
Obsežna gasilska 
intervencija pri požaru 
na Drnovem

Zakonca Pibernik: 
»Sreča, da sva se 
srečala!«

Podelili občinska in 
športna priznanja 

Maj je bil prazničen 
in živahen

Aplenca
Glasilo Občine Komenda

LETO 28  |  MAJ 2019  |  ŠTEVILKA 4



Aplenca   |   Maj 2019

Časopis Aplenca – Glasilo Občine Komenda je naslednik časopisov 
Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila Občine Komenda, 
ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine Komenda. Skupaj sta izhajala 
do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca - Glasilo 
Občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod 
zaporedno številko 1135. 

Izdajatelj: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda 
Odgovorni urednik : Špela Šimenc
Kontakt uredništva: 051 200 762 / urednik.gok@komenda.si
Tisk: Tiskarna Oman, Kranj
Oblikovanje: Danaja Kostelec
Naklada: 2150 izvodov

Glasilo izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno. Naslednja številka bo izšla v petek, 28. junija 2019. 

Fotografija na naslovnici: Jakob Stele

04 Slavnostna seja 
ob občinskem prazniku

10 Zakonca Pibernik,
bisernoporočenca

20 Odlično izpeljana
kolesarska dirka

08 Ena najbolj obsežnih 
gasilskih intervencij

16 Glasbeni uspehi 
naših občanov

26 Pomladni 
»Kamenkost«



Aplenca   |   Maj 2019 3BESEDA ŽUPANA

Na podlagi 131. člena Zakona o prostorskem 

načrtovanju (ZUreP-2, Uradni list RS št. 

61/17) objavljamo naznanilo 

O JAVNI RAZGRNITVI 
ELABORATA LOKACIJSKE 

PREVERITVE 

I.
Javna razgrnitev elaborata lokacijske preve-

ritve, ki ga je za individualno odstopanje od 

prostorskih izvedbenih pogojev na funkcio-

nalni enoti FeP 21/2 v poslovni coni Komen-

da (parc. št. 2313/1 in 2313/2, k. o.1905 Moste) 

marca 2019 pod št. 07/2019 izdelalo podjetje 

RRD, Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, bo 

od vključno 07. 06. 2019 do vključno 21. 06. 

2019 v prostorih Občine Komenda, Zajčeva 

23, 1218 Komenda. Ogled gradiva bo v času 

javne razgrnitve možen: 

ob ponedeljkih od 8.00  - 15.00,

ob torkih od 8.00 - 14.00,

ob sredah od 8.00 - 12.00 in od 13.00 - 17.00,

ob četrtkih od 12.00 - 14.00,

ob petkih od 8.00 - 12.00.

Gradivo bo v času javne razgrnitve dostopno 

tudi na občinskih spletnih straneh. 

II.
Pripombe v zvezi z javno razgrnjenim doku-

mentom se v času razgrnitve lahko vpisujejo 

v knjigo pripomb in predlogov  na istem na-

slovu. Pisne pripombe in predlogi se v tem 

roku lahko posredujejo tudi po pošti na Ob-

čino Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda, na 

elektronski naslov obcina@komenda.si  ali 

na telefaks št. 01 834 13 23. 

III.
To naznanilo se objavi v občinskem glasilu, 

na spletnih straneh Občine Komenda (skupaj 

z elaboratom lokacijske preveritve) in na ob-

činski oglasni deski. 

Šifra: 3500-0002/2019

Datum: 08. 05. 2019                                                                    

                                                                                         
Župan Občine Komenda: 
Stanislav Poglajen, l. r.

»Prvi podatki kažejo, da 
pri požaru na Drnovem ni 
bilo ekološke katastrofe«

Na to se je opozarjalo z vseh smeri in 
res se je zgodilo. Požar na Publikusu 
je za Občino kar huda situacija. Kak-

šen je vaš komentar?
Res je, zgodila se je nesreča, vzroke preiskuje 
policija. Prvi podatki kažejo, da ni bilo ekolo-
ške katastrofe, saj to so nenevarni odpadki, 
smeti, ki so namenjene za sežigalnice. Zago-
tove informacije o vplivu na okolje pa bodo 
podale analize. Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ) je vzel vzorce solate, saj se prav 
na solati najhitreje in najbolje vidijo potenci-
alni nevarni delci. Prav tako so dan po poža-
ru iz NIJZ vzeli vzorce po vrtcih v Komendi, 
Šmarci in Mengšu. Ko bo analiza končana, 
bodo ti podatki povedali več. O vsem tem 
bomo občane seveda obveščali. Močno upam, 
da ni bilo kaj hujšega in po prvih, površinskih 
informacijah ni treba skrbeti.

Kakšni pa so naslednji ukrepi, kaj bo s 
kupom smeti na Drnovem?
Kaj sedaj? Sanacijo mora narediti Publi-

kus, dobili so odločbo in to morajo storiti 
v precej kratkem času. Saj se trudijo, da bi 
to odpeljali. Kam? Tega ne vem. Odpadki 
so vsi močno namočeni in taki kot so, niso 
primerni za odvoz kamorkoli.

O tem se bova gotovo še pogovarjala, 
tudi ko pridejo raziskave vseh 
opravljenih analiz. Pa še k malo bolj 
vedri temi. Praznični maj je za nami, 
dogodkov je bilo ogromno. Kakšen je 
vaš vtis?
V mesecu maju so v Komendi vikendi res 
polni raznovrstnih prireditev. Vesel sem, 
da so naša društva tako aktivna in prav je, 
da jim omogočimo, da se v okviru občin-
skega praznika predstavijo. Vrhunec pra-
znovanja pa je bila slavnostna seja, kjer 
smo podelili športna in občinska prizna-
nja. Ob tem iskreno čestitam vsem dobi-
tnikom priznanj!–

Špela Šimenc

Praznični mesec maj je pretresla novica, da gori na Drnovem. 
Župan upa, da ni bilo ekološke katastrofe, na to kažejo tudi 
prvi rezultati, a za zagotove informacije bo treba počakati 
rezultate analiz. – Mesec maj vedno znova pokaže, kako ak-
tivna društva imamo.
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Slavnostna seja slovesno 
obeležila občinski praznik
Slavnostna seja, ki je potekala v sredo, 15. maja, je slovesno obeležila in počastila 20. občinski 
praznik. Vrhunec pestrega programa je bila podelitev občinskih in športnih priznanj.

Slavnostno sejo izmenjaje opravijo v 
eni izmed treh nekdanjih krajevnih 
skupnosti. Letos je bila na Križu, v 

Kulturnem domu Antona Breznika. Prav na 
tem mestu, kjer je bila pred dvajsetimi leti, 
natančneje 10. 12. 1998, ustanovna seja 
Občinskega sveta Občine Komenda.

Izšel je ZBORNIK OBČINE 
KOMENDA 1998 – 2018
Na slavnostni seji je župan predstavil 
nov zbornik – Zbornik Občine Komen-
da 1998 – 2018, ki priča o dogodkih 
na območju občine vse od leta 1998 pa 
do danes. Gre za bogat in neprecenljiv 
zbir podatkov in dogajanja v občini v 
zadnjih dvajsetih letih. Glavni in odgo-
vorni urednik zbornika je dr. Stanislav 
Zarnik, člani uredniškega odbora pa so: 
dr. Marta Ciraj, Mirko Kepic, Stanislav 
Poglajen, mag. Majda Ravnikar, Ma-
tija Remše in Andrej Žalar. O zborniku 
boste lahko več in podrobneje prebrali 
v prihodnji številki Aplence. Zbornik je 
občanom na voljo na občini. 

Dvorana je bila komaj dovolj velika za vse, 
ki so si prišli ogledat dogodek. Pester pro-
gram sta profesionalno, igrivo in na tre-
nutke tudi hudomušno povezovala Barbara 
Božič in Darko Mavsar, s svojim nastopom 
pa so nas vanj popeljali člani KD Godba 
Komenda. Nastopili so tudi pevci in pevke 
mešanega pevskega zbora DU Komenda in 
posebni gost večera – Oto Pestner. Da je v 
zraku vseskozi odzvanjal čudoviti zven ci-
ter, je poskrbela citrarka Špela Štular. 

»Na prvo mesto je treba postaviti 
medsebojne odnose«
Župan Stanislav Poglajen je v svojem govo-
ru dejal: »Življenje v lokalni skupnosti ni le 
gradnja komunalne infrastrukture, zgradb, 
igrišč … Čeprav je vse to seveda osnovni po-
goj za uspešno bivanje. Na prvo mesto je prav 
gotovo potrebno postaviti iskrene med-
sebojne odnose, sožitje.« Slavnostna seja 

Franc Verhovnik, bronasto občinsko priznanje

Bronasto priznanje Občine Komenda je za 
ves trud, skrb in prizadevanje za gasilce 
prejel Franc Verhovnik, med gasilci bolj 
znan kot Franjo. Že več kot 67 let je član 
gasilske organizacije. Z izobraževanjem 
na področju gasilstva si je pridobil čin ga-
silski častnik II. stopnje. Opravljenih ima 
vrsto strokovnih gasilskih tečajev. Kot 
mentor se je z ekipo gasilskih veterank v 
letu 2004 udeležil državnega tekmovanja 

v Kočevju. Še vedno tekmuje v ekipi vete-
ranov, rad se odzove tudi kot operativni 
gasilec. Zadnjih 10 let je predsednik nad-
zornega odbora, prej pa je bil dolgih 23 let 
kot blagajnik zadolžen za finančno poslo-
vanje Prostovoljnega gasilskega društva 
Komenda. Zaslužen je, da je društvo for-
malnopravno pridobilo travnik za gasil-
skim domom; pravočasno je namreč ure-
dil vso potrebno dokumentacijo za prenos 
lastništva. Na tem zemljišču je društvo 
pred devetimi leti začelo graditi prizidek 
s štirimi garažami. Ob ustanovitvi Občine 
Komenda je bil tudi eden od pobudnikov 
za ustanovitev Gasilske zveze Komenda. 
Franca Verhovnika je za bronasto občin-
sko priznanje v letu 2019 predlagal Anton 
Smrekar, predsednik Prostovoljnega ga-
silskega društva Komenda. 

je gotovo bila eden tistih dni, ko so težave 
ostale pred vrati, prevladovali pa so iskreni 
medsebojni odnosi, prijateljstvo in veselje. 

Podelili športna in občinska priznanja
Vrhunec večera je bila podelitev špor-
tnih in občinskih priznanj. Podelili so šest 
športnih in tri bronasta občinska prizna-
nja. V nadaljevanju predstavljamo letošnje 
prejemnike priznanj.–

Špela Šimenc
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Miha Tabernik, bronasto občinsko priznanje
Bronasto priznanje Občine Komenda je za vse 
zasluge na področju konjeništva prejel Miha 
Tabernik, ki je že več kot 30 let aktiven član Ko-
njeniškega kluba Komenda. Kot lastnik, rejec in 
tekmovalec se je udeležil tekem doma in tudi 
zunaj naših meja. Na njegovo željo in pobudo 
so v Komendi organizirali prvi t. i. 'Military', o 
katerem je še danes slišati pohvale. Bil je glav-
ni pobudnik in ustanovitelj jahalnega športa v 
Komendi. Svoje znanje in izkušnje je predajal 
novim jahačem, med njimi tudi sinu Tomažu 
– kot največji uspeh si zagotovo šteje, da mu je 
pomagal do naslova mladinskega prvaka v nek-

danji Jugoslaviji. Miha Tabernika je za bronasto občinsko priznanje v letu 2019 
predlagal Alojz Lah, predsednik Konjeniškega kluba Komenda. 

Orientacijski klub 
Komenda, bronasto 
občinsko priznanje
Bronasto priznanje Občine Komen-
da je prejel Orientacijski klub Ko-
menda, ki je v kratkem času postal 
drugi najmočnejši orientacijski klub 
v Sloveniji. Orientacijski klub Ko-
menda je nastal, ko se je leta 2004 
pod vodstvom Andreje Anžur iz Ori-
entacijskega kluba Tivoli izločil del 
tekmovalcev. Od tedaj se je priče-
la pot navzgor. Leta 2009 je delo z 
mladimi prevzel Jernej Zorman, ki 
je leta 2012 postal tudi predsednik 
kluba. Leta 2017 je vodenje kluba 
prevzel Janez Zavrl, od leta 2018 pa 
je predsednica Irena Hacin Kölner. 
Odlično delo z mladimi se je kmalu 
obrestovalo, saj so osvojene meda-
lje na državnih prvenstvih in odlični 
rezultati v končni razvrstitvi Slo-
venske orientacijske lige in tudi na 
mednarodnih tekmovanjih postali 
stalnica. Orientacijski klub Komenda 
je v slovenskem prostoru poznan po 
odlični organizaciji tekem različnih 
rangov. Od začetka tesno sodelujejo 
tudi z Vrtcem Mehurčki in Osnovno 
šolo Komenda Moste, v 15 letih delo-
vanja se je z orientacijo na različnih 
dogodkih in izobraževanjih, ki jih 
pripravlja klub, seznanilo blizu 1000 
mladih in odraslih. Klub je zaslužen 
za promocijo gibanja v naravi med 
mladimi in skrbi za širjenje orienta-
cije v lokalnem okolju. Orientacijski 
klub Komenda je za bronasto občin-
sko priznanje v letu 2019 predlagala 
občanka Nataša Blaž. 

Kaja Zupančič, najperspektivnejša 
športnica do 15. leta starosti 
Kaja Zupančič že vrsto let trenira in uspešno zastopa Karate 
klub Komenda. Leta 2018 se ji je na regijskem tekmovanju 
uspelo uvrstiti na državno prvenstvo. Na državnem prven-
stvu, ki je potekalo oktobra 2018 v Komendi, je v kategoriji 
starejše deklice 12–15 let, borbe ABS, postala državna prva-
kinja. Za priznanje najperspektivnejša športnica do 15. leta 
je Kajo Zupančič predlagal Karate klub Komenda. 

Jan Šubelj, najperspektivnejši 
športnik do 15. leta starosti 
Po že treh priznanjih za najperspektivnejšega špor-
tnika do 15. leta je Jan Šubelj tudi v letu 2018 na-
daljeval uspešne šahovske predstave. Leta 2018 je 
osvojil naziv mojster FIDE in s tem postal najmlajši 
mojster FIDE v Sloveniji ter osvojil kar štiri naslove 
državnega prvaka. Na Svetovnem prvenstvu v stan-
dardnem šahu v Grčiji je dosegel 6. mesto, na Evrop-
skem prvenstvu v hitropoteznem šahu v Romuniji 3. 
mesto, na Mladinskem evropskem prvenstvu eki-
pno v kategoriji do 18 let v Nemčiji pa 6. mesto. Na 
Mladinskem državnem prvenstvu v Portorožu je postal državni prvak v standar-
dnem in pospešenem šahu v kategoriji fantov do 14 let. Na Mladinskem državnem 
prvenstvu članov v pospešenem šahu na Otočcu je dosegel 6. mesto. Na Osnovno-
šolskem državnem prvenstvu v kategoriji fantov do 15 let je dosegel 1. mesto, na 
Državnem prvenstvu v hitropoteznem šahu v kategoriji fantov do 20 let v Murski 
Soboti 1. mesto, 2. mesto pa je dosegel na Državnem prvenstvu v pospešenem šahu 
v kategoriji fantov do 20 let. Jan je prejel tudi priznanje Šahovske zveze Slovenije za 
najpomembnejše dosežke v letu 2018. Za priznanje najperspektivnejši športnik do 
15. leta je Jana Šublja predlagal Železničarski šahovski klub Maribor.
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Matic Blaž, najboljši športnik v 
mladinski konkurenci
Matic že osmo leto trenira 
orientacijski tek v Orien-
tacijskem klubu Komenda. 
Leta 2018 je dosegel izje-
men mednarodni uspeh 
– na Svetovnem mladin-
skem prvenstvu (JWOC) 
na Madžarskem se je kot 
prvi mladinec v zgodovini 
slovenske orientacije z 12. 
mestom v kvalifikacijah 
uvrstil v A finale na sre-
dnjih progah. V finalu je 
zasedel 43. mesto. Dosegel 
je še 1. mesto na držav-
nem tekmovanju v sprintu, 2. mesto na srednjih progah 
in v sprintu na Prvenstvu JV Evrope (SEEOC), 8. mesto v 
skupni razvrstitvi Slovenske orientacijske lige in 4. mesto 
v sprintu v Slovenski orientacijski ligi. Za priznanje naj-
boljši športnik v mladinski konkurenci sta Matica Blaža 
predlagala Orientacijski klub Komenda in KD TEAM Je-
rovšek – Roman Jerovšek.

