoj mir v večnosti tišine.

Na vrtu tvojem

Našel si svoj prostor, kjer ni več bolečine.

čakajo te ptice, rože cvetoče,

Na zadnjo pot pospremili smo te,

za hišo domačo zeleni gaj,

a saj slovo od tebe ni dokončno!

tvoj dragi, domači kraj.

Življenje sploh ni to, kar se zdi

Rad bi prišel, a te več

- je le korak na poti k večnosti.

ne bo, ker vzel si slovo.

ZAHVALA
V 75. letu se je od nas poslovil naš
dragi ati, brat in stric

VID KRIŽMAN
iz Mlake

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sosedom, vaščanom in znancem, za izrečena ustna
in pisna sožalja, darovano cvetje, sveče, darove za svete maše
ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahvala gospodu župniku Zdravku Žagarju za darovano mašo in lep pogrebni obred,
pogrebni službi, pevcem in nosačem. Hvala vsem, ki ste ga
imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.
Vsi njegovi

V SPOMIN
Dne 17. 3. 2019 je minilo leto dni,
odkar nas je za vedno
zapustil naš

CIRIL KOS
( 1932 – 2018)
iz Klanca pri Komendi.

S hvaležnostjo se zahvaljujemo vsem, ki se ga spominjate in
postojite ob njegovem grobu. Ati, pogrešamo te.
Vsi njegovi

Rešitev februarske križanke se glasi: SE VIDIMO NA KLANCU
Frizerstvo Anita Loboda
Ljubljanska cesta 14B, Kamnik
01 / 831 - 15 - 77
040 / 301 - 354
info@frizerstvo-loboda.si
DELOVNI ČAS SALONA:
PON, SRE, ČET: 13:00 - 19:00
TOR, PET: 9:00 - 15:00

Frizerstvo Anita Loboda, ki se nahaja v Kamniku, na Bakovniku, ponuja moško, žensko in otroško striženje, barvanje, spenjanje in tudi ličenje.
1.
2.
3.

nagrada: žensko striženje in barvanje
nagrada: žensko striženje
nagrada: moško striženje

Seznam nagrajencev Nagradne križanke GOSTILNA KLANC
v Aplenci Glasilu občine Komenda, številka 02/2019:
1. nagrada - ocvrti piščanec
DARJA ZUPANČIČ
2. nagrada – dve (2) kremni rezini
LEA BELOŠEVIČ
3. nagrada – malica
SARA RAZPOTNIK
Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega
dokumenta nagrade uveljavljajo v gostilni Klanc,
Klanec 38, 1218 Komenda (GSM 041 570 937)

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.si do vključno 14. maja 2019. Na kuverto ne pozabite pripisati 'NAGRADNA KRIŽANKA', poleg tega pa zraven potrebujemo še vaše ime, priimek
in naslov. Ostala pravila so objavljena na spletni strani Občine Komenda.

Upravljalec vaših osebnih podatkov je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljalcu je Jerneja Merva,
Dataofficer d.o.o, varstvopodatkov@komenda.si. Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izvedbe žrebanja ter izročitve nagrade. Obdelujemo zgolj vaše posredovane kontakte.

Pred nakupom balkonskega cvetja se
oglasite v Vrtnem centru Gašperlin.
Pripravili smo katalog cvetja za poletje, največjo
izbiro rastlin, ugodne cene in košate sadike.
Vabljeni v Vrtni center Gašperlin.

