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»Izgradnja kanalizacije na
Potoku se zaključuje, odpira
se gradbišče na pokopališču«
Po prvi polovici letošnjega leta je župan z delom zadovoljen, pravi, da večjih odstopanj od načrtov ni bilo. – Gradnja kanalizacije
se bo nadaljevala ali na Bregu ali na Klancu. – Obnavljali bodo
plato pri mrliških vežicah. – Obetajo se tri nova otroška igrišča.

I

zgradnja kanalizacije na Potoku je pri
koncu. Kam sedaj?
Potok se zaključuje, naj bi bil zaključen
in asfaltiran do konca meseca junija. Za
preostali del pa je še vedno v postopku razpis in še ne vemo, kdo bo izvajalec za ostala naselja. Predvidevam, da se bo konec
avgusta ali najkasneje jeseni pričelo delati.
Vsi me sprašujejo, kje bomo nadaljevali s
kanalizacijo. To je odvisno od tega, kakšna
bo cena za določen krak, saj smo finančno
omejeni. Kolebamo med tem, ali najprej
narediti eno vejo kanalizacije na Klancu ali
za isti znesek urediti krak na Bregu, da je
tam to potem v celoti urejeno.
Kanalizacija je prednostna, vendar pa tudi
druge potrebe in želje občanov ostajajo. V
toplih mesecih se pogreša kakšno otroško
igrišče več. Je kaj v načrtu?
Želje in pritiski občanov za nova igrišča so
res kar precejšnji. V rebalansu proračuna
smo zagotovili en del sredstev za ta namen.
Na LAS-u je razpis za otroška igrišča in da bi
lahko uspeli, smo se pri prijavi združili z Občino Vodice. Odločitev pričakujemo najprej
proti koncu leta. Naša občina se je prijavila
za igrišča na treh lokacijah – na Križu, na
Gmajnici in v Suhadolah. Na Križu za objektom Breznikovega doma, v Suhadolah na
zelenici nasproti cerkve in na Gmajnici v
neposredni bližini teniških igrišč. Te tri vasi
oziroma lokacije so izbrane povsem iz preprostega razloga; v Suhadolah je zemljišče v
lasti Občine, prav tako na Gmajnici, na Križu
pa je na pobudo svetnikov in gasilcev v podpisu brezplačna najemna pogodba za uporabo zemljišča. V ostalih vaseh pa nismo na
hitro našli primernega zemljišča, ki bi bilo
v občinski lasti, ali pa da bi kdo ob lastnikov ponudil brezplačen dolgoročen najem.
Predvidevamo, da bosta sama postavitev

igral in končna ureditev izvedena spomladi
prihodnje leto, vse je odvisno od uspešnega
datuma zaključka razpisa, kajti do dokončanja razpisa se lahko zgolj pripravi ureditev terena. Sredstva v rebalansu letošnjega
proračuna pa so namenjena za pridobitev
projektne dokumentacije in načrtov, ki sta
obvezni sestavni del vloge za razpis.
Pol leta že vozi avtobus iz Komende preko
Poslovne cone in Vodic v Ljubljano (in obratno). Se je nova avtobusna linija 'prijela'?
Na začetku sem bil kar slabe volje, bilo je
mnogo pritiska s strani podjetij z območja
Poslovne cone, da bi svojim zaposlenim
zagotovili javni prevoz. To smo uspeli pridobiti, sedaj pa ni odziva s strani delavcev
na tem območju. Pa njim smo prilagodili
vozni red. Toda vsaka stvar potrebuje svoj
čas in nova avtobusna linija potrebuje vsaj
eno leto, da se ljudje tega privadijo. Bal
sem se, da bo prevoznik počasi prenehal
z vožnjami, ampak so nam zagotovili, da
bodo do konca leta linijo vozili, potem pa
bodo videli, kako naprej.