Lana Skušek, najboljša športnica 
v mladinski konkurenci
Lana Skušek dosega zavidlji-
ve športnoplezalne uspehe 
na priznanih mednarodnih 
tekmovanjih in na državnem 
prvenstvu. Njeni večji uspehi 
so 14. mesto na Svetovnem 
pokalu v Kranju, 3. mesto na 
Evropskem mladinskem po-
kalu v Usterju v Švici, 8. mes-
to na Evropskem pokalu v 
Voironu v Franciji, 10. mesto 
na Evropskem pokalu v Bru-
necku v Italiji in 11. mesto na 
Evropskem pokalu v Imstu v 
Nemčiji, vse v težavnostnem 
plezanju. Na Državnem prvenstvu je dosegla 1. mesto v 
balvanskem plezanju pri mladinkah, 5. mesto v težav-
nostnem plezanju pri mladinkah, 3. mesto v balvanskem 
plezanju pri članicah in 9. mesto v težavnostnem pleza-
nju pri članicah. Za priznanje najboljša športnica v mla-
dinski konkurenci je Lano Skušek predlagal Športnople-
zalni odsek Planinskega društva Komenda.

Agata Zupin, najboljša športnica v 
članski konkurenci
Agata Zupin, ki trenutno 
nastopa za Atletski klub Ve-
lenje, se z atletiko ukvarja 
že sedem let. Je med najbolj 
obetavnimi mladimi atleti-
njami, kar dokazujejo njeni 
rezultati in dosedanja špor-
tna pot. Leta 2018 je dosegla 
2. mesto v teku na 300 m na 
Czech indoor gala, 2. mes-
to na International meeting 
Chemitz, 2. mesto v teku na 
200 m na Memorialu Gorana 
Subotiča, 1. mesto v teku na 100 m na Državnem prven-
stvu za mlajše članice in 5. mesto v teku na 400 m z ovi-
rami na Memorialu Josefa Odložila Praha 2018. Postala je 
članska prvakinja v teku na 400 m na Prvenstvu Slovenije 
v krožnih tekih. Izpolnjeni je imela dve normi za udelež-
bo na Evropskem prvenstvu v Berlinu in na Sredozemskih 
igrah Terragona, a nastop zaradi poškodbe žal ni bil mo-
goč. Za priznanje najboljša športnica v članski konkurenci 
so Agato Zupin predlagali Roman Dobnikar, Mojca Šraj, 
Anže Štern in Lucija Miklič Cvek.

Tadej Pogačar, 
najboljši športnik v 
članski konkurenci

Tadej Pogačar je kolesarsko 
pot začel leta 2009 v Kole-
sarskem društvu Rog. Kljub 
mladosti je leta 2018 v članski 
konkurenci dosegel izjemne 
rezultate, za katere so mu na 
prireditvi Športnik leta 2018 
podelili nagrado za najobetavnejšo športno osebnost leta 
2018. Skupne zmage je dosegel na Tour de l′Avenir v Franci-
ji, na Giru della Regione Fruli Venezia Giulia v Italiji in na GC 
Grand Prix Priessnitz spa na Češkem. Na Dirki po Sloveniji je 
osvojil 4. mesto, na dirki Istarsko prolječe – Istrian Spring 
Trophy na Hrvaškem 3. mesto in na dirki Tour of Croatia na 
Hrvaškem 13. mesto. Postal je državni prvak v cestni vožnji 
v kategoriji mlajših članov. Za priznanje najboljši športnik v 
članski konkurenci je Tadeja Pogačarja predlagalo Kolesar-
sko društvo Rog. Le nekaj dni po podelitvi priznanj (v Tade-
jevem imenu je priznanje prevzel oče Mirko) je Tadej Poga-
čar osvojil uspeh kariere – postal je zmagovalec znamenite 
dirke po Kaliforniji , najmlajši kolesar na svetu, ki mu je do 
sedaj uspelo osvojiti kolesarsko dirko najvišjega razreda. 

TEMA MESECA
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Prenova lokalnih cest, dokončanje 
kanalizacijskega omrežja, začetek izvajanja 
večjih projektov; žal dočakali tudi požar
Na zadnji seji Občinskega sveta smo sprejeli rebalans proračuna. 
Leto 2019 bo prvenstveno namenjeno dokončanju kanalizacijske-
ga omrežja in posledično preplastitve in ureditve nekaterih cest. 
Delno se je proračun prerazporedil (iz postavke stroška pluženja 
in milejše zime na druge postavke), smo pa povečali nekaj postavk 
višjega stroška dela, ki je sledil sklepom vlade. Išče se nekaj novih 
lokacij za otroška igrišča, pripravlja se projekt za izgradnjo cen-
tralnega športnega središča v Komendi in nadaljujemo postopke 
za izgradnjo telovadnice Moste. Vsi skupaj pa nestrpno čakamo 
začetek izgradnje Doma za starejše občane.

Na prejšnji seji je bila z moje strani izražena zaskrbljenost zaradi 
kopičenja smeti v Suhadolah. Predstavnika komunale sem prosil, 
da nam v bodoče pripravi bolj točne odgovore, kdaj točno bodo 
pričeli z odvozi in ureditvijo problematike. Žal smo v času pisa-
nja člankov dočakali tudi požar, česar sem se osebno najbolj bal in 
opozarjal (hvala bogu, da so ga gasilci uspeli lokalizirati). Zadeva 
je alarmantna (smeti, voda, zrak …), zaradi občanov pa pričakuje-
mo najboljšo rešitev.

Roman Dobnikar, občinski svetnik, LMŠ Komenda

Sortirinica ali deponija
Evropske volitve so za nami in vsem, ki ste glasovali za kandida-
te skupne liste SDS in SLS, se zahvaljujemo. Verjamemo, da bodo 
izvoljeni evroposlanci v Bruslju dobro opravljali svoje delo in pri 
tem poskrbeli za odpiranje tem, ki tarejo prebivalce Unije.

Ena od teh mora biti tudi problematika zbiranja in predelave od-
padkov, ki z novim požarom na deponiji v suhadolski jami, v skrbi 
za kakovost zraka in podtalnice, upravičeno razburja občane. In če 
so bile gore bal za nekatere odgovorne na občini še lani le vizualni 
problem, nas lahko ob zadnjih podatkih, da je tam skladiščenih 
kar 5-krat več odpadkov, kot je dovoljeno, upravičeno skrbi. Ob-
čina, ki jo na Publikus veže še nekajletna koncesijska pogodba, bo 
po zadnjem dogodku vendarle morala ostreje nastopiti do podje-
tja, ki že nekaj časa ne spoštuje inšpekcijskih odločb. Vse to veliko 

pove tudi o vladi, ki se te problematike še kar ne loteva z resnostjo, 
kot bi sicer glede na stanje vseslovenskega problema pričakova-
li državljani. In dokler ga ne reši, bodo, kot pišejo mediji, požari 
lahko dobičkonosen, vendar za okolje in ljudi katastrofalen način 
uničevanja odpadkov.

Naši predstavniki v občinskem svetu bodo v zvezi s Publikuso-
vo sortirnico, ki je že nekaj časa nazaj postala navadna deponija, 
vsekakor vzpodbudili razpravo oz. podprli ukrepe, ki bodo obča-
nom zagotavljali varnejše okolje.

OO SDS Komenda

Mesec maj, mesec …
Mesec maj, mesec prireditev ob občinskem prazniku Občine 
Komenda. Svoj vrh doseže vsako leto 15. maja s slavnostno sejo 
Občinskega sveta Občine Komenda, kjer se podelijo občinska in 
športna priznanja. Čestitke vsem dobitnikom. 

Žal pa smo letos v maju doživeli tudi nekaj, česar smo se vsi bali 
– požar na odlagališču Publikusa v Suhadolah.  Gasilci so ime-
li ogromno dela, da so najprej požar omejili in nato vse pogasili. 
Le njihovim izkušnjam in rednim vajam ter njihovemu hitremu 
posredovanju se lahko zahvalimo, da ni prišlo do večje ekološke 
katastrofe. Požar je pogašen, sedaj sta pa na vrsti država ter kon-
cesionar; država, da uredi tako imenovani »smetarski« zakon,  
saj se požari vrstijo po celi Sloveniji, ter koncesionar, da, tudi že 
na naša opozorila, uredi svoje probleme. Niso dovolj samo obiski 
inšpektorjev, ampak bo potrebna celovita rešitev, da se ne bomo 

utopili v smeteh ter da lahko upamo, da se ne ponovi še kakšen 
požar. Pritiski in priganjanje s strani Občinske uprave so vsekakor 
bili, na seje Občinskega sveta so bili povabljeni tudi predstavniki 
podjetja Publikus in vedno znova so bili opozorjeni, da lahko pride 
do najhujšega ter da je potrebno najti trajnostno rešitev!

Še vedno smo vam na voljo na: trnlista@gmail.com , kjer bomo 
posredovali vaše želje, predloge probleme …

Lista TRN
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Požar na Publikusu, do sedaj 
največja intervencija PGD Moste 
V zgodnjih jutranjih urah 9. maja, natančneje ob 0.08, nas je pokonci vrgel zvok pozivnikov »GORI 
V PUBLIKUS, KOMENDA, SUHADOLE.«  Še med vožnjo v dom po pogovoru z ReCO o obsežnosti 
požara vidimo, da se vali gost črn dim v smeri prijave. Takoj damo poziv za PGD Komendo in Križ. 

Prvo vozilo 01 – CVC 16/25 z devetimi 
člani izvozi dobre tri minute zatem. 
Sledita mu vozilo 02 – GVC 16/50 s 

tremi člani in vozilo 03 – GVM z motorno 
brizgalno na prikolici s petimi člani. Po pri-
hodu na kraj je bil požar že polno razvit v 
osrednjem objektu velikosti 60 x 24 metrov. 
Takoj smo začeli z varovanjem okolice in 
gašenjem osrednjega požara. Obenem smo 
po prihodu aktivirali PGD Mengeš in PGD 
Kamnik, saj nam je bilo jasno, da je zadeva 
prevelika za domačo zvezo GZ Komenda in 
da bo največjo težavo predstavljala voda. 
Vozilo 01 se je stacioniralo na vzhodni sta-
ni objekta, kjer smo imeli dober pregled 
nad požarom, obenem pa je to vstop v Cono 
Gramoznica. Vozilo 02 je bilo napoteno na 
jugozahodni del – sektor 2, kjer so se mu 
pridružila vozila PGD Komenda in PGD 
Križ. Njihova naloga je bila zavarovati po-
slovni del, ki se drži hale, in pa ohlajevanje 
bal na južni strani, saj jih je ogenj že začel 
»lizati«. Po prihodu vozil PGD Kamnik in 
PGD Mengeš se ta razporedijo po južni sta-
ni in aktivno pričnejo z gašenjem objekta 
po celi dolžini. Gašenje se je izvajalo preko 

AKL Kamnik in preko lestev (naslonjenih 
na bale) z napadalci, opremljeni z IDA.

Vedeli smo, da je hidrantno omrežje 
absolutno preslabo
Naslednja naloga je bila zagotoviti za-
dostno količino vode saj smo vsi vedeli 
– po zadnji intervenciji v septembru 2017 
– da je hidrantno omrežje absolutno pres-
labo. Vzdolž dovoza se vzpostavi napajanje 
za stacionirana napadalna vozila veriga 2 x 
B vod za dobavo vode, saj obračanje cistern 
v spodnjem delu ni bilo mogoče zaradi na-
padalnih cevovodov. Vozila so se polnila na 
treh različnih lokacijah oddaljenosti cca. 2 
km zaradi razbremenitve omrežja. 
Ob 0.44 se izda poziv za PGD Trzin in PGE 
Domžale za avtocisterne in avto lestev. 
Sektor 2 se oskrbuje z vodo z dvema MB 8/8 
preko zbiralnika vode cca 100 m3; GVC-ji 
pa po zahodni strani, kjer je še en zasilen 
dovoz do objekta. Na tem delu se je gasilo 
s pomočjo dveh izpihovalnikov s pršnimi 
šobami enot PGD Kamnik, ki so občutno 
zmanjšale vročino v samem objektu. Na tem 
delu so bila namreč vrata za vstop v objekt.

V dveh urah požar lokaliziran, 
a še zdaleč ne pogašen
Požar je bil v dobrih dveh urah lokaliziran 
znotraj območja, kjer je gorelo ob prihodu, 
vendar še zdaleč ne pogašen. V prvih urah 
je bilo na prizorišču 104 gasilcev in 24 vozil 
iz 7 gasilskih enot. Za gašenje je bilo pora-
bljeno preko 2500 litrov penila.
Ob prihodu enote PGD Kamnik je ta 
vzpostavila poveljniško mesto, ki je ko-
ordiniralo intervencijo in skrbelo za vse 
logistične zadeve: koordinacijo dovoza 
vode, oskrbo s penilom, oskrbo s tlačnimi 
posodami, ki so se direktno polnile v PGD 
Kamnik in PGD Moste. Na tem mestu je bila 
postavljena tudi enota PP.
Tekom dopoldneva so se aktivirale še enote: 
PGD Špitalič, Tunjice, Srednja vas, Zgornji 

Žarišča so bila tudi 
do 5 metrov pod 
površjem.
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Pomen čebel 
za pridelavo 
lokalne hrane

Časi, ko je bilo čebelarstvo romanti-
ka ali hobi, so z globalizacijo, inten-
zivnim kmetijstvom in s podnebnimi 
spremembami minili. Po svetu, Evro-
pi in tudi pri nas po posameznih pod-
ročjih čebele preko  zime  množično 
odmirajo. S poznavanjem biologije 
čebel, delom in tudi stroški čebelarji 
še uspevajo izgube družin sanirati. 

Čebele  so postale ogrožena živalska vr-
sta, brez pomoči čebelarjev ne bi preživele. 
Delo s čebelami je vedno bolj zahtevno, po 
drugi strani je čebelarjenje tudi način živ-
ljenja. Na usposabljanju za uporabo FFS 
smo slišali, da so strokovnjaki izračuna-
li, da bodo potem, ko bodo izumrli opra-
ševalci (čebele, čmrlji …), štiri leta zatem 
izumrli tudi ljudje.

Oprašitev rastlin je bistvenega pomena za 
bogat pridelek
Rastline s cvetenjem privabljajo čebele, da 
jih sočasno z nabiranjem medičine in cve-
tnega prahu oprašijo. Splošno je znano, 
da je oprašitev rastlin bistvenega pomena 
za kakovostno in bogato pridelavo. Vpliv 
oprašitve je pri različnih vrstah rastlin 
različen. Z oprašitvijo se pridelek pri ma-
relicah poveča za 56 %; pri breskvah za 48 
%; pri češnjah za 81 %; pri slivah za 63 %; 
pri jagodah za 20 %; pri jabolkih za 90 %; 
pri robidah za 90 %; pri hruškah za 63 %; 
pri fižolu za 40 %; pri kumarah za 81 %; 
pri bučah za 10 %; pri sončnicah za 90 %. 
Uspešnost oprašitve je odvisna od bližine 
čebel in vremena. Pridelovalci hrane imajo 
kar od 15 do 18-krat večjo korist od čebel 
kakor pa čebelarji!

Servis opraševanja je zaenkrat še zastonj
V Sloveniji so čebelarji po celotnem po-
dročju razporejeni tako, da večjega pro-
blema z oprašitvijo rastlin še ni. Servis 
opraševanja je v Sloveniji zastonj. V so-
sednji Avstriji, še pogosteje pa v Nemčiji, 
lastniki nasadov plačujejo čebelarjem po 

50 evrov na panj, da jim v času cvetenja  
pripeljejo svoje čebele. V Ameriki imajo po 
več sto kvadratnih kilometrov velike plan-
taže, kjer gojijo mandlje, pa tudi nekatere 
druge kulture. Tam je rentabilnost pride-
lave odvisna od čebel; ker imajo vsako leto 
velika odmrtja čebel, so prisiljeni uvažati 
na tisoče čebeljih družin.

Kmetijska škropiva ogrožajo čebele
Z globalizacijo je prišla v Slovenijo varoa, 
to je pršica, ki zajeda čebeljo zalego. Proti 
temu zajedavcu pod nadzorom veterinar-
jev in inšpektorjev uporabljamo sredstva, 
ki ne puščajo nobenih ostankov v medu. 
Za varojo je prišel v Evropo še kitajski sr-
šen, iz južne Afrike pa panjski hrošč. Tudi 
uporaba  škropiv v kmetijstvu ogroža če-
bele, posebno insekticidi, ki vsebujejo ne-
onikotinode. Vsa škropiva so  bolj ali manj 
strupena. Čebela, ki zaide na površine, ki so 
bile prehodno tretirane s fitofarmacevtski-
mi sredstvi, in te zaužije, se ne vrne več v 
panj. Tako se dogaja, da ob sušnih obdobjih 
močne družine naenkrat oslabijo.
V času cvetenja sistemskih škropiv ni do-
voljeno uporabljati drugače kot le v noč-
nem času, dve uri po sončnem zahodu. 
Žal so tudi ljudje, ki svojo češnjo škropijo 
v času cvetenja ob sončnem vremenu ob 
10. uri dopoldan. Ko škropimo sadovnjak 
proti insektom, moramo obvezno pred-
hodno pokositi cvetočo podrast. Zastru-
pitve čebel so čebelarji po zakonu dolžni 
prijaviti.

Vinko Ovijač

Tuhinj, Gozd, Kamniška Bistrica, 
Šmarca in Nevlje; njihova naloga je 
bila zamenjati utrujene enote, saj 
je bilo potrebno z delovnimi stroji 
presejati – premetati vse odpadke 
in se prebijati do žarišč, ki so bila 
tudi 5 metrov pod površjem. 
Ob 20.00  se je vzpostavila nočna 
izmena 31 gasilcev, ki so nada-
ljevali z gašenjem posameznih 
žarišč. 10. maja ob cca. 4.30  je 
bil požar v samem objektu do-
končno pogašen. Zamenjava za 
nočno skupino je bila ob 8.00 
– aktivirane pa so bile eno-
te PGD Topole, Loka pri Men-
gšu in Cerklje; enote so sedaj 
»polivale« premetane bale, ki 
so bile naložene okoli objekta, 
kar je trajalo ves dan, saj je bilo 
delo zelo naporno (predvsem za 
strojnike v prekladalcih). Te-
kom noči se je vzpostavila po-
žarna straža do 11. maja do 8.00, 
nato so bile končane vse aktiv-
nosti gasilskih enot na kraju.
Ovire in nevarnosti za interven-

10 maja ob 
cca. 4.30  je bil 
požar v samem 
objektu dokončno 
pogašen.

cijske enote: zaprte zapornice 
(fizično odstranili), masivna že-
lezna vrata (obiti do odprtja), vi-
soko naložene bale (tudi do osem 
metrov), ki so ob stiku z ognjem 
– vročino izgubile trdnost in so 
bile izredno nestabilne, parkirana 
vozila podjetja ob dovozni cesti.
Uradno so goreli »nenevarni os-
tanki odpadkov po predelavi meša-
ne odpadne embalaže«, cca. 2.000 
ton oziroma 3.000 m3. Popolnoma 
je bil uničen tudi en delovni stroj, ki 
se je nahajal v objektu.
Pri intervenciji, ki jo je vodil Ro-
man Koncilja, so pomagale tudi 
enote Policije, Komunalnega pod-
jetja Kamnik, podjetja Žurbi ter 
delavci podjetja Publikus. Vsem se 
zahvaljujemo za pomoč in odziv.–

PGD Moste 
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Stanislava in Klemen Pibernik, bisernoporočenca

»Sreča, da sva se srečala!«

Zakonca Klemen in Stanislava Pibernik iz Suhadol bosta 19. julija 
praznovala 60-letnico zakonske zveze. To je dovolj dober razlog, 
da smo ju v maju, mesecu ljubezni, izbrali za naš pogovor. V času, 
ko mnogi zakoni razpadajo in se mladi sploh ne poročajo, Klemen 
in Stanislava vztrajata drug ob drugem »v dobrem in hudem«.

Zakonska zveza je za vaju očitno 
vrednota, sicer ne bi zdržala skupaj 
kar 60 let?

Klemen: Zakon je za naju velika vrednota. 
Če ne misliš resno, se nima smisla poroči-
ti. Midva sva tako mislila in znala krmariti 
skozi življenje.
Stanislava: Hudo nama je za vsak zakon, ki 
se razdere, par, ki se razide.

Ali se še spominjata trenutka, ko sta drug 
drugemu rekla »da« za vse življenje? 
Stanislava: Istočasno in na istem kraju smo 
se poročile tri sestre – Magda, Iva in jaz. 

Civilna poroka je bila na Magistratu v Lju-
bljani, cerkvena pa na Brezjah. Poročil nas 
je homški župnik Karel Babnik. Na Brezjah 
sem se poročila zaradi svoje službe v ZUIM 
Kamnik. Ko je ravnateljica tega zavoda to 
izvedela, me je poklicala in strogo opozo-
rila, da tega ne bi smela narediti. Tedaj so 
bile v vzgojnih zavodih zelo pomembne t. i. 
»moralno-politične kvalitete«.

Kaj je prevladovalo v vajinem zakonu?
Klemen: Želja, da bi živela skupaj. Pus-
tila sva drug drugemu dihati. To nama 
ni bilo težko, ker oba izhajava iz družin 

z devetimi otroki. Da sva se spoznala, je 
»kriv« kamničan (vlak, ki je vozil dijake 
v šole v Ljubljani). 
Stanislava: Klemen me je najprej vprašal: 
»Gospodična, kako vam je ime?« 

Če potegneta črto pod vajino dolgo 
skupno življenje, kaj od vsega je v njem 
za vaju najdragocenejše? 
Klemen: Da se tako dobro razumeva, si po-
veva, kar želiva sporočiti drug drugemu, 
se podpirava, pa tudi opravičiva, če je kdo 
»tečen«; da se znava tudi pošaliti. 
Stanislava: Hvala Bogu, da imava drug dru-
gega! Od petih sester imam samo jaz še ži-
vega moža.

»Nekaj mora biti tudi 
za oči, najpomembnejša 
pa je notranja lepota.«
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Kaj narediti, ko pridejo preizkušnje?
Stanislava: Potrpeti in se pogovoriti, da ni 
napetosti med zakoncema.
Klemen: Ne smeš misliti na to, da je za-
kon jarem, so pa v njem obveznosti, ki si 
jih podpisal ob poroki, se jih moraš držati. 
Na zakon se je treba pripravljati, ga začeti 
graditi že zgodaj.  

Pa navzkrižje zanimanj? 
Klemen: Velikokrat je najboljša rešitev kom-
promis: da upoštevaš, kar zanima sozakon-
ca, on pa tvoja zanimanja. Treba se je znati 
tudi čemu odreči in ugoditi sozakoncu.

Za vama je uspešna poklicna pot: Klemen je 
diplomirani ekonomist in elektroinženir, 
Stanislava likovna pedagoginja. Je to delo 
izpolnilo vajina poklicna pričakovanja?
Stanislava: Veliko mi je pomenilo, če sem 
znala učencem pri tehničnem in likovnem 
pouku, ki sem ju poučevala na OŠ Komen-
da Moste, dobro razložiti snov, da so bili 
učenci uspešni pri obeh predmetih. Na 
višji stopnji sem najraje poučevala likov-
ni pouk. Velikokrat sem bila nad likovnim 
izražanjem nekaterih učencev in učenk 
kar ganjena, tako izvirno in prisrčno so 
se znali likovno izražati. Najbolj pozna-
ni in priznani doma in na tujem iz naše 
šole so bili grafični izdelki v linorezu. Na 
mednarodni razstavi likovnih del v Indiji 
je Danica Grošelj za linorez prejela Nehru-
jevo nagrado. Na naši šoli smo organizirali 
slovensko, jugoslovanske in mednarodne 
razstave male grafike – otroški ex libris 
(knjižno lastniško znamenje). Imeli smo 
tudi Formo Vivo v lesu in glini. 
Klemen: Študiral sem ob delu, pridobljeno 
izobrazbo in znanje pa uresničeval v ra-
zvojnem oddelku tovarne Titan. Čeprav je 
bilo takrat samoupravljanje, smo marsikaj 
ugodno rešili in razvili.

Veliko sta naredila tudi ob poklicnem 
delu. Najprej sta si ustvarila lep skupni 
dom, družino, sin Tomaž živi z družino v 
vajini neposredni bližini. Vi, Klemen, ste 
kot nekdanji uspešni smučarski skakalec 
trenirali nečaka  Petra in Metoda in celo 
njuno sestro Meto, bili pobudnik in prvi 
predsednik Športnega društva Suhadole.
Klemen: V smučarskih skokih, zlasti kla-
sični kombinaciji, je bil zelo uspešen ne-
čak Peter, saj je bil večkrat jugoslovanski 
državni prvak. Za nečakinjo Meto lahko 
rečem, da je bila začetnica ženskega smu-
čarskega skakalnega športa pri nas, velik 
talent, zelo pogumna, kot dekle je preska-

kovala fante. Sam sem na  zimskih olim-
pijskih igrah v Sarajevu leta 1984 sodeloval 
kot član t. i. tehnične ekipe Janeza Goriška.  

Za kaj si kot upokojenca še posebej 
vzameta čas?
Stanislava: Ko sem se upokojila, sem v šoli 
kot zunajšolsko dejavnost imela klekljar-
ski krožek. Pozneje sem za odrasle vodila 
krožek za klekljano čipko, ki je prerasel v 
Klekljarsko društvo Čebelica Moste. Sem 
članica UO Društva diabetikov Kamnik in 
skupine Rosa pri Medgeneracijskem dru-
štvu za kakovostno starost Komenda.

Kaj menita o prostovoljnem delu? 
Klemen: Brez tega ne moremo, ne bi bilo 
številnih dejavnosti. Nekaj daš in tudi do-
biš nazaj.

ravljati gospodinjska dela za naju. Izredno 
lep je tudi čas, ko lahko berem knjige.  
 
Kaj bi od tistega, kar sta dobila v svojih 
družinah in sama na tem gradila, 
svetovala mladoporočencem?
Klemen: Skrb za lepe medsebojne odnose, 
prijateljstvo, zaupanje, pogovor, potrpljenje.

»Midva nimava tihih 
dni. Biti moraš tudi 
toliko pogumen, da 

drugemu priznaš, 
v čem ima prav.«

Družina je torej pomembna …
Stanislava: Zelo. Otroci naj bodo res zaže-
leni. Žal se nama ta želja ni izpolnila, saj 
sta se dva otroka rodila mrtva. Zelo naju 
je prizadela smrt Klemenovega brata Ciri-
la zaradi prometne nesreče. Njegova žena 
Ivanka je ostala sama s petimi otroki. Po 
svojih močeh sva jim pomagala.  

Prišel je večer vajinega življenja, vendar 
z vsakim dnem še vedno tudi jutra. 
Se jih veselita?
Stanislava: Se, a se obenem zavedava, da 
ne zmoreva več vsega, kar bi rada. Veliko 
ostane neizpolnjenega, neuresničenega, 
zgolj želenega.

Kako bi bilo, če bi se vnovič rodila? Bi se 
vnovič odločila drug za drugega?
Klemen: Imela sva srečo, da sva se spoznala. 
Stanislava: Nekaj mora biti tudi za oči, naj-
pomembnejša pa je notranja lepota.–

Jožef Pavlič 

Se kdaj v vajinih odnosih »zaiskri«? 
Klemen: Prepir kot tak ni napačen, stvari 
se razčistijo. Po njem je treba trezno pre-
soditi, kaj je bilo prav in kaj narobe pove-
dano. Za tisto, kar je bilo narobe, se je tre-
ba opravičiti. Midva nimava tihih dni. Biti 
moraš tudi toliko pogumen, da drugemu 
priznaš, v čem ima prav.

Kako skrbita za zdravo življenje? 
Stanislava: Največ kuham enolončnice, 
ker imava najraje »jedi na žlico«. Zaradi 
zdravja skrbiva za uravnoteženo prehrano. 
Za gibanje na zraku imava dovolj prostora 
okrog domače hiše in dela v vrtu. 

Gotovo imata še želje, načrte, snujeta 
kaj novega.
Stanislava: Moliva, tako kot so včasih – za 
srečno zadnjo uro!

Kam hodita na oddih?
Stanislava: Najraje sva doma. Še vedno rada 
rišem vzorce, klekljam, si pri tem najbolj 
oddahnem. Klekljanje je zame najboljša 
psihoterapija. Fotokopije svojih čipk upo-
rabim tudi za izdelavo voščilnic. Vesela 
sem, da kljub diabetesu še zmorem op-
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Godba Komenda začela 
občinska praznovanja
Praznovanja ob jubilejnem 20. občinskem prazniku 
Občine Komenda v maju, obenem pa prazniku dela, 
je s prvomajsko budnico pričela Godba Komenda. 

Občane (vaščane) je k praznovanju začela »buditi« in vabiti 
že ob 5. uri pred osrednjo občinsko stavbo v Komendi. Pred 
tem je godbenike pozdravil, nato pa vseskozi spremljal naš 
župan Stanislav Poglajen. 
Pot jih je iz Komende vodila na Breg, v Nasovče, nato na 
Klanec, na Podboršt, na Mlako, na Goro, od tam v Žeje (po-
gostitev pri Rojčevih), kjer se je godbenikom pridružil po-
džupan Igor Štebe, v Moste in v Suhadole, sklenila pa se je 
malce pred deseto uro na Križu. Tam so godbeniki igrali v 
sprevodu od gasilskega doma do Kmečkega hrama, kjer so 
jih pogostili z okusnim golažem. Vsega skupaj so zaigrali 
okrog dvajset skladb. V vsaki od obiskanih vasi po tri.
Godbeniki pod vodstvom prizadevnega predsednika Ma-
tevža Cerarja so začeli igrati v zelo hladnem in meglenem 
vremenu, na koncu jih je »pozdravilo« sonce. Izkazali so se s 
kakovostnim igranjem in bogatim programom skladb. 

Jožef Pavlič  

Komenda se je predstavila 
v Arboretumu
Vsako leto tudi Komenda popestri dogajanja ob prvomaj-
skih praznikih v Arboretumu. 

Tisočerim obiskovalcem obogati doživetje. Toplo sonce in visoke 
temperature so pospešile razcvet dveh miljonov prekrasnih cve-
tov. Le narcise so na večini gredic že ovele, tiste v senčnih zaplatah 
pa so se še vedno bohotile v vsej svoji lepoti. Ja, Souvanov park 
nam vedno znova nahrani duše v vsej  svoji lepoti in razkošju. Glo-
bok poklon pa gre naslednikom in urejevalcem parka Volčji potok.
Gostitelji so nam odredili prostor za predstavitev na stičišču ma-
kadamskih poti blizu otroških igrišč. Prostora res ni bilo v izo-
bilju, veselila pa nas je velika pozornost številnih obiskovalcev. 
Klekljarice društva Čebelica so že pridno sukale vretenca »klekle«. 
Prvi so prišli člani Godbe Komenda. Zagodli so, da je bilo kaj! Prid-
ružile so se jim še mažoretke društva Twins, skupaj so zaokrožili 
rdeč nagelj veselih viž. Na Gorenjskem seveda ne gre brez folklo-
re. Člani folklorne skupine Društva upokojencev Komenda so ob 
zvokih harmonike in basa zaplesali dva spleta. Za njimi pa naši 
najmlajši Avrikelčki, sekcija otrok Društva Narodnih noš na Ko-
mendskem. Vse dokler bodo plesali otroci se nam ni bati za naše 
slovensko folklorno izročilo. Vse skupine so se potem odpravile še 
po parku in na parih mestih s plesom razveseljevale obiskovalce. 
Naj še dolgo velja:  »Nagelj rdeč in rožmarin, za spomin,« - vsi 
smo imeli res lep prvi maj.

Katja Tabernik

Folkloristi DU se predstavijo. Avrikelčki so za nagrado čakali na vlakec. Komendska godba in mažoretke.
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Na god sv. Florijana so se gasilci 
priporočili svojemu zavetniku
Gasilci po vsej Sloveniji in na tujem so se na god mučenca sv. Florijana 4. 
maja pri mašah priporočili svojemu zavetniku, naj jih varuje, ko pomagajo 
ljudem pri naravnih in drugih nesrečah. 