Poletje je tu, pol leta je za nami. Kako ste
zadovoljni s prvo polovico letošnjega leta?
Zaenkrat je šlo vse po načrtih. Res je, da
sem malo računal na to, da bi imeli že izvajalca za kanalizacijo, toda pri javnih
razpisih se hitro zavleče. Malo smo tudi
upali, da se bodo že pričela dela na pokopališču, vendar smo se tam, poleg ureditve
in obnove platoja pred mrliškimi vežicami
naknadno odločili tudi za ureditev novih
prostorov za žarne pokope – gradnjo žarnih niš, kar je vrednost povečalo in smo
čakali ter usklajevali projekt z Zavodom za
kulturno dediščino v Kranju in usklajene
spremembe in dopolnitve so zvišale oceno
investicije v tolikšni meri, da jo mora pred
samo izgradnjo potrditi še Občinski svet.
Saj tudi ni slabo, da se bo delalo poleti, ko
bo gradbišče najmanj moteče, saj bo določen del občanov na dopustih in počitnicah. Ob tej priliki bi vsem občanom zaželel
prijetne poletne dni, da se spočijejo in da
si naberejo moči za jesenski del.–

Obvestilo župana:

Špela Šimenc

Čez poletje se bo urejalo pokopališče
V mesecu juliju in avgustu se bo urejalo pokopališče. V tem času bo oviran dostop do
novega dela pokopališča, mimo mrliških vežic. Potekala bo obnova dotrajanega platoja,
vzporedno pa se bodo postavljale žarne niše
(t.i. kolumbarji). Dostop do grobov bo omogočen čez stari del pokopališča, cesta pa bo
normalno prevozna. Projekt, ki je delno sofinanciran s strani države, bo končan do konca
meseca avgusta.
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6. redna seja Občinskega sveta Komenda
Požar na Publikusu – uživanje vrtnin je varno
Druga točka junijske občinske seje je obravnavala požar na Publikusu. Stanje je prišel pojasnit lastnik družbe, Slavko Hrženjak. Povedal je, da so iz Suhadol odpeljali 2000 ton materiala, do konca leta pa bodo odpeljali še dodatnih 7000 ton. Glede
vpliva na okolje je župan povedal, da so iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje sporočili, da vzorci, ki so jih na dan požara
vzeli s solate, ne kažejo, da bi bilo z uživanjem vrtnin ogroženo
zdravje občanov. Tudi prve analize podzemne vode kažejo, da
ni bilo onesnaženja podtalnice. Podžupana je zanimalo, koliko
odpadkov še ostaja na Publikusu in kako imajo urejeno nočno
stražo. Po besedah Hrženjaka v Suhadolah ostaja od 12.000 do
15.000 ton, glede nočne straže pa, da le te v času požara ni bilo,
sedaj pa so jo organizirali.
Dvomi glede novih žarnih niš na pokopališču
Debata se je razvnela okoli načrtovanih žarnih niš (kolumbarija) na pokopališču oziroma na robu ploščadi pred poslovilnim objektom. Na opazko svetnikov, da je cena projekta pre-

Po uspehu
na evropskih
volitvah še naprej delovno
Ker se v prejšnji številki Aplence nismo oglasili, se tokrat
iskreno zahvaljujemo za vsak glas, ki ste ga, dragi bralci, prispevali za listo NSi na volitvah v evropski parlament. Ljudmilo Novak bomo v slovenskem parlamentu pogrešali, vemo pa,
da se nanjo lahko zanesemo in da bo na evropski ravni delala
v dobro Slovenije in Slovencev.
Maj in junij sta vsako leto izjemno intenzivna meseca v vseh ozirih. Najbolj to občutimo starši šoloobveznih otrok, ki skupaj z
njimi plujemo proti zaključku šolskega leta. Otroci so preobremenjeni, celotno področje izobraževanja pa se sooča s številnimi
perečimi problemi: nasilje v šoli, preobremenjenost učiteljev z
birokracijo, nemoč zagotavljati optimalen učni proces zaradi slabo napisane zakonodaje. Ob vsem tem je prav nenavadno, da si je
SD in njihov minister Pikalo za to poletje izbral napad na starše in
otroke, vključene v zasebne vrtce in nevladne OŠ z javnoveljavnim programom. Ljudje ne bodo nasedli. Hitro so spregledali, da
so se poslužili načela »deli in vladaj« in hoteli spreti »zasebno in
javno«. Napaka. Vsi smo v istem čolnu in starši si za svoje otroke
želimo kakovostno šolo, ki bo otroku opora na poti v življenje, ki
ga bo spodbujala pri razvijanju talentov in ki bo odkrivala znanje.
Nevladne OŠ lahko v to smer bogatijo šolski prostor, državne OŠ
pa imajo neprecenljivo izkušnjo in so zakladnica naroda. Samo
skupna pot vodi v lepšo prihodnost.
Janez Cigler Kralj