To so v podružnični cerkvi mučenca sv. Boštjana v Mostah pri Komendi na povabilo PGD Mo-
ste naredili tudi člani PGD Komenda, PGD Križ, domačega PGD in okoliških gasilskih društev. 
Maševal jim je komendski župnik Zdravko Žagar. Berilo in prošnje je bral gasilec Ivan Hlade 
s Križa. Gasilci so pred mašo prikorakali v cerkev v sprevodu izpred starega gasilskega doma 
v Mostah, po maši pa se s tremi prapori prostovoljnih gasilskih društev iz Komende, Križa in 
Most, združenih v Gasilsko zvezo Komenda, postrojili pred moščanskim svetiščem. Nato so 
se skupaj s pevci komendskega mešanega cerkvenega pevskega zbora, ki so peli med mašo, 
in s pritrkovalci zbrali k pogostitvi v novem prostornem in na pravem kraju zaradi hitrega in 
učinkovitega posredovanja postavljenem gasilskem domu v Mostah. Nekateri obiskovalci so 
si tudi ogledali novo nujno potrebno veliko pridobitev za sedanji in prihodnji rod v Mostah, 
Suhadolah in Žejah in vsej komendski občini. 

Jožef Pavlič   Polno obiskan 
tečaj temeljnih 
postopkov 
oživljanja
V prostorih novega gasilskega doma 
v Mostah je 7. maja potekal tečaj te-
meljnih postopkov oživljanja s teo-
retičnim in praktičnim delom, ki ga 
je organiziral krajevni odbor RK Mo-
ste v sodelovanju s PGD Moste. 

Pomagati sočloveku v stiski je osnovna 
dolžnost vsakega posameznika in da se tega 
zavedamo, je pokazala polna sejna soba. Pris-
luhnili smo predavanju Urše Poje, gasilke PGD 
Moste in medicinske sestre, nato pa je sledil 
praktičen prikaz pomoči ob nenadnem zastoju 
srca in oživljanje s defibrilatorjem. S pomočjo 
lutke je vsak izmed udeležencev lahko preiz-
kusil, kako v praksi deluje defibrilator, kar je 
neprecenljiva izkušnja. 

Špela Šimenc

Spominska slovesnost pri spomeniku 
NOB na Komendski Dobravi
Krajevna organizacija Zveze borcev za vrednote NOB Komenda je 10. maja pri 
spomeniku na Komendski Dobravi pripravila spominsko slovesnost. 

Za prijeten uvod so ob kulisi spomenika NOB, gostov s prapori in majskega meglenega 
dopoldneva, skozi katerega se je trudilo prodreti sonce, poskrbeli pevci iz mešanega pev-
skega zbora DU Komenda. Slovesnost je povezovala  Anja Kralj Železnik, ki je s čudovito 
recitacijo pesmi Mateja Bora, ki jo je posvetil svoji Nini, le redko katerega udeleženca 
pustila ravnodušnega. Program so popestrili tudi recitacija Marije Kern ter glasbeni vlož-
ki in recitacija učenk OŠ Komenda Moste. K spomeniku so slavnostno položili venec žu-
pan Slavko Poglajen, Miroslav Kepic, Dušan Božičnik in predstavnik društva izgnancev. 
Slavnosti govornik je bil na letošnji slovesnosti Saša Lenarčič, predsednik DU Komenda, 
ki je izpostavil pomen vsakega izmed štirih kamnov spomenika NOB na Komendski Dob-
ravi, spomnil tudi na dogodke osamosvojitvene vojne, svoj govor pa zaključil z upajočo 
mislijo, da se nam nikoli več ne bi bilo treba boriti proti fašizmu. 

Špela Šimenc
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Pogovorni večer s 
Petrom Svetino, varuhom 
človekovih pravic
Ustanova Petra Pavla Glavarja je v petek, 7. maja, , skupaj 
z Osnovno šolo Komenda Moste, v telovadnici v Mostah 
pripravila pogovorni večer z varuhom človekovih pravic 
Petrom Svetino.

Slovesnost v spomin na 
osamosvojitveno vojno za 
Slovenijo
V petek, 17. maja, je potekalo srečanje veteranov vojne za Slo-
venijo »Dan veteranov OZVVS Kamnik – Komenda« in slove-
snost pred spominskim obeležjem na ploščadi pred občinsko 
stavbo, v spomin na osamosvojitveno vojno za Slovenijo. 

Slovesnost, ki je tradicionalna že od leta 2013, so otvorili prvošolč-
ki pod mentorstvom Bernarde Hozjan, ki so prisotnim pogumno 
recitirali Pavčkove pesmi, program pa je popestrila tudi recitacija 
Anje Kralj Železnik. »Veseli me, da v današnjem kulturnem pro-
gramu sodelujejo mladi državljani, ki so se rodili po osamosvojit-
veni vojni. To so generacije, na katere želimo prenašati vrednote, 
za katere smo se Slovenci stoletja borili,« je povedal slavnostni 
govornik, predsednik območnega združenja, Zvonko Cvek, poleg 
tega pa v svojem govoru spomnil tudi na zgodovinske dogodke, ki 
so pripeljali do današnje samostojne Slovenije.

Špela Šimenc

Zbor starih traktorjev 
znova obujen
Društvo Stari traktor Moste je v soboto, 18. maja, na pro-
storu komendske tržnice organiziralo zbor starih trak-
torjev in bolšji sejem. 

Pripeljalo in pokazalo se je okoli dvajset traktorjev iz Komende 
in okolice. Dogodek se je zgodil prvič, oz. bolj pravilno zapisa-
no, znova po desetih letih.  »Namen našega dogodka je, da bi 
se ta ljubiteljska dejavnost malo bolj razvila in da se predsta-
vimo,« nam je povedal Vinko Koželj iz omenjenega društva, ki 
sicer šteje 30 članov. 

Špela Šimenc

Pogovor je vodil predsednik uprave UPPG, Štefan Petkovšek, ki 
mu je pripravil nekaj vprašanj za pogovor, po končani debati pa je 
bil čas za vprašanja, ki jih je postavila publika. Veliko vprašanj se 
je navezovalo na pridobivanje moči in zaupanja Varuha med ljud-
mi, na delovanje same organizacije ter na okoljsko problematiko, 
ki je v zadnjem času aktualna tema. Varuh je poudaril, da obravna-
vajo vsako pobudo z enako skrbnostjo, ne glede na to, ali jo poda 
en sam ali več pobudnikov. Izpostavil je, da je Slovenija med dru-
gim tudi z zagovorništvom otrokovega glasu, s Svetom varuha, z 

državnim preventivnim mehanizmom in z letos ustanovljenim 
Centrom za človekove pravice dosegla A status med nacionalnimi 
institucijami varovanja človekovih pravic.
Kot zanimivost: v sami ustanovi je zaposlenih približno 50 ljudi, 
ki se vsakodnevno ukvarjajo s problemi, katerih ni malo – na pri-
mer v petek, na dan debate, je hiša prejela kar 63 pobud.
UPPG se zahvaljuje OŠ Komenda Moste za odstopljen prostor.

Doroteja Petek, štipendistka UPPG

Govornik Zvonko Cvek in prvošolčki, ki so pogumno recitirali pesmi.
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Kosilo z Godbo Komenda
Bilo je majsko nedeljsko popoldne – mrzlo in deževno. 
Kulturno društvo godba Komenda nas je v nedeljo, 19. 
maja, domiselno povabilo na Kosilo z Godbo Komenda k 
Planinskemu domu na Podborštu. 

Letošnji koncert je bil že tretji po vrsti, torej je postal tradiciona-
len. To je mlada godba, z veliko mladih glasbenic in glasbenikov. 
Dirigentsko palico vrhti kapelnik Peter Šala iz Kamnika. 
»Kosilo« smo pričeli z aperitivom – skladbo Vilka in Slavka Avseni-
ka Lepo je biti muzikant. Sledile so »Hladne predjedi« – pa niso bile 
skladbe Vinka Štruclja Za stare plesalce in Antona iz Tirola prav nič 
hladne. Lepo so zazveneli akordi glasbe in nam božali glasbene br-
bončice. Brez prestanka so sledile »Jedi na žlico«, »Glavne jedi«, pa 
tudi »Hišne specialitete«. Na koncu pa še »Priloge« s slovenskimi 
zimzelenimi.  Šli smo na Vozi me vlak v daljavo, Čez Tromostovje in 
oddirjali na Mojem črnem konju, ki ne rabi uzde. Otroški živ žav na 
igralih in dež, ki se je na koncu usul z vso močjo, niso prav nič motili 
glasbenega nedeljskega popoldneva. Vsi, ki smo prišli poslušat kon-
cert, smo ga glasbeno popolno doživeli. Na žalost ni bilo veliko pos-
lušalcev, a kogar ni bilo, mu je lahko žal. Predsednik Društva Godbe 
Komenda Matevž Cerar ja na koncu še enkrat pozdravil vse ljubitelje 
dobre godbe in se obenem zahvalil za prispevke. Ja, res: »Ni je muske 
čez dobre pleh muske«. Mi smo dobili veliko porcijo.

Katja Tabernik

Fo
to

: K
at

ja
 T

ab
er

ni
k

Tašča se vrača

Likovni natečaj: 
Moj kraj - Komenda
V četrtek, 23. maja, je v OŠ Moste potekal dogodek ob 
odprtju razstave del likovnega natečaja Medobčinskega 
muzeja Kamnik z naslovom: Moj kraj – Komenda. 

Sodelovali so učenci od 1. do 6. razreda, ki so skupno ustvarili prek 
300 del na temo komendske občine. V razstavljenih delih (najbolj-
ša so bila tudi nagrajena) lahko vidimo različne, za našo občino 
značilne tematike - od lončarstva, gasilstva, konjeništva do čebe-
larstva. Učenci so pripravili pester program s kar nekaj glasbenimi 
vložki. Dogodek sta obiskali tudi Zora Torkar, direktorica Medob-
činskega muzeja Kamnik in kustosinja Saša Bučan, ki je učence 
pohvalila za ustvarjanje in jih spodbudila, naj  domišljiji še naprej 
puščajo prosto pot. 

Špela Šimenc

Čestitamo članom dramske skupi-
ne Društva upokojencev Komenda za 
pogum in vztrajnost, ki so ju morali 
izkazati, da smo lahko 18. 5. v Kul-
turnem domu uživali in razmišljali ob 
gledališki uprizoritvi Tašča se vrača.

Igro sta spisala Sabina Pogačar in Marsel 
Gomboc. Priredila in režirala jo je Andreja 
Humar Gruden, sceno je izdelal Jože To-
polovec, dramsko skupino pa je vodil Alojz 
Zver. Na odru so se izpostavili in zavzeto 
odigrali svoje vloge Ivica Peterlin, Janez 
Andrejka, Alojz Zver, Bernarda Prezelj, 

Jože Topolovec, Marija Kern, Justina Ur-
banec, Andrej Topolovec in Sonja Krakar. 
Zelo zahtevna je bila naslovna vloga taš-
če, ki jo je odlično odigrala Ivica Peterlin, 
tako dobro, da je s svojo prepričljivostjo 
dostikrat prestopila mejo med  amatersko 
in profesionalno igro. Gledališčniki so bili 
nagrajeni s takim obiskom, da je bilo pot-
rebno priskrbeti še dodatne sedeže. Igra 
nas je ob vsej svoji komičnosti v razsve-
tljenski maniri poučila o demenci. Še na 
veliko ustvarjalnih uspehov v prihodnosti!

Goran Peršin
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Komendski pevci so se izkazali
Enajste revije pevskih zborov gorenjskih upokojenskih 
društev pod geslom Gorenjski upokojenci pojejo, ki se 
je odvila 13. aprila v OŠ v Bistrici pri Tržiču, se je udele-
žil tudi Mešani pevski zbor DU Komenda pod vodstvom 
zborovodje Ignaca Gorjanca. 

Zbor se tokrat ni uvrstil med prve tri pevske zbore od 14 nastopajo-
čih (zmagal je Ženski pevski zbor LIPA DU Radovljica), je pa za zapeti 
pesmi Samotno drevo in Naj bo pomlad požel veliko odobravanje in 
pohvalo udeležencev prireditve. Na diatonično harmoniko ga je pri 
petju spremljal harmonikar Miro Basarac. Pevci in pevke pod vod-
stvom predsednika zbora Miha Ferjuca in v spremstvu predsednika 
DU Komenda Saše Lenarčiča so se, kot se za tudi prijateljsko ubrano in 
uglašeno ekipo pevcev in pevk spodobi, v Bistrico peljali z avtobusom. 
Nazaj grede so se ustavili »na kozarčku« v gostilni Marinšek v Nak-
lem, kjer so zapeli vrsto slovenskih narodnih pesmi.

Jožef Pavlič

Tri pevke iz Komende so v svetovno znanem zboru
Dijakinje Škofijske klasične gimnazije Ljubljana – Šen-
tvid, članice Dekliškega pevskega zbora Sv. Stanislava 
pod vodstvom dirigentke Helene Fojkar Zupančič, so v 
Ameriki pele glasbenim sladokuscem – nad 4000 ame-
riškim dirigentom in več tisoč tujim gostom. 

Med pevkami so tudi tri Komendčanke: Urška Planinc, Zala Erent in 
Vita Marta Ciraj. Kot edina evropska zasedba je skupina nastopila v 

Kansas City na Nacionalni konferenci ameriških dirigentov – ACDA 
in s svojimi nastopi navdušila prisotne. Pred tem so, za »prilagajanje 
in ogrevanje« v hudi zimi, gostovale po ZDA in Kanadi tudi med na-
šimi rojaki – izseljenci. Turneja je trajala od 18. februarja do 3. marca 
2019, dekleta pa so se domov vrnila pod močnimi vtisi. Dekliški zbor 
čaka že nov velik izziv za leto 2021, ko bo Ljubljana gostila največji 
zborovski festival v Evropi – Europa Cántat. 

v. Jožef Ciraj

Urška Planinc, Vita Marta Ciraj in Zala Erent – vse tri iz Komende – pojejo v vedno bolj znanem Dekliškem pevskem zboru sv. Stanislava.
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Mednarodni uspeh 
flavtistke Nike Juvan
Štirinajstletna Nika Juvan, ki obiskuje Glasbeno šolo Ka-
mnik in je učenka OŠ Komenda Moste, postaja vedno bolj 
uveljavljena mlada flavtistka. 

Prejšnji mesec  je na mednarodnem glasbenem tekmovanju v Poža-
revcu osvojila 1. nagrado v svoji kategoriji in zlato plaketo, kar je tre-
nutno njen največji uspeh. Vsekakor pa ne prvi – letos je Nika tekmo-
vala tudi na državnem tekmovanju TEMSIG, kjer je osvojila srebrno 
plaketo, na mednarodnem tekmovanju EMONA 2018 pa zlato plaketo. 
Dve leti nazaj je na mednarodnem tekmovanju SVIREL osvojila zlato 
plaketo, pred tremi leti na TEMSIG državnem tekmovanju kot komaj 
enajstletna deklica pa dosegla 3. mesto, zlato plaketo in nagrado za 
najboljšo izvedbo skladbe slovenskega skladatelja.

Špela Šimenc
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Naš rojak Ivan Sivec 
praznuje 70. rojstni dan
Ivan Sivec se je rodil 23. maja 1949 v Mostah, očetu An-
dreju in materi Mariji, kot najmlajši med tremi sinovi v 
pritlični kmečki hiši z letnico 1920. 

Sivčevi so bili več kot 400 let 
kmetje. V vasi so tudi po drugi 
svetovni vojni ohranjali stare 
običaje, skupna dela in druženja, 
na katerih so na harmoniko za-
igrali ljudski godci, zapeli pevci, 
stari ljudje obujali spomine. V 
Ivanovo otroško srce in dušo se je 
vse to vtisnilo za vedno, je bilo in 
je vedno žuboreči studenec nje-
govega izjemnega ustvarjalnega 
zagona in dela, katerega plod je 
doslej 155 knjig najrazličnejših 
literarnih zvrsti, 3000 besedil za 
domačo in zabavno glasbo, monografiji o razvoju domače glasbe na 
Slovenskem Vsi najboljši muzikanti I. in Vsi najboljši muzikanti II., več 
kot sto pravljic in več kot tristo humoresk. Po nekaterih njegovih delih 
za mlade so pripravili radijske igre, po mladinskem pustolovskem ro-
manu Pozabljeni zaklad (1978) je režiser in scenarist Tugo Štiglic leta 
2001 posnel televizijsko nadaljevanko v treh delih in celovečerni film, 
ki si ga je ogledalo več kot 25.000 obiskovalcev; za to je dobil najvišje 
priznanje – zlato rolo. Za pisanje besedil za domačo in zabavno glasbo 
je leta 2002 prejel nagrado za življenjsko delo – Souvanovo nagrado. 
Za svoje knjige – napisal jih je daleč največ od vseh slovenskih pisate-
ljev – zlato Kersnikovo plaketo za književnost. Kot časnikar na Radiu 
Slovenija (od jeseni 1978) v uredništvu jutranjih oddaj in leto pozneje v 
dokumentarno-feljtonskem uredništvu je dobil Terseglavovo prizna-
nje za demokratizacijo glasil oz. za radijske oddaje.