visoka (preko 200.000 evrov) so z Občine odgovorili, da je bil
razpis objavljen na portalu javnih naročil in da so dobili eno
samo ponudbo. Najbolj pa je določene svetnike zmotilo to, da
naj bi občani ne imeli več možnosti izbire pokopa v žarnem
grobu, temveč zgolj v žarni niši. Trenutno je na komendskem
pokopališču na voljo še 21 klasičnih grobov (kar po trenutni
dinamiki umrljivosti zadošča za 19 let) in samo 3 žarni grobovi
(kar zadošča za pol leta). Nov projekt bo zagotovil do 90 žarnih
niš. Ob teh številkah se je med svetniki izrazila skrb, kaj bo,
ko bo zmanjkalo žarnih grobov in ali bodo občani precej ruralnega območja sprejeli žarne niše. Skrbnik investicijskega projekta Marjan Potočnik je razumel vprašanje tradicije, vendar
pa je poudaril, da so bile pred tridesetimi leti tudi žare nekaj
nesprejemljivega, danes pa je to popolnoma običajna oblika
pokopa. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za žarne niše je bil na seji sprejet s 7 glasovi za
in 2 glasovoma proti.
Špela Šimenc

V pričakovanju ...
Dočakali smo tudi sonce po deževni in ne preveč vremensko
prijazni pomladi; tako pa si tudi obetamo za našo Občino Komenda, da bo po slabšem finančnem obdobju končno zaživela.
Upamo, da se vidi luč na koncu tunela. Kljub velikemu projektu
»kanalizacija« upajmo. da bo tudi dolg za PCK po obetavnem
poročilu na 5. seji Občinskega sveta počasi poplačan oziroma
bo primanjkljaj manjši, kot pa je bilo v najbolj črnih mislih in
scenarijih. Če se vrnemo na poletje, želimo si uspešno razpeti
jadra ter da bo zapihal pravilen veter, ki nas bo popeljal samo
navzgor, na pot uspehov. Na Odboru za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja se je na našo pobudo že začelo s pripravljenem seznama najpomembnejših del po Občini,
na katera v zadnjih letih tudi pomisliti nismo smeli oziroma
je bilo nerealno. Seveda je želja v prihodnjih letih po večjih in
zdravih projektih, kot so športna telovadnica v Mostah, Športni center v Komendi, veliko pozornosti pa bo potrebno vložiti
na prometno varnost, saj imamo kar nekaj črnih točk; nepregledna križišča, kjer je kljub prehodom za pešce izredno nevarno za vse občane, sploh pa za najmlajše.
Po vseh letih upajmo, da se bo končno naredilo zdrave finančne temelje, in potlej bomo lahko začeli govoriti o strategiji,
saj se so v zadnjih letih samo gasili najnujnejši in tudi zakonsko obvezni projekti. V Listi TRN bomo vsekakor pomagali za
lepši jutri v naši Občini Komenda in smo vam na razpolago za
vaše predloge, kritike, pohvale na trnlista@gmail.com
Vsem občankam in občanom želimo lepo poletje, lepo dopustovanje.
Lista TRN
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Dočakali smo ga – novi Zbornik
Občine Komenda 1998-2018
Maja 2002 je izšel zbornik z naslovom »Občina Komenda, Življenje od kamene dobe do danes«. Uredil ga je dr. Marko Žerovnik. Obdobje od tega leta dalje je klicalo po novem občinskem zborniku.

L

eta 2014 je bil načrtovan zbornik o društvih, a ni izšel. Zakaj,
ni bilo pojasnjeno, vse jasneje pa je postajalo, da Občina Komenda nujno potrebuje knjigo, ki bo zajela tudi tisto od ustanovitve Občinskega sveta Občine Komenda 10. decembra 1998, kar
ni bilo objavljeno v prejšnjem zborniku, predvsem pa za čas od leta
2002 dalje. Zahtevne naloge se je lotil uredniški odbor, v katerem
so bili: dr. Marta Ciraj, Mirko Kepic, Stanislav Poglajen, mag. Majda Ravnikar, Matija Remše in Andrej Žalar. Urejanje zbornika je
zaupal izkušenemu uredniku in publicistu dr. Stanislavu Zarniku,
ki se je dela lotil vneto in odgovorno, dobro strokovno pomočnico
pa je imel v direktorici občinske uprave Majdi Ravnikar.