Jožef Pavlič

Veseli slovenski večer
Srečanje s pisateljem, pesnikom in etnologom Ivanom Siv-
cem ob njegovem 70. rojstnem dnevu bo 14. junija ob 19.30, v 
dvorani frančiškanskega samostana v Kamniku.
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Mladinski pevski zbor 
prejel srebrno priznanje
Mladinski pevski zbor je na regijskem tekmovanju otro-
ških in mladinskih pevskih zborov, ki je potekalo 15. maja 
v Cerkljah na Gorenjskem, prejel srebrno priznanje. Zbor, 
katerega zborovodkinja je Marjeta Čimžar, se je tovrstnega 
tekmovanja udeležil prvič, gotovo pa ne zadnjič.

Š. D.

Še vedno lahko 
naročite brezplačno tablo 
s hišnim imenom
V okviru projekta »Stara hišna imena«, v katerem so-
delujejo občine Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in 
Medvode, so bila v komendski občini letos obravnavana 
naselja Križ, Moste, Suhadole in Žeje.

Na podlagi zgodovinskih zapisov v franciscejskih katastrih in žu-
pnijskih knjigah ter s pomočjo domačinov, ki so sodelovali na sre-
čanjih, je bilo v navedenih krajih zbranih 207 starih hišnih imen. 
Pri zbiranju imen in predvsem zanimivosti, povezanih z njimi, so-
delujejo tudi učenci OŠ Komenda Moste, ki bodo na ta način obo-
gatili znanje o svojih domačih krajih.
Z namenom ohranitve in oživitve rabe hišnih imen so bili lastniki 
hiš s hišnimi imeni povabljeni k podaji soglasja za označitev do-
mačije. Lastniki, ki so soglasje podali, so table s hišnimi imeni že 
prejeli. Na tablah so imena izpisana v domači narečni obliki. La-
stniki domačij, ki se za označitev domačij niso odločili, še vedno 
lahko prejmejo brezplačno tablo s hišnim imenom. 

Za več informacij se lahko obrnete na Razvojno agencijo Zgornje Go-
renjske, telefon 04 581 34 16 ali e-pošta klemen.klinar@ragor.si.
Projekt »Stara hišna imena« poteka v okviru LAS Za mesto in vas in je 
financiran s strani Občine Komenda, ostalih sodelujočih občin in Evrop-
ske unije preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Klemen Klinar
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19. občinski gorski tek uspel kljub 
kislemu vremenu
Leto je naokoli in kot aktivni soustvarjalci športnih dogodkov smo se tudi 
letos odzvali, da v okviru občinskega praznika organiziramo 19. odprto ob-
činsko tekmovanje v gorskem teku. Realno je to bolj kros po gozdnih poteh 
do prepoznavnih mlinčkov in nazaj.

Uspeli balinarski tekmovanji
Na balinišču na Podborštu so se 7. maja za pokal Občine Komenda »spopad-
le« vaške ekipe balinarskih navdušencev. 

V zelo hladnem, vetrovnem in deloma de-
ževnem vremenu je tekmovalo sedem ekip 
s po tremi člani, balinarke pa so za tek-
movalce napekle obilo dobrot. Prve so bile 
Moste (Tone Zarnik, Ciril Rogelj in Milan 
Peterlin), druga Mlaka (Peter Hacin, Ivan-
ka Žulič in Tomaž Hacin, tudi vodja tek-
movanja), tretja pa Gmajnica (Fani Sodnik, 
Avgust Sodnik in Mari Smolnikar). Ostala 
mesta so si razdelile ekipe Žej, Komenda 2 
in Komenda 1. Pokale sta najboljšim eki-
pam podelila podžupan Igor Štebe in pred-
sednik DU Komenda Saša Lenarčič. 

15. aprila pa so na istem balinišču, prav 
tako v organizaciji Balinarske sekcije  
DU Komenda (predsednica Ivanka Žulič, 
vodja tekmovanja Tomaž Hacin), člani 
sekcije tekmovali v dvojicah za »mesna-
te nagrade« – šunke. Med osmimi z žre-
bom izbranimi pari sta po napetih »dvo-
bojih« zmagala Tomaž Hacin in Drago 
Oblak, druga sta bila Sašo Jere in Silvo 
Rajtarič, tretji Fani Sodnik in Ivanka Žu-
lič, četrta Peter Jakomini in Mirko Misja. 
Tekmovalce je pozdravil predsednik DU 
Komenda Saša Lenarčič, slastne nagra-

de pa jim je podelil podpredsednik Bali-
narske sekcije DU Komenda  in navdušen 
balinar Avgust Sodnik. 

Jožef Pavlič 

Letošnja vremenska loterija žal ni bila na 
naši strani. Vremenska slika je bila z vsa-
kim dnem bolj črna in v nedeljo, petega 
maja, so dež napovedovali za cel dan.  Tako 
je tudi bilo, z manjšimi 'suhimi' preki-
nitvami. Najbolj me je skrbela dodobra 
razmočena proga, a me je Pavel opomnil: 
»Saj smo vendar Skadolci – Žabarji.« Vse 
moje pridne sovaščane sem moral bodriti 
in spodbujati, da smo izpeljali tekmo. Naj 
bo dež, toča, sneg in ne bom odpovedal 
tekme, sem »tišal« svojo namero. Lahko 
prestavimo start, drugače se pa v dežju 
tudi lepo teče. Ne verjamete? Če ne boste 
poskusili, ne boste vedeli. Lahko pa vpra-
šate 40 nastopajočih, ki so obuli športne 
copate, odtekli 'mlinčki kros' in prema-

gali makadamsko cesto, polno luž, mehko 
gozdno podlago ter najbolj zoprno razmo-
čeno blatno strmino pred vzponom ter še 
drseči spust k mlinčkom, ki je spominjal na 
blatni tobogan. Res sem vesel, da so tekači 
uvideli nevarni del proge, kjer je prihaja-
lo do zdrsov in niso pretiravali s hitrostjo. 
Tako so vsi brez poškodb pretekli 4,5 km 
dolgo progo mokri in blatni, a veseli do 
cilja. V kategoriji občinskega prvaka sta 
najhitreje opravila s krosom Petra Sršen 
pri dekletih in Marko Florjanič pri fantih, 
čestitke občinskima prvakoma.
Najlepše je videti razigrano predšolsko 
mladino pred startno ciljno črto, ki se 
pridno ogreva z motivatorjem Markom 
Florjaničem, in se vneto pripravljajo, da 
odtečejo slabih 200 metrov ob bučnem na-
vijanju staršev in ožjih članov družine ter 
se na koncu posladkajo s sladko nagrado. 
Za njih je to še igra in prav je tako. V nas-
lednji starostni kategoriji od 7 do 10 let 
so odtekli 600 metrov, tudi oni so se pred 
startom dodobra ogreli in odtekli ter preži-
veli nedeljsko dopoldne brez elektronskih 
naprav, kot je lepo v govoru poudaril župan 
g. Slavko Poglajen, ki nas je obiskal skupaj 

s podžupanom g. Igorjem Štebetom, s ka-
terim sta navijala za borbene tekače. Seve-
da smo izkoristili županovo pripravljenost 
za podelitev občinskih kolajn za najboljše 
tri v kategorijah.
Kolajne je prispevala občina, praktične 
nagrade pa podjetja Burgox d.o.o., Nek-
tar Natura d.o.o. in Tesarstvo in krovstvo 
Štebe Igor s.p., katerim se prav lepo zah-
valjujemo. Zahvaljujem se tudi vsem ob-
čanom, ki so po svojih močeh prispevali, 
da je druženje še v tako kislem vremenu 
srčno in veselo uspelo. Tekmovalce pa va-
bim, da še naprej pridno uporabljajo De-
beli hrib in Hosto za svojo dobro nadaljnjo 
kondicijsko pripravljenost.

Franci Groznik
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Občinska prvaka - Marko Florjančič in Petra Sršen

Zmagovalci za pokal Občine Komenda.
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Tekmovanji v pikadu
Društvo upokojencev (DU) Komenda je 9. maja v prostorih Teniškega kluba 
Komenda pripravilo občinski turnir v pikadu za ženske in moške. 

Uspešno zaključena sezona 
lokostrelstva
V sklopu prireditev za občinski praznik Občine Komenda 
smo 9. maja 2019 uspešno zaključili še z lokostrelstvom, 
saj smo na ta dan priredili občinsko tekmovanje.

V komendski športni dvorani se je zbralo prijetno število tekmo-
valcev in navijačev, ki so budno spremljali vsak strel na tarčo. Po 
natančnem seštevanju točk je sledila podelitev medalj.
Zlate medalje so osvojili: Jošt Pibernik, Teja Jeraj, Samo Vrbec, 
Gašper Šmauc, Vesna Škofic, Tija Prkupec, Matjaž Jeraj, Brigita 
Zarnik in Miha Šket. Čestitamo vsem tekmovalcem, tudi tistim, ki 
jim tokrat strel ni prinesel medalje … Vseeno smo jih potolažili s 
sokom in pecivom.
Pohvaliti moramo delo trenerja Roberta Levstka, ki že nekaj let svoj 
trud vlaga v mlade in stare lokostrelce, kar se pozna tudi pri tekmo-
vanjih, ki sežejo izven naše občine. Tokrat jih čakajo novi izzivi na 
področnem tekmovanju v Vavta vasi, državno prvenstvo v Polhovem 
Gradcu, področno tekmovanje v Dolenjskih toplicah in Ankaranu, na 
katerih jim želimo mirno roko in dober strel v center.

Jelka Smrekar, Mravljišče

Pentatlon z rekordno 
udeležbo
Malo je dogodkov, na katere udeležencev sploh ni treba 
posebej vabiti, a komendski rekreativni turnir Penta-
tlon je prav to. 

Dogodek, ki poteka pod okriljem Društva prijateljev športa, je le-
tos od običajnih 100 udeležencev (10 skupin) zaradi povpraševanja 
sprejel kar 120 tekmovalcev (12 skupin), izmed katerih jih je bila 
slaba polovica Komendčanov. Tekmovalci so se pomerili v petih 
različnih športih – v nogometu, odbojki, košarki, namiznem te-
nisu in štafeti, ki je sestavljena iz vseh omenjenih športov. Že dru-
gič zapored je zmagala ekipa »Žejni talenti«. Organizatorji so bili 
z letošnjo izvedbo turnirja zadovoljni: »Iz organizacijskega vidika 
smo z razširjeno izvedbo Pentatlona zadovoljni, ker je skoraj vse 
potekalo v skladu s pričakovanji. Kolikor smo že uspeli zbrati vtise 
ekip, jim je bil razširjen format všeč, ker je bil malo manj naporen, 
je bilo pa tudi nekaj konkretnih pripomb, ki jih bomo upoštevali 
pri organizaciji '7. Komenškega Pentatlona',« je povedal Boštjan 
Poglajen, predsednik Društva prijateljev športa.  

Špela Šimenc

Že drugič zapored je zmagala ekipa »Žejni talenti«.

Udeležilo se ga je 28 tekmovalcev in tek-
movalk, pokale jim je podelil predsednik 
DU Komenda Saša Lenarčič. Pri ženskah 
so prva tri mesta osvojile Marija Burgar, 
Andreja Rojko in Fani Sodnik, pri moških 
Marko Grkman, Miha Berčič in Ostoja Zo-
ranović, pri moških upokojencih pa Drago 
Žinič, Marjan Urh in Martin Slapar. 
Že 17. aprila pa je DU Rateče v Planici prip-
ravilo Pokrajinsko prvenstvo Gorenjske v pi-

kadu. Tekmovalo je 24 ekip, DU Komenda z 
moško in žensko. V moški ekipi so bili: Dra-
go Žinič, Alfonz Hrovat, Marjan Urh in Darko 
Crnkovič (rezervi sta bila Aleksander Stojko-
vič in Ivan Hafner), v ženski pa: Dani Misja, 
Fani Sodnik, Marija Burgar, Ivanka Žulič in 
Andreja Rojko. Moška ekipa je zasedla drugo 
mesto, ženska pa enajsto, tekmovala pa je po 
več letih premora. 

Drago Kolar  
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Podelitev pokalov, enega je namesto že od-
sotnega tekmovalca prijel v roke predsednik DU 
Komenda Saša Lenarčič.

Občinskega tekmovanja v lokostrelstvu se je udeležilo veliko tekmovalcev, 
pa tudi navijačev.
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Odlično izpeljali »13. VN Občine 
Komenda in Lidlov Pokal za mlade« 
Že trinajsto leto zapored je v nedeljo, 19. 5. 2019, potekala mednarodna ko-
lesarska dirka 9. VN Občine Komenda. Na sedaj že tradicionalni trasi s starti 
pred stavbo Občine Komenda in ciljem na vrhu vzpona pred župnijsko cerkvi-
jo se je v vseh kategorijah pomerilo prek 350 kolesarjev, ob progi pa jih je ves 
čas vzpodbujalo tudi veliko število gledalcev. 

Občinsko prvenstvo
1. Aljoša Martinjaš
2. Robert Plevel
3. Andrej Jenko
4. Franci Groznik
5. Matija Karlovšek
6. Edo Podgoršek

Amaterski kolesarji, 
starejši od 50 let
1. Iztok Melanšek, Tuš Team
2. Andrej Žavbi
3. Aljoša Martinjaš

Amaterske kolesarke
1. Tina Brelih
2. Katarina Novak
3. Ajda Opeka

Amaterski kolesarji, od 18 do 49 let
1. Miha Ališ, društvo LPP
2. Uroš Bogša
3. Matic Žumer

Dečki C kategorije (do 13 let)
1. Leon Lukić, Rijeka
2. Aljaž Avsec, Adria Mobil
3. Miha Križman, Ljubljana Migi Migi

Deklice C kategorije (do 13 let)
1. Hana Gnezda, KD Sloga 1902 Idrija
2. Hana Jeromel, Perutnina Ptuj
3. Ivana Rosa Novak, KD Sloga 1902 Idrija

Dečki B kategorije (do 14 let)
1. Aleksander Sven Mernik
2. Erazem Valjavec
3. Jakob Omzel

Deklice B kategorije (do 14 let)
1. Katja Žvan

Dečki A kategorije (do 15 let)
1. Žak Eržen, Adria Mobil
2. Jan Lešnik
3. Marcel Skok, KD Sloga 1902 Idrija

Deklice A kategorije (do 15 let)
1. Hana Kranjec Žagar, BTC City Ljubljana
2. Tia Špringer, BTC City Ljubljana
3. Lucija Hočevar, BTC City Ljubljana

Mlajše mladinke (do 17 let)
1. Klara Čemažar, Slovenija
2. Johanna Martini, Avstrija
3. Bojana Vujasinvić, Srbija

Mlajši mladinci (do 17 let)
1. David Gregorič, Adria Mobil
2. Mihajlo Stolić
3. Jaka Špoljar

Starejše mladinke (do 19 let)
1. Nika Jančič
2. Metka Mikuž
3. Ana Ahačič

Tako kolesarji kot navijači se radi vračajo 
v Komendo. Letos so se na dirko pripe-
ljali kolesarji iz Italije, Avstrije, Hrvaške, 
še posebej pa smo bili veseli kolesarskih 
prijateljev iz Srbije. Letošnjo dirko pa si 
bomo prav gotovo še posebej zapomnili 
po uspehu našega kolesarja Tadeja Poga-
čarja, ki je v poznih sobotnih urah našega 
časa poskrbel za izreden uspeh in zmagal 
na Dirki po Kaliforniji. Ves dan smo v Ko-
mendi o njegovem uspehu veliko govori-
li in prav je, da se zavedamo, da se je tudi 
Tadej kalil na dirki v Komendi in da je še 
kako pomembno, da imajo mladi možnost 
tekmovati na cestnih dirkah.
Tudi letos smo najprej organizirali promo-
cijska tekmovanja za predšolske in šolske 
otroke. Še posebej nas veseli, da se število 
nastopajočih v najmlajših kategorijah vsa-
ko leto povečuje – letos jih je bilo na startu 
prek 40. Prav vsi pa so bili na koncu, ne glede 
na uvrstitev, nagrajeni z medaljo in nagra-
do in za pogum zaslužijo vse čestitke. Prave 
cestne dirke so se pričele ob 11.20, rezultate 
pa si lahko pogledate v tabeli. Za maj precej 
nestanovitno vreme je dokaj zdržalo na dir-
kah amaterskih kolesarjev, vse več oblakov 
pa se je pričelo zgrinjati med dirko fantov in 

deklet, mlajših od trinajst let. Močno je de-
ževalo tudi na zadnji dirki dneva, ko so pe-
dala zavrteli mlajši mladinci in starejše mla-
dinke. Ti so dežja v letošnji sezoni že vajeni, 
zato k sreči ni bilo večjih težav.
Da so bili kolesarke in kolesarji po končani 
podelitvi nagrad najboljšim zelo zadovolj-
ni, so poskrbeli pokrovitelji z zelo lepimi 
nagradami, posebej podjetje Lidl. Zahva-
ljujemo se redarjem PGD Komenda, ki so 
imeli tokrat obilo dela z nediscipliniranimi 
vozniki, ki jim je bolj kot varnost mladih 
kolesarjev pomembno to, da se ne moti 
njihovega vsakdana. Zahvala gre Občini 
Komenda za vso pomoč in sponzorstvo, 
vsem pomočnikom kolesarskega kluba 
Bexel in kolesarskega društva Rog iz Lju-
bljane, vsem pokroviteljem in sponzorjem.
Ob tej priložnosti se organizatorji zahva-
ljujemo okoliškim prebivalcem za razu-
mevanje ob zapori cest, vsem, ki  smo vas 
zmotili, pa se iskreno opravičujemo. Ven-
dar upamo, da razumete, da se mladi lahko 
le prek izkušenj naučijo tekmovati in cestno 
kolesarstvo je pač šport, ki poteka na cestah 
in za tekmovanja moramo zapreti ceste. 

Miha Koncilija

V petek 28. junija bomo v večernih 
urah v Poslovni coni v Komenda or-
ganizirali 1. Pokal Tadeja Pogačarja in 
Velika nagrada Plastike Virant. Tu pa 
bomo lahko navijali za vse naše naj-
boljše kolesarje s Tadejem Pogačarjem 
in Primožem Rogličem na čelu!

Rezultati
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Dan badmintona 
privabil veliko 
udeležencev
Badminton klub Komenda je v okvi-
ru 20. občinskega praznika Občine 
Komenda v športni dvorani pripravil 
dan badmintona, ki se ga je udeležilo 
lepo število udeležencev. 

Otroci in njihovi starši so se preizkusili v 
badminton poligonu. Ob zanimivih nalo-
gah, ki so vključevale različne rekvizite, so 
jim natančnost in kanček sreče prinesli lepe 
nagrade. Sledil je kratek tečaj in turnir dvo-
jic za odrasle rekreativne igralce. Ob tem bi 
se radi zahvalili glavnemu sponzorju do-
godka, Krovstvo in tesarstvo Igor Štebe s.p.

Badminton se kot športna panoga razvi-
ja po celi Sloveniji. Študije kažejo, da so 
zdravstvene in socialne koristi badminto-
na široke in raznolike – gre za odlično ak-
tivnost za ljudi s srčnimi obolenji; zmanjša 
ali odpravi tveganje za številne zdravstve-
ne težave; športi z loparji z močno socialno 
povezanostjo lahko podaljšajo življenjsko 
dobo za kar devet let; zaradi teka, izpadnih 
korakov, poskokov in udarcev porabimo 
približno 450 kalorij na uro; ker badmin-
ton spodbuja telesno pripravljenost, ima 
tudi psihološke koristi, kot je zmanjšanje 
stresa in tesnobe. 

Vodene vadbe badmintona za otroke in 
odrasle vodimo že od leta 2012 v Vodicah 
in Mengšu. Spremljajte nas na www.bad-
minton-komenda.si, na Facebooku ali In-
stagramu (#badmintonklubkomenda) in 
se nam pridružite oktobra.

Žiga Fras

Šestdeset konj na 
prazničnih dirkah
V okviru prazničnih prireditev ob 20. 
prazniku Občine Komenda je bila v 
nedeljo, 19. junija, na hipodromu v 
Komendi tudi kasaška prireditev s 
konji kasači in poniji. 

Še posebno praznična ob muhastem vre-
menu in deževni plohi je bila tokrat 6. po 
vrsti spominska dirka in hkrati dirka za 
pokal prvega predsednika Konjeniškega 
kluba Komenda Janka Juhanta pod pokro-
viteljstvom  Občine Komenda. 
Pokalno dirko je s konjem Sončka med 
osmimi tekmovalci dobila Ajda Gorenc iz 
Konjeniškega kluba Stožice Ljubljana. Po-
kal ji je ob čestitki predsednika in organi-
zatorja Lojzeta Laha ter Juhantovih hčerk 
in svojcev izročil župan Občine Komenda 
Stanislav Poglajen. Med tekmovalci Ko-
njeniškega kluba Komenda je  pri pokalni 
dirki Janka Juhanta tretje mesto osvojil Ive 
Dovžan in osmo mesto Jankov vnuk Ro-
man Jerovšek. 
Na dirkah je v nedeljo tekmovalo blizu 
šestdeset konjev kasačev in dvajset ponijev.

Andrej Žalar

Prva boksarska 
revija Komende z 
otvoritvijo ringa
V nedeljo,19. 5. 2019, je v Proteini.
si gym v Gasilskem domu Moste pri 
Komendi potekala slavnostna otvo-
ritev prvega boksarskega ringa na 
komendškem in kamniškem obmo-
čju, ki ga je uspelo postaviti edinemu 
resnemu boksarskemu klubu na tem 
območju, ki se ukvarja tako z rekre-
ativnim in tekmovalnim boksom za 
ženske, otroke in odrasle – Boksar-
skemu klubu Hayat. 

Skupaj so ga otvorili župan Občine Komen-
da Stanislav Poglajen, podžupan Občine 
Kamnik Sandi Uršič in predsednik Boksar-
skega kluba Hayat Boštjan Veinhandl, ki je 
bil tudi glavni organizator odlično izpelja-
nega dogodka. Po odprtju šampanjca sta za 
zabavo poskrbela raper Zlatko in trebušna 
plesalka Alja Shaar iz plesne skupine Haya-
ti. Obiskovalci so si lahko ogledali spek-
takularne boksarske dvoboje, ki so krstili 
novo postavljeni ring. Odvilo se je kar 17 
dvobojev, ki so jih začeli člani, potem pa 
tudi mlajši boksarji in otroci. V ringu sta so-
dila sodnika Miha Židan in Andreja Bešter. 
Na strehi novo zgrajenega gasilskega doma 
s teraso, ki ima prečudovit razgled na oko-
lico, je bila gostom na voljo pogostitev. Na 
1. boksarski reviji Komende je ob 20. občin-
skem prazniku sodelovalo 7 klubov iz Slo-
venije in Hrvaške. Vsekakor je bil dogodek 
zelo uspešen, hkrati pa vabimo vse, ki že-
lite preizkusiti novo telovadnico, da se nam 
vsak večer od 20. do 21.30 ure pridružite na 
treningu boksa.

Katarina Kumer

Novo pridobitev so slavnostno otvorili  kamniški po-
džupan Sandi Uršič, predsednik Boksarskega kluba 
Hayat Boštjan Veinhandl  in župan Stanislav Poglajen.
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Svetovno šolsko prvenstvo v 
orientacijskem teku

Svetovni dan 
orientacije
V četrtek, 16. 5. 2019, smo tudi čla-
ni Orientacijskega kluba Komenda v 
bližini Planinskega doma Komenda 
obeležili 4. svetovni dan orientacije. 
Dogodek je potekal že četrto leto in v 
njem je sodelovalo 67 držav, v kate-
rih so pripravili skoraj 1000 različnih 
dogodkov. Tudi občani naše občine 
so imeli možnost, da jim vaditelji in 
trenerji približajo orientacijski tek, a 
žal interes ni bil velik. Kljub temu je 
v gozdu teklo veliko otrok – članov 
OKK, ki so postavljene kontrolne točke 
brez težav našli.

Irena Hacin Kölner

1800 km severovzhodno od Slovenije, 23 držav, skoraj 800 udeležencev, 37 
članov slovenske reprezentance – od tega 11 članov OK Komenda, tri tekmo-
vanja, nešteto novih prijateljev in spominov. To je le nekaj številk letošnjega 
Svetovnega šolskega prvenstva v orientacijskem teku (WSCO), ki je potekalo 
v estonskem mestu Otepää.

V pribaltsko državo, katere najvišji vrh 
meri le 318 metrov, smo se odpravili z željo 
po čim boljših rezultatih, ki smo jih v pre-
teklosti že dosegli, in z željo, da spoznamo 
in se spoprijateljimo s čim več sovrstniki 
iz drugih držav. Po torkovem treningu je 
bilo v sredo na vrsti že prvo tekmovanje 
in sicer na dolge proge. Vrhunski nastop 
je uspel Katji Babič, ki je zasedla 5. mesto 
med srednješolkami. Odlično sta s progo 

opravila tudi Nejc Turk in Domen Kavčič z 
18. in 19. mestom. V četrtek smo imeli dan 
za počitek, ki smo ga izkoristili za orienta-
cijsko raziskovanje mesta Tartu in večer-
no predstavitev narodov. WSCO je namreč 
eno izmed redkih tekmovanj, ki daje velik 
poudarek tudi prepletanju in spoznava-
nju različnih kultur in narodov. Petek pa 
je bil dan za »popravni izpit« za tiste, ki 
na dolgih progah s svojim rezultatom niso 
bili najbolj zadovoljni. Na srednjih progah, 
med močvirji in mrežami poti, je bil naj-
boljši na poti Domen Kavčič. Ko smo v cilj-
ni areni zaslišali, da je v igri za stopničke, 
nam je srce začelo biti hitreje in še močneje 
smo stisnili pesti. Na žalost se je Domnu tik 
pred ciljem pripetila napaka in sekunde so 
tekle prehitro, da bi še lahko ujel stopničke. 
Kljub temu pa je 14. mesto še vedno odličen 
rezultat. Med prvih dvajset so se na sre-
dnjih progah uvrstili še Nejc Turk, Ana Pia 
Pogačar in Zala Zavrl. V soboto pa je sledil 
še vrhunec tekmovanj – prijateljske štafe-
te, kjer so vse tekmovalce glede na rezul-
tate predhodnih tekem razvrstili v trojke, v 
katerih je vsak izmed njih prihajal iz svoje 

države. Razdelili so si kontrolne točke in se 
podali na lov za njimi. Prvotni namen tek-
me je predvsem druženje, vendar pa brez 
tekmovalnega duha ne gre. Zala je skupaj s 
Francozom in Špancem izbrala odlično ta-
ktiko in skupaj so osvojili prvo mesto.
Trenerji OK Komenda prav vsem našim 
tekmovalcem (Karin, Niki, Tini, Zali, Ani 
Pii, Katji, Domnu, Nejcu in Natanu Maju) 
iskreno čestitamo za njihove dosežke. Za 
marsikoga je bilo to prvo večje tekmovanje 
in nekatere so na žalost izdali »živčki« ter 
so naredili nekaj več napak, kot bi si želeli. 
Kljub temu: glavo pokonci! Še bodo prilož-
nosti, če ne prej, čez dve leti, ko bo takšno 
tekmovanje v Srbiji.

Monika Ravnikar

 Ana Pia Pogačar zapušča kontrolno točko.

Člani OKK skupaj s predsednico na sprejemu 
pri županu.



Aplenca   |   Maj 2019 23ŠPORTNI UTRINKI

Judo klub Komenda ima dva nova 
državna prvaka! 
V soboto, 11. maja, je v Ljutomeru potekalo Državno prvenstvo v judu za mlaj-
še dečke in mlajše deklice U12. Od 14 tekmovalk in tekmovalcev Judo kluba 
Komenda se jih je kar 10 uvrstilo med najboljše tri v državi, dobili pa smo tudi 
dva nova državna prvaka.

Šahovske novice
Naši šahisti vztrajno dosegajo 
vrhunske rezultate. 

Najboljša in nepremagana izmed vse kon-
kurence sta bila Žiga Pahor in Haya Vein-
handl Obaid, ki sta postala državna prvaka 
2019. Tako smo skupno od 31 klubov in 200 
tekmovalcev zasedli 1. mesto po številu 
osvojenih medalj in ekipno 5. mesto po se-
števku točkovanja Judo zveze Slovenije.
Odlično in hrabro so se borili tudi ostali tek-
movalci, kar osmim se je po težki poti in zah-
tevnih borbah uspelo prebiti na 3. mesto. Eva 
Forte in Timeja Starovasnik, ki se tokrat nis-
ta borili v isti kategoriji, sta pokazali odlične 
borbe, z izgubljeno drugo borbo sicer zapra-
vili vstopnico za finale, a se uspešno prebili 
na tretje mesto. Prav tako je to uspelo Niku 
Cankarju, Jaki Pahuljetu, Tevžu Kristanu, Fi-
lipu Megliču, Gašperju Romšaku in Karimu 
Veinhandlu. Za las so se stopničke izmuzni-
le Tristanu Petrušiću in Tianu Cizerletu, ki je 

Najboljši rezultati (uvrščenost na 
prva tri mesta) na tekmovanjih pre-
teklega meseca: 

 ◼ Inti Maček je na osnovnošolskem 
posamičnem državnem prvenstvu, 
ki je potekalo v Šmarjah – Sap, v sku-
pini deklic do 9 let osvojila 1. mesto. 

 ◼ ŠK Komenda je uspešno izvedel le-
tošnjo ligo, ki je potekala ob četrt-
kih od januarja do aprila. V Super 
ligi je 3. mesto osvojila ekipa ŠK 
Komenda Popotnik. Za ekipo Ko-
mende so igrali: Blaž Debevec, Jan 
Gantar, Tilen Lučovnik, Igor Ju-
hant, Andrej Kobold, Klara Vidmar, 
Katarina Mazzini, Jernej Zidar.

 ◼ Teo Cimperman je na 8. Turnirju 
mladih 2018/2019 v Ljubljani osvo-
jil 2. mesto, Jaka Tavčar pa 3. mesto.

 ◼ Martin Perme je na Ciklusu tur-
nirjev mladih – 8. turnir v Kranju 
osvojil 3. mesto.

 ◼ Bine Markošek je na Ligi mladih 
Slovenije 2018/2019 – 6. Turnir 
osvojil 1. mesto. 

Franc Poglajen

Komendski judoisti na 
Budapest cup 2019
Konec aprila je manjša ekipa naših judois-

tov obiskala enega največjih mednarodnih 

turnirjev v Evropi – Budapest cup 2019, kjer 

je Luka Lukšič dosegel odlično 2. mesto in s 

tem prvo 'komendško' medaljo na tako ve-

likih tekmah. 

Haya Veingandl Obaid, državna prvakinja v judu 2019.

Luka Lukšič s trenerjem Boštjanom 
Veinhandlom v Budimpešti.

2. pokal Gorice in kar 26 medalj 
naših judoistov!
2. pokal Gorice, ki se je dogajal 20. aprila, je bil 

v znamenju komendskih judoistov. Vsi naši 

judoisti so se borili kot pravi junaki, skupaj 

smo osvojili kar 26 medalj ter se uvrstili na 

prvo mesto izmed 18 sodelujočih slovenskih 

in italijanskih judo klubov. To je bila ena iz-

med naših najuspešnejših tekem do sedaj.

imel veliko višje in težje borce. Matevž Bizjak 
in Jonaš Rua Kvapil, ki sta začela trenirati ko-
maj letošnjo sezono, a se kljub temu dobro 
borila na najpomembnejšem tekmovanju v 
letu, sta osvojila še vedno vrhunsko 7. mesto. 
Na letošnje državno prvenstvo U12 smo odšli 
odlično pripravljeni, k temu so pripomogle 
tudi prvomajske judo priprave, ki jih je Judo 
klub Komenda organiziral v Termah Olimia, 
treninge pa je vodil slovenski olimpijec in 
medalist na Evropskih igrah leta 2009, Aljaž 
Sedej. Za letos smo z državnimi prvenstvi 
zaključili, kmalu nas čaka še polaganje pasov. 
Glede na to, da je bila večina naših tekmoval-
cev leto mlajša v svoji kategoriji in so že stali 
na stopničkah, lahko prihodnjo sezono vse-
kakor ciljamo na še več državnih prvakov.