Občina Komenda
in njena vpetost
v regijo in širše
Mesec maj je bil mesec praznovanja in mesec »priznanj«. Številna društva in klubi so proslavili in pokazali občanom, kaj vse
delajo in kaj vse znajo. Pohvalno! Druženje krepi odnose.
Prihaja poletje in jeseni bomo morali dokončati, kar smo se
dogovorili za letošnji proračun. Ker pa gre letos še nekoliko
bolj za »tehnični proračun«, s katerim dokončujemo kanalizacijo in le nekaj najnujnejših projektov, je že danes na mestu
vprašanje dolgoročnejšega planiranja.
Brez večjih projektov ne bomo napredovali, brez širših idej
pa lahko ostanemo na mestu. Zato smo zastavili npr. projekt
centralnih športnih objektov v Komendi, izgradnjo telovadnice v Mostah, pomemben bo stalen pritisk na izvajalce, ki so
dobili koncesijo za izgradnjo doma za starejše.
Poseben pomen pa osebno dajem temu, da se bolj odločno lotimo pozitivnega lobiranja za izgradnjo obvoznice, za nadaljnji
razvoj PCK, za dolgoročno reševanje odpadkov v »jami ...« itd.
Tukaj pa bo potrebno več znanja in več energije. Osebno sem in
bom maksimalno pomagal, če bodo le nekateri to želeli.
Roman Dobnikar, občinski svetnik,
LMŠ Komenda

Čas za pripravo in oddajo strokovnih in drugih
prispevkov je bil skopo
odmerjen. Najprej pisci,
nato uredniški odbor s
predsednikom Zarnikom,
lektorica prof. Živa Švigelj, postavljavec besedila (preloma) Leon Beton
in tiskarna Nonparel d. o.
o., Škofja Loka, so se zelo
izkazali. Le tako je bilo
mogoče, da je bil zbornik
predstavljen na osrednji
slovesnosti v počastitev
20-letnice naše občine in
občinskem prazniku 15. maja popoldne v Domu krajanov – Breznikovem domu na Križu in da so udeleženci slavnostne seje in pomembni gostje dobili prve, še tople izvode zbornika iz tiskarne.
Knjiga velikega formata z več kot 250 stranmi in številnimi fotografijami Baldomirja Kremžarja, Jožefa Pavliča, Andreja Žalarja in
drugih fotografov je izšla v 600 izvodih.
Kaj prinaša zbornik, razdeljen v dva dela: »20 let Občine Komenda«
in »Društvena dejavnost«? Že razdelka napovedujeta, da poglavitno,
kar se je v Komendi zgodilo od ustanovitve občine leta 1998 do konca
leta. Uvodno besedo sedanjega župana Poglajna, prispevek prejšnjega
župana Tomaža Drolca o prizadevanjih za Občino Komenda ter njegovo videnje prvih štirih mandatov, dalje tehtne zapise o ustanavljanju
naše občine, njenih funkcionarjih, simbolih, datumu občinskega praznika, podeljevanju priznanj, športni dvorani, finančnem pregledu,
gospodarski coni, kmetijstvu, zdravju, šoli, vrtcu, knjižnici, pesnikih
in pisateljih rojakih in delih, ki jih je izdala oz. podprla občina, o UPPG,
skrbi za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje, lončarstvu in
Lončarjevem muzeju, 92-letnem še korenitem Lavrenciju Grkmanu –
Lovru in pomembnih že umrlih možeh.
Drugi del zbornika je posvečen opisu dejavnosti 30 društev, klubov,
krožkov in skupin v naši občini. Ta del knjige je zelo pester, saj ga
»krasijo« številne fotografije, dogodki in utrinki, od prvega prispevka o badmintonu do zadnjega o Društvu dramska skupina Križ.
Kdor se bo poglobil v zbornik, bo videl, kaj vse je bilo narejeno v
naši občini od leta 1998 dalje. Tisto, za kar bo menil, da manjka,
bo lahko predlagal občinskemu vrhu, da naj bo zapisano v prihodnjem zborniku, ko bomo praznovali 25-letnico naše občine (leta
2023). Veseli pa naj se tega, kar je v tokratnem, in naj bo hvaležen
zanj, kajti opravljeno je bilo veliko, zahtevno in odgovorno delo.–
Jožef Pavlič
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90 let PGD Moste
in otvoritev novega
gasilskega doma
V soboto, 25. 5. 2019, je še vreme držalo z gasilci. Temni oblaki
so se podili po nebu, a niti kapljica dežja ni zmotila pomembnega dogodka, ki ga je praznovala cela občina. Ne samo 90 let
PDG Moste, tudi novi gasilski dom je na ta dan dočakal slovesno otvoritev. Ta se je pričela s povorko vozil, gasilcev, godbe,
mažoretk, narodnih noš in občanov, ki se je vila od starega k
novemu gasilskemu domu.