Katarina Kumer in Boštjan Veinhandl

Teo Cimperman na drugem in Jaka Tavčar na 
tretjem mestu (8. turnir mladih 2018/2019)
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Uspešni nastopi Twirling in 
mažoretnega kluba Komenda
Dekleta iz Twirling in mažoretnega kluba Komenda uspešno nastopajo na 
večjih tekmovanjih, naše najmlajše članice pa so prvič nastopile v marcu ob 
prazniku, ki je bil posvečen ženam, materam in dekletom. Odlično so se od-
rezale in smo nanje zelo ponosni!

Podelitev finala 13.4.2019 v Kranju (obvezni solo, artistic par, artistic solo).

Podelitev Finala 14.4.2019 v Kranju (skupina in par).

Tekmovalna sezona se za twirlerje v Slo-
veniji začne januarja, ko je na sporedu 
predtekmovanje, na katerem tekmovalci 
prikažejo znanje tehnike, telesnih gibov 
in elementov s palico. Iz Twirling in ma-
žoretnega kluba Komenda so se predtek-
movanja v Rakeku udeležile 4 tekmovalke 
(Inka Nemeš, Nana Turk, Anja Štricelj in 
Ita Martinjaš). Naša dekleta so si pripravila 
dobro izhodišče za drugi del tekmovanja.
Na polfinalu za višji in na finalu za nižji 
nivo, ki je bil 9. marca v Novi vasi, sta 

tekmovanje v nižjem nivoju v solo pro-
gramu zaključili Nana in Ita in osvojili 
srebrno medaljo. Ela Božiček in Kateri-
na Đokič sta nastopili v novi kategoriji, 
ki povzame osnovne twirling in plesne 
osnove (nižji nivo Basic twirl) – Kateri-
na je prejela srebrno, Ela zlato medaljo. 
Na višjem nivoju Artistic twirl B junior 
so v polfinalu nastopile Žana Zgonec, 
Marjeta Kešnar in Špela Jereb, v finale, 
ki je potekalo v Kranju, pa sta se uvrstili 
Marjeta in Špela.

Sredi aprila je v Kranju potekalo 19. odprto 
prvenstvo. Najboljše rezultate so dosegle:

 ◼ Marjeta Keršnar, višji nivo artistic twirl 
B2 junijor, 2. mesto

 ◼ Patricija Lunar, višji nivo artistic twirl B 
senior, 1. mesto

 ◼ Lara Livakovič Kočevar, artistic twirl B1 
junior, 1. mesto

 ◼ Manca Zgonec, višji nivo artistic twirl A 
senior,  3. mesto

 ◼ Marjeta Kešnar in Lara Livakovič Kočevar, 
višji nivo artistic twirl B junijor par, 1. mesto

 ◼ Manca in Žana Zgonec, višji nivo artistic 
twirl B senior par, 2. mesto

Trenerka vseh omenjenih deklet je Bar-
bara Novina.

Alenka Kočevar

Člani KK Komenda 
viceprvaki lige K40!

V nedeljo, 14. aprila, se je v Loga-
tcu med domačini in KK Komen-
da Wild Bobcats pred več kot 400 
gledalci bíl boj za prvaka lige K40. 

Tekma je bila izredno izenačena, saj je 
odločitev o prvaku padla šele v zadnji 
četrtini. KK Komenda Wild Bobcats so 
kljub porazu s 57:45 navdušili s svo-
jo borbenostjo, vendar je bila na koncu 
tudi bučna podpora skoraj sto navijačev 
iz Komende žal premalo za zmago. Tako 
je članska ekipa sklenila letošnjo sezo-
no, prav tako selekcija U-17. Najmlajši, 
U-11, bodo tekmovali pod koši vse do 2. 
junija, ko bodo igrali zadnji dve tekmi 
ravno pred domačimi navijači. Selekcija 
U-13 pa v maju že vstopa v kvalifikacije 
za 1. ligo za sezono 2019/20. Za ostale 
tekoče dogodke in novosti nas poiščite 
na spletni strani www.koskomenda.si 
ali na FB.

Daniel Žlindra
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Triatlon: Romšak zmagal 
na Gran Canariji
Zadnjo soboto v aprilu se je Matic Romšak kot edini Slo-
venec udeležil polovičnega 'Ironmana' v seriji Challenge, 
ki je štel tudi kot kvalifikacijska tekma za junijsko sve-
tovno prvenstvo na Slovaškem.

Romšak je za zmago v svoji veteranski kategoriji, za 1.9 km plavanja, 
90 km kolesarjenja in 21 km teka, potreboval 5 ur in 14 minut in kar 
za 21 minut premagal drugouvrščenega Španca in za 51 minut tret-
jega Šveda. »Vedel sem, da sem v dobri formi in uvrstitev med prve 
tri sem pričakoval, nikakor pa ne tako suverene zmage, s katero sem 
le še potrdil uvrstitev na prvenstvo. Čas ni najboljši, saj smo zaradi 
vetra imeli močne valove v morju, na težki kolesarski progi, na kate-
ri smo prevozili več kot 1500 višinskih metrov, pa nas je, predvsem 
lažje tekmovalce, kar pošteno prestavljalo po cesti. In sam sebi sem 
še enkrat dokazal, da se v vetru, na kronometrskem kolesu na spu-
stih ne znajdem najbolje, saj sem bil večkrat na zavorah, kot na pe-
dalih. A izkušnje iz preteklosti (beri: nekaj hudih padcev) so pustile 
posledice in varna vožnja je postala pomembnejša od hitrosti. Sem 
pa mali maraton s skoraj 500 metri višinske razlike odtekel suvere-
no, v času 1.35 in, priznam, v ne najmočnejši konkurenci, tudi zma-
gal,« je po tekmi povedal Matic Romšak.

Š. D.

Prvomajski družinski plezalni tabor
Prvomajske počitnice pomenijo za ŠPO Komenda prav 
poseben čas, saj si takrat tudi mi privoščimo nekajdnev-
ni aktivni oddih. 

Letos smo si za plezalno destinacijo izbrali Arco, mestece ob Gardskem 
jezeru v Italiji, ki je poleg tega, da ima v okolici številna plezališča, od-
lično izhodišče tudi za druge športne aktivnosti v naravi. Tako smo 
lahko počitniški čas izkoristili za različne osebne in družinske špor-
tne podvige, od plezanja, kolesarjenja, gorskih spustov s kolesi, do 
sprehodov, najpogumnejši pa se niso branili niti plavanja v še precej 
mrzlem jezeru. Adrenalinski duh so nekateri, predvsem naši najmlaj-
ši, sprostili tudi v bližnjem Gardalandu. Ker za 1. maj seveda ne sme 
manjkati druženje ob dobri hrani, smo si z združenimi močmi kar v 
kampu pripravili odličen in zaradi Borisovega poznavanja čebule še 
prav poseben »koromačev« golaž. Zaradi napovedanega poslabšanja 
vremena smo pospravili šotore in zapustili kamp raje dan ali dva pred 
predvidenim zaključkom, a smo to dobro izkoristili še za druženje v 
našem novem Plezalnem središču, seveda ob plezanju, obujanju do-
godivščin s tabora in ogledu filma. Plezalni pozdrav!

Tjaša Pibernik, ŠPO Komenda

Uspeh kariere za 
Tadeja Pogačarja
Tadej Pogačar je osvojil Dirko po Kaliforniji in s 
tem postal najmlajši kolesar, ki je zmagal na dirki 
najvišjega razreda. 

To dirko si je Ta-
dej, ki velja za ene-
ga največjih ko-
lesarskih talentov 
na svetu, izbral za 
glavni cilj sezone. Po 
tekmi je povedal, da 
je nad skupno zma-
go še sam presene-
čen, kljub temu, da 
je vedel, da je dobro 
pripravljen. Komaj 
24 ur po zmagi je 
Tadej že pristal na 
brniškem letališču, 
kjer so ga – srečne-
ga, a vidno utruje-
nega – pričakali domači in prijatelji, s županom Stanisla-
vom Poglajnom na čelu. 

Špela Šimenc
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»Pomladni« Kamenkost
Pri našem geološkem krožku smo se odločili, da stro-
kovne ekskurzije pričnemo na Gorjuši. 

V Jamarskem domu smo obiskali muzej, posvečen Simonu Robiču 
(1824 – 1897). Poleg tega, da je bil na Šenturški gori župnik, je 
bil tudi speleolog, botanik, geolog in še marsikaj. V muzeju smo 
videli več različnih zbirk – mineralov, fosilov, kapnikov, metu-
ljev, hroščev itd. V zadnjem prostoru muzeja pa nam je prijazni 
vodič Božo pokazal še način reševanja ponesrečenca iz jame. Po 
»uspelem reševanju« smo se odpravili še v Železno jamo v bližini. 
To je sicer majhna, a kljub temu čudovita kraška jama. Za veliko 
gostoljubnost pa smo poleg prijaznemu vodiču Božu hvaležni tudi 
predsedniku DZRJ Simon Robič  - Alešu Stražarju. 
Za člane krožka Kamenkost je že nekaj let dogodek šolskega leta 
aktivno sodelovanje na mednarodni razstavi mineralov, fosilov 
in okolja MINFOS. To pot smo se odločili predstaviti dva mine-
rala iz Tunjiškega gričevja – pirit in markazit. V eni vitrini smo 
predstavili  fosile predvsem iz majhnega potočka blizu Gore ter 
dva čudovita primerka naših članov Jošta in Jurija. Poleg tega so 
si obiskovalci lahko ogledali mikro svet skozi dve stereo lupi, se 
pomerili za nagrade pri dveh nagradnih igrah in si med kamenčki 
poiskali svoj fosil.

Simon Robič je že takrat mladino spodbujal z besedami: "O koliko lepega 
in zanimivega počiva še skrito v krilu naše ljube domovine in čaka pridnih 
rok, da bi to in uno v pospeh vede spravile na beli dan!... Mladina na noge!"

Kljub majhnim (po številu) in mladim ekipam oba dneva je bila 
naša predstavitev v veselje obiskovalcem in za nas zelo uspešna. 
Hvala vsem, ki so nam pri tem pomagali – staršem in Marku 
Poglajenu za prevoze, ter vodstvu šole Komenda Moste za poso-
jeno opremo. Hvala tudi vodstvu Medobčinskega muzeja Kamnik, 
ki je doniralo nagrade za naši igri, ki sta še dodatno popestrili do-
gajanje na našem »štantu«. 

mentor Edo Grmšek

Na MINFOS-u mi je bilo noro fino. Presenetilo me je, koliko 

je bilo vsega več, kot sem mislil. Videl sem izjemne primerke. 

Veliko sem kupil tudi zase. Na naši stojnici sem bil odgovoren 

za stereo lupi. Ko bom večji, si tudi sam želim razstavljati na 

MINFOS-u. Že sedaj imam bogato zbirko mineralov, kamnin 

in fosilov. 
 Brin, 7 let

To je bil najboljši dan v mojem življenju. Zelo mi je bilo všeč, da smo razstavljali in tudi zbrali nekaj denarja za krožek. Prav vse je bilo zelo zanimivo. Kupil sem si kar nekaj kamnin za zbirko in porabil tudi denar, namenjen za kosilo. 

Lovro, 7 let 

Na MINFOS-u je zelo, zelo zabavno in poučno. Super je biti aktiven v krožku Kamenkost.  

Jošt, 7 let

Mimoidočim smo predstavili polžke s piritom in markazitom 

ter jantar. Imeli smo tudi nagradno igro in tisti, ki je pravilno 

odgovoril, koliko tehta kamnita krogla, je dobil nagrado. 

Tara, 11 let
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Iz vrtca Mehurčki: turistični spominek mojega kraja
Letos smo se v vrtcu Mehurčki prvič 
lotili projekta Z igro do prvih turistič-
nih korakov. Gre za turistični projekt, 
ki ga že štirinajsto leto zapored orga-
nizira Turistična zveza Slovenije.  

V okviru projekta najmlajši v vrtcih od-
krivajo znamenitosti svojega kraja. Bistvo 
projekta je, da so otroci vanj aktivno vklju-
čeni in da pri tem tudi kaj doživijo, spoznajo 
in naredijo. Ker je ena od prednostnih nalog 
našega vrtca spoznavanje kulture dediščine 
Komende, je ta tema kot nalašč za to, da se 
naš kraj predstavi tudi širše.  Letošnja rdeča 
nit je Turistični spominek mojega kraja. Ker 
je bila tematika zanimiva in praktično izve-
dljiva, smo se v skupini Mravljice odločili, 
da bomo tudi sami izdelali spominek iz Ko-
mende. V spominek smo želeli vključiti tri 
prepoznavne elemente Komende: konjeni-
štvo, lončarstvo in čebelarstvo. 
Že v lanskem letu smo skupino Čebelice iz 
ljubljanskega vrtca Mojca povabili na ogled 

Konjeniškega društva Komenda. Konji so 
vsakodnevno v naši bližini vrtca in jih radi 
opazujemo, se o njih pogovarjamo in zato so 
otrokom zelo blizu. Kakšen privilegij imamo! 
Glina je v vrtcu zelo želen material, ker je 
naraven in omogoča likovno izražanje, 
njena mehkoba pa sproščanje. Ker ima-
mo v Komendi pečarstvo, smo to možnost 
izkoristili in se peš odpravili iz Komende 
v Suhadole k pečarstvu Avguštin, kjer so 
nam v delavnici pripravili glino in tako je 
lahko vsak od otrok izdelal glineno poso-
dico, ki so nam jih tudi zapekli. Potem smo 
s pomočjo slikanice Čebela Adela in opazo-
vanja čebelnjakov pobliže spoznali čebe-
le in izdelali medene bonbončke. Ko smo 
naredili bonbone, smo jih položili v gli-
nene posodice in jih zavili v vrečke ter jih 
okrasili s konjem. Spominek bodo otroci 
odnesli domov in ga lahko pokazali svojim 
prijateljem iz drugih koncev Slovenije. 

Saša Krawczyk, vzgojiteljica 

Kaj se dogaja pri 
skavtih … 
Eni živi, drugi prašni, 
predvsem pa skavtski – spomini 
(zgodba v nadaljevanjih)

Tudi vi nestrpno pričakujete žar sezono ali 
pa ste jo morda že začeli? Jaz je še nisem, 
mi je pa v teh vedno toplejših dneh na mi-
sel prišel moj klanovski tabor, na katerem 
smo večino časa »žarili«.
Vse skupaj se je začelo z mojim in prijate-
ljevim vsakoletnim preudarnim razmisle-
kom o tem, katero bedarijo bova izbrala za 
letos. Vseh idej se ne spomnim, vem pa, da 
so bile vmes še doma izdelane ribiška pali-
ca in lovljenje rib, odhod na tabor s poto-
valko ali kovčkom in še nekaj stvari, ki že 
takrat niso bile primerne in tako niso pri-
merne tudi danes. 
Kot se da razbrati že iz uvodnega odstavka, je 
na koncu zmagala ideja z žarom. Prijatelj je iz 
starega železnega soda naredil majhno kva-
drasto posodico z rešetko na vrhu in luknjami 
za dovod zraka pri strani, v kateri se je dalo 
zakuriti in nato zgoraj speči po približno 10 

čevapčičev naenkrat. Tekom tabora sva tako 
svojo ljubezen do mesa in popečene zelenja-
ve izkazovala s tem, da sva skoraj vsako ko-
silo zakurila žar in obrnila nekaj čevapčičev, 
ražnjičev, zrezkov … No, v resnici je ljubezen 
najbolj izkazoval moj prijatelj, ki je ta razme-
roma težek in popolnoma nepotreben žar v 
nahrbtniku nosil s seboj po 20 do 25 km na 
dan. Veš, kdo si. Hvala ti! 