V

Foto: France Stele

predsednik Gasilske zveze Komenda Jožef
Sušnik, namestnica predsednika Gasilske
zveze Slovenije Janja Kramer Stajnko in
predsednik regije Ljubljana III Slavko Jalovec. »Svoje delo opravljate prostovoljno, ste
motivirani, usposobljeni, v ospredje postavljate nesebičnost, zaupanje, požrtvovalnost … Gasilci gredo tja, od koder vsi drugi
bežijo, njihovo delo pa je prostovoljno,« je
v svojem nagovoru, v katerem je pohvalil
tudi sodelovanje moščanskih gasilcev z lokalno skupnostjo, dejal Slavko Jalovec.
Nov gasilski dom je blagoslovil komendski župnik Zdravko Žagar, slavnostno pa
so trak prerezali in s šampanjcem »zalili« Stanislav Poglajen, Igor Štebe, Roman
Koncilija in Janja Kramer Stajnko.
Prireditev so popestrili pevci mešanega pevskega zbora DU Komenda, nastopi mažoretk, komendske godbe, folklorne skupine,
na praznovanju z veselico po uradnem delu
pa so goste zabavali Viharniki.–
Špela Šimenc

Foto: Jakob Stele

zraku je bilo ta dan čutiti poseben
ponos. »Lotili smo se projekta, ki se
je mnogim zdel nemogoč. Priznam,
kot član gradbenega odbora sem bil na začetku tudi sam malce skeptičen. Ker pa v
Mostah ne obstajajo besede 'ne gre', 'ne bo
šlo', smo se zagnali v gradnjo. Od položitve
temeljnega kamna pa do vselitve je minilo pičlo leto,« je v svojem govoru povedal
predsednik PGD Moste Roman Kosirnik.
Poudaril je, da je dom velika pridobitev za
celo občino, saj je zasnovan za večnamensko rabo. Dom je zatočišče gasilcem, od
najmlajših pa do veteranov. V njem je šest
stanovanj in tudi večnamenska dvorana, v
kateri se lahko druži prek 30 športnikov.
»Z veseljem lahko rečem, da dom živi s
polno paro in da so se nam uresničile sanje
o prostornem gasilskem domu in okolici,«
je še povedal predsednik PGD Moste in se
ob tem iskreno zahvalil vsem krajanom.
Goste so med drugim pozdravili tudi župan
Stanislav Poglajen, podžupan Igor Štebe,
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Pesem o gasilcih
Komendski gasilci 5. aprila
20. obletnico so praznovali,
da bi enotni ljudem v težavah
pomagali.
Gasilci pravi so junaki,
pri gašenju ognja so prvaki,
gasilci pogasijo vse,
kar v ognju rešljivo je.
Ko sirena se oglasi na glas,
tedaj za gasilce hitri je čas,
pohitijo na vso dano jim moč,
da ljudem ponudijo pomoč.
Ko pojavi se nevarnost,
gasilci zagotovijo varnost.
Ko z dežjem zagrozi poplava,
za gasilce tedaj ni težava.

Foto: Jakob Stele

Po uspelem koncu smo veseli,
da v akciji komendski gasilci
so uspeli.
Marko Žerovnik

Foto: France Stele
Foto: Jakob Stele

Foto: Jakob Stele

Foto: France Stele

Biti gasilec …
»Biti gasilka ali gasilec je lahko naporno in težko. Je lahko prijetno in
družabno. Biti gasilka ali gasilec je
lahko stresno in depresivno. Je lahko
radostno in navdihujoče. Biti gasilka
ali gasilec je lahko ogrožujoče in nevarno. Je lahko odgovorno in varno.
Biti gasilec je utrudljivo, kapitalsko
nelogično in se absolutno ne splača.
Vendarle pa biti gasilec ni stvar hladne preračunljivosti in kalkulacije, ampak je predvsem stvar srca. Je
stvar osebnega prepričanja, da se
najlepše, najtežje, najvrednejše stvari
da in mora narediti zastonj, za dobro
družbe, za dobro soljudi.«
(Uvodni izsek iz kronologije, ki jo je na
otvoritvi prebrala gasilka Nina Blejec,
pripravila in spisala pa sta jo Andrej
Gašperlin in Darko Mavsar)