Džungelski kotiček
Na risbah je ujet trenutek, kjer se Mavg-
li igra s svojim prijateljem Bagiro. Čeprav 
sta risbi videti zelo podobno, se med nji-
ma pojavlja 10 razlik. Poišči razlike in jih 
označi, nato pa risbo lahko še pobarvaš. 
Dober lov!

Akela
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Raznovrstno druženje za 
osnovnošolce od 6. do 13. leta

08. 07. - 12. 07. 2019
15. 07. - 19. 07. 2019
22. 07. - 26. 07. 2019
05. 08. - 09. 08. 2019

Potekajo v MRAVLJIŠČU - Mladinskem centru Komenda, 
od ponedeljka do petka, od 8.00 do 15.00.

Vsak dan se posvetimo vsem štirim aktivnostim:
likovno ustvarjanje in oblikovanje uporabnih izdelkov (narejene izdelke odnesete domov);
kuharske umetnije in priprava zajtrka in malice;
športne igre, pohodi, lokostrelstvo, štafetne igre in igre z vodo;
družabne in namizne igre, kvizi in uganke, skriti zaklad ...

Otroci s seboj prinesejo 
tudi izpolnjeno prijavnico, 
brisačo, kopalke in 
rezervno obleko!

Prispevek na enege otroka: cena celodnevnega 
varstva je 12 EUR/dan oz. cel teden 50 EUR.
Cena vključuje material, zajtrk, kosilo in malico. 
Število otrok je omejeno!

termin že zapolnjen

Zaključek bralne značke – 
obiskala nas je Anja Štefan
Pisateljica, pesnica in pripovedovalka Anja Štefan nas je pričakala v telovadni-ci, ko smo prišli peš v Komendo. Zbrali smo se, ker smo opravili bralno značko. Najprej so starejše učenke zapele in zai-grale pesem. Nato nam je Anja Štefan po-vedala veliko ugank in dve zgodbi. Bilo je zelo lepo in zanimivo. 

      Sofia Teresa Sanchez, 3. b

V Komendo smo si šli ogledat pisateljico Anjo Štefan. Pesem, ki so jo na začetku igrale starejše učenke, mi je bila zelo všeč. Potem nam je gospa Anja Štefan povedala nekaj ugank in zelo zelo dolgo in ganljivo pravljico. Potem še eno kratko in smešno in bilo je konec.
  Mina Jenko, 3. b

Kdo je to? 
V Šempetru je doma, 
pesnica in pravljičarka je vedno bila. Svoja dela v Cicibanu redno objavlja, največ pa pesmice predstavlja. 

Emiliy Kuhar, 4. a

Kulturni dan v nekdanjem 

samostanu

V torek, 7. 5., smo dan preživeli v Galeriji 

Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki.

Po presenečenju nad veličino nekdanje-

ga samostana smo se najprej odpravili do 

prve delavnice, kjer smo delali s suho iglo. 

Dobili smo aluminijasto ploščico, na kateri 

smo z iglo izrezljali izbrani motiv. Robo-

ve ploščice smo obrusili in jo premazali z 

grafično barvo. Barvo smo nato odstranili, 

na ploščico položili papir in jo »zapeljali« 

v grafično stiskalnico. Tako smo dobili 

zrcalno sliko, ki nam bo doma krasila sobo. 

Sledil je ogled cerkve in galerije. Vodička 

nam je razložila, da je na tem mestu sa-

mostan deloval že od leta 1284. Cerkev je 

bila veličastna in je preživela kar nekaj slo-

gov: od romanike, preko gotike, do baroka, 

danes pa v njej prirejajo razstave. V gale-

rijskem delu nekdanjega samostana smo 

si ogledali stalni razstavi Toneta Kralja in 

Božidarja Jakca. Pri delavnici kiparjenja, 

ki je sledila, je bilo veliko dobre volje, saj 

je bilo zanimivo ustvarjati iz gline. Na 

koncu smo vse svoje izdelke lahko od-

nesli domov. Všeč mi je bilo ustvarjanje 

v drugačnem okolju. 

Nejc Klemenčič, 8. a 

Ogled Ljubljane 

V četrtek, 25. 4., smo se petošolci odpeljali z 

avtobusoma v Ljubljano. Pešačili smo po uli-

cah stare Ljubljane in si ogledovali znameni-

tosti, o katerih nam je veliko novega povedala 

naša razredničarka. Najbolj sem si zapomnila 

to, da so na Šuštarskem mostu nekoč nama-

kali goljufive peke. Nato smo se z vzpenjačo 

povzpeli na grad. Razdelili smo se v dve skupini 

in skupaj z vodičko odšli na ogled. Veliko smo 

izvedeli o nastanku gradu. Zanimivo je bilo na 

razglednem stolpu, saj je bil z njega zelo lep 

razgled. Ogledali smo si tudi pred kratkim na 

novo odprto najmanjšo razstavno sobo o orož-

ju in oklep vojaka v Erazmovem stolpu. Pred 

gradom je bil nekoč dvižni most, ki je peljal do 

dveh odprtin – manjše za ljudi in večje za vo-

zove. Obe sta v peterokotnem stolpu. 

Haya Vinhandl Obaid, Kaja Miklavc, 5. b

Živali pri pouku
Enkrat tedensko lahko k pouku prinesemo svo-
jo domačo žival. Z nami so bili že psi, mačke, 
račke, hrček, činčila, želva, skobčevka, zajec, 
petelinček. Živali imamo radi, zato smo do 
njih prijazni, spoštljivi in ne kričimo, kadar so 
v razredu.Najbolj nam je všeč, da živali med 
poukom lahko hodijo po razredu in niso zapr-
te v kletkah. Zelo smo se smejali, ko je Petrov 
pes Lan skočil na mizo, ko je raček jedel gres, ki 
smo ga imeli za malico, ko se je hrček v krogli 
kotalil po razredu in ko je Kašev kužek zaspal na 
sošolčevi torbi. Smešno nam je bilo tudi, ko so 
se nekatere živali pokakale v razredu.Upamo, 
da nam bo učiteljica uresničila željo, da bi živali 
v šolo lahko prinesli še večkrat.

Ita Martinjaš, Lara Novak, Katerina Đokić, 4.č

Predstavitev Glasbene šole Kamnik

V sredo sem v telovadnici šole v Mostah nastopala na predstavitvi glasbene 

šole. Najprej smo vadili skladbe in potem začeli z nastopom. Jaz sem na citre 

igrala pesem Andante Gracioso. Nastop sem kar uspešno opravila. Učenci so 

se verjetno kaj naučili, kajne? 
Tamara Kralj, 3. c
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Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide  v petek, 28. junija. Rok za posredovanje gradiv za objavo v junijski 
številki je 10. junij 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: urednistvo.gok@komenda.si

Kamniški gorski reševalci, ki 
pokrivajo tudi občino Komen-
da, so pred nedavnim ostali brez 
svojih prostorov in trenutno 
so nastanjeni v kontejnerjih, 
zato tokrat oni kličejo na po-
moč z akcijo 'Srčen prispevek za 
gorske reševalce iz Kamnika'. 

Srne in druge živali polegajo, 
ne vznemirjajmo jih
Spoštovani souporabniki naše pre-
lepe narave! Srnjad in tudi druge 
živali (zajci, fazani, številne zava-
rovane vrste …) v našem okolju so že 
začeli s poleganjem mladičev. Srne 
svoje mladiče polegajo na travnikih 
in v gozdovih. Vse tja do avgusta so 
mladiči nemočni in nebogljeni ter 
zato lahek plen prosto gibajočih se psov! Prosimo vas, da v skrbi za 
naravo vsi skupaj upoštevamo zakonska določila ter pse med sprehodi 
po gozdovih, travnikih ter ob vodotokih vodimo na povodcih. S svoji-
mi štirinožci se držimo ustaljenih poljskih, gozdnih ter obvodnih poti 
in tako čim manj vznemirjamo živali v tem ranljivem obdobju. 
Za vaše sodelovanje pri skrbi za naravo se vam iskreno zahva-
ljujemo! Naša lovsko-čuvajska služba z opozarjanjem in nasveti 
aktivno deluje v našem skupnem prostoru, v primeru kršitev pa 
tesno sodeluje s pristojnimi službami.

V imenu Lovske družine Komenda, starešina Goran Peršin

Nadzor nad pravilnim 
ločevanjem odpadkov v 
Občini Komenda
Predstavniki podjetja Publikus d.o.o. ter Medobčinskega inšpekto-
rata in redarstva občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Morav-
če in Vodice s sedežem v Trzinu, bomo v mesecu juniju na celotnem 
območju Občine Komenda izvajali nadzor nad pravilnim ločeva-
njem odpadkov. Nadzor je posledica poslabšanja stanja v kakovosti 
ločenega zbiranja odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«. Preg-
ledovali bomo kakovost ločevanja mešanih komunalnih odpad-
kov (črna posoda s črnim pokrovom), mešane odpadne embalaže 
(črna posoda z rumenim pokrovom) in biološko razgradljivih ku-
hinjskih odpadkov (rjava posoda). Upamo, da bomo s prihajajočim 
nadzorom pripomogli k dvigu zavesti o nujnosti ločenega zbiranja 
odpadkov in s tem preusmerjanja koristnih odpadkov v ponovno 
uporabo, recikliranje ali energijo. Čaka nas še kar nekaj dela.
Več o pravilnem ločevanju in oddajanju odpadkov si preberite na 
www.publikus.si

Gregor Kranjec, Publikus

Kamniški gorski reševalci ostali 
brez prostorov

DELO OBSEGA:
• prodajo in svetovanje 

kupcem
• prevzem, pripravo in 

odpremo blaga
• skrb za polnjenje polic, 

urejenost prodajalne ter 
označevanje blaga na 
prodajnih policah

 

PRIČAKUJEMO:
• V. stopnjo izobrazbe
• urejenost, točnost, 

natančnost

NUDIMO:
• delo za nedoločen čas s 

3-mesečnim poskusnim 
delom 

• 8-urni delovnik, od 
ponedeljka do petka

Zaposlujemo! 
Išče se ...

PRODAJALEC/KA
TEKSTILNIH IZDELKOV- 

DELOVNE OPREME

BMC d.o.o.   |   Pod javorji 5, 1218 Komenda
 Tel.: 01/8313-156   |   Gsm: 041/712-500
http://www.delovnaoblacila.si

Rok za prijavo: 
do 10. 6. 2019

Na pomoč!

Pošljite sporočilo SMS s 
ključno besedo GRS5 na 
številko 1919 in prispevali 
boste 5 € za gradnjo novih 
prostorov GRS Kamnik.

20. septembra  2017 so položili temeljni kamen, dobro leto zatem so se pre-
selili, 25.5. 2019 pa je novi gasilski dom v Mostah dočakal tudi slovesno 
otvoritev. Obširneje o dogodku v prihodnji Aplenci. 
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Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate-
ljem in znancem, ki ste ga pospremili na njegovo zad-
njo pot. Iskrena hvala pogrebni službi Jerič, pevcem in 
g. župniku za lepo opravljen obred. Ohranili ga bomo v 
trajnem in lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njegovi

Ni večje bolečine, kot v dneh žalosti,

nositi v srcu srečnih dni spomine. (Dante)

ZAHVALA
V 88. letu nas je za vedno 

zapustil naš dragi

AUGUSTIN 
HAFNER

Podboršt 17, Komenda

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem, sosedom in znancem za izrečena ustna in 
pisna sožalja, darovano cvetje in sveče ter številno 
spremstvo na njegovi zadnji poti.
Zahvala gospodu župniku Zdravku Žagarju za daro-
vano mašo in lep pogrebni obred, pogrebni službi, 
pevcem in trobentaču. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi 
in ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

ZAHVALA
V 67. letu se je od nas poslovil 

naš dragi sin in brat

STANISLAV 
MARIN
Iz Suhadol

Marija Stele, roj. Dobnikar, let. 1926, iz Gore
Ciril Jelovčan iz Nasovč

Odšli so ...

NAPOVEDNIK DOGODKOV 

1. junij ob 14.00, skakalnica na Gori
KMEČKE IGRE, ekipno tekmovanje v različnih kmečkih in 
zabavnih opravilih. Organizira Društvo skakalni komite Gora.

1. junij ob 10.00, Arboretum Volčji Potok
TEČEM, DA POMAGAM, 7. tradicionalni humanitarni tek ob 
Kamniški Bistrici. Organizirata kamniški in domžalski Lions klub.

1. junij, 8.30 izpred trgovine Tuš v Mostah.
POHOD NA MENINO PLANINO IN SMREKOVEC, 
Organizira DU Komenda.

8. junij, od 9.00 do 13.00, pri šoli v Mostah
ŠOLSKA VESELICA, tradicionalna dobrodelna prireditev, ki 
prinaša veliko zanimivega dogajanja. Organizira Šolski sklad 
OŠ Komenda Moste.

8. junij, 9.00, Jurčkova Dobrava.
14. POHOD BOSONOGI, tradicionalni bosonogi pohod 
na Šenturško goro. Organizira Planinsko društvo Komenda – 
Škrjančki.

11. junij, odhod avtobusa iz Komende ob 7.00. 
AVTOBUSNI IZLET v Logarsko dolino, za upokojence 
nad 70 let. Prijave in informacije pri poverjenikih po vaseh in 
vodji izleta Mariji Špehonja (031 405 303).

15. junij, odhod izpred trgovine Tuš ob 8.30.
AVTOBUSNI IZLET na Zasavsko sveto goro, 
Informacije: Janko Burnik (031 635 811). Organizira DU Komenda.

15. junij ob 19.00, Športna dvorana Komenda.
S PALICO DO SONCA, prireditev ob zaključku sezone 
Twirling in mažoretnega kluba Komenda. Organizira 
Twirling in mažoretni klub Komenda. 

od 24. do 28. junija, na teniških igriščih na Gmajnici
TENIŠKI TEČAJ ZA OTROKE, tečaj traja 4 ure na dan, cena 
40 evrov. Vse informacije na: tenisklub.komenda@gmail.com. 
Organizira TK Komenda.

28. junij, Poslovna cona Komenda. 
1. POKAL TADEJA POGAČARJA IN VN PLASTIKE 
VIRANT, kriterijske dirke za Pokal Slovenije ter mednarodno 
tekmovanje. Organizira Kolesarsko društvo Rog.

Vsak ponedeljek in četrtek ob 7.30, Lovski dom na Križu
ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA, 
(kontakt: Pavla Košir,  o51 233 3o5). Organizira DU Komenda.

V JUNIJU:



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.

Družinska kmetija Jenko
Potok pri Komendi 3, Komenda

041 / 852 - 632 (Matjaž Jenko)
FB: Jajčkomat

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo 
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komen-
da.si do vključno 15. junija 2019. Na kuverto ne pozabite pripisati 'NAGRA-
DNA KRIŽANKA', poleg tega pa zraven potrebujemo še vaše ime, priimek 
in naslov. Ostala pravila so objavljena na spletni strani Občine Komenda.

Rešitev aprilske križanke se glasi: FRIZERSTVO ANITA LOBODA 

Družinska kmetija Jenko vam 
omogoča nakupovanje doma-
čih kokošjih jajčk prek samo-
postrežnega avtomata - Jajč-
komata. Ob njem se nahaja 
tudi manjša samopostrežna tržnica s sezonsko zelenjavo 
(šparglji, krompir, čebula). Na voljo pa vam je tudi doma-
če hladno stisnjeno sončnično, repičino in sojino olje.

1. nagrada: 50 jajc + 1 liter hladno stiskanega sončničnega olja
2. nagrada: 30 jajc + 1 liter hladno stiskanega sončničnega olja
3. nagrada: 20 jajc + 1 liter hladno stiskanega sončničnega olja

Seznam nagrajencev Nagradne križanke FRIZERSTVA ANITA 
LOBODA  v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 03-04/2019:

1. nagrada  - žensko striženje in barvanje
KARLA LETNAR

2. nagrada – žensko striženje
ALENKA PAVLINIČ

3. nagrada – moško striženje  
JOŽICA BUTALA

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega 
dokumenta nagrade uveljavljajo v Frizerstvu Anita Loboda, 
Ljubljanska cesta 14 b, 1241 Kamnik (GSM 040 301 354)



Delovni čas: 

od pon. do pet.: 8.00 - 19.00
sobota: 8.00 - 17.00

XXL izbira in ugodne cene

Po prvem juniju še ugodnejše 
posezonske cene balkonskega cvetja

www.vrtnicenter.si