8

POGOVOR MESECA

Aplenca | Junij 2019

»Kolesarjenje je moja služba in v
tem uživam«
Tadej Pogačar je trenutno eden tistih naših občanov, o katerem najbolj glasno govori ves svet.
Komaj dvajsetleten je kot najmlajši kolesar v zgodovini pred kratkim osvojil dirko najvišjega
razreda, dirko po Kaliforniji. Srečala sva se nekaj dni zatem in kljub utrujenosti ter težkim treningom si je z veseljem vzel čas za pogovor.
V prostem dnevu se grem tako rad malo
zapeljat naokrog, čisto brez plana. Kolesarjenje je moja služba in v tem uživam.
Kam pa se rad zapelješ s kolesom, tako
za dušo?
Kamniška Bistrica, sploh poleti, mi je super.
Ko si tekmoval po Kaliforniji, so se
kolesarji podili tudi po Komendi. Kakšne
imaš spomine na to dirko?
To je zame ena najboljših dirk, saj je proga speljana skoraj ob naši hiši. Saj se vseh
dirk rad spominjam, ampak ta v Komendi
ima še posebno mesto, domača dirka je
nekaj posebnega.

T

adej, najprej čestitke za uspeh! Ali
kolesarju po tako težki dirki pripada kaj počitka?
Nekaj dni počitka po dirki mi pripada – toliko, kot telo potrebuje, da pridem k sebi.
Najbolj me utrujajo časovne razlike. Potem
se pa počasi spet pričnejo treningi in nove
dirke, cilji …
Veljaš za skromnega in redkobesednega
fanta, praviš, da se raje držiš bolj zase.
Kako prenašaš ves medijski pomp, ki ga
prinašajo zmage na najvišjem nivoju?
Vse to, po vsaki tekmi takojšen naval novinarjev, mi je res prej v breme kot kaj drugega. Ampak to je obveznost, ki spada zraven.
Če začneva na začetku, kdo te je navdušil
za kolesarjenje?
Brat Tilen. Kar je počel on, to sem moral
početi tudi jaz. Prvo leto sem tako vse skupaj vzel za zabavo. Drugo leto pa sem že
videl, kako všeč mi je kolesarjenje in dirkanje … Pri Rogu sem začel kolesariti pri

devetih letih. Prej sem treniral nogomet
in orientacijski tek, ampak ne v enem in
ne v drugem se nisem počutil tako kot na
kolesu. Ko sem pričel trenirati kolesarstvo,
tekmovati, ko sem zmagal kakšno dirko,
me je vse skupaj kar potegnilo in hitro sem
videl, da bi to lahko počel vse življenje.
Rezultati so prinesli vedno bolj
naporne treninge. Kako si vse skupaj
usklajeval s šolo?
Ob treningih sem naredil srednjo strojno
šolo, prva leta je še šlo, potem na koncu
pa je bilo precej težko usklajevati naporne treninge in zaključevanje srednje šole.
Potem sem se vpisal na menedgement v
športu, kamor sem hodil pol leta, kasneje
pa usklajevanje obojega ni več šlo.
Kako je videti tvoj klasičen 'delovni' dan?
Imam napisan plan treningov, kakšen dan
vmes je dan za počitek. Ampak tudi tisti
dan grem še vedno na kolo, ker telesu in
meni ne paše, da sem cel dan v mirovanju.

Konec meseca se v Poslovni Coni Komenda
obeta še dirka, ki nosi tvoje ime …
Ja, z Miho Koncilijo sva se dogovorila, da
organizira dirko pod mojim imenom. Mislim, da bi se moralo dogajati čim več takih
prireditev, kjer mladi lahko tekmujejo. To
je samo nekaj dobrega in pozitivnega. Tudi
dirka po Komendi je za mlade, ki komaj
pričnejo dirkati, res super priložnost in izkušnja, saj je takih dirk vedno manj.
Kolesariš in tekmuješ po vsem svetu. Kje
so tvoje najljubše kolesarske 'ture'?
Avstralija in Kalifornija mi bosta za vedno
ostali v spominu, ker je tam čisto drugačna
narava in kultura. Ena najlepših dirk, ki sem
jih vozil, je bila pa dirka po Toskani, po tamkajšnjih gričkih in makadamskih cestah.
Imaš v spominu dirko, ki ti je bila najtežja?
Najtežje dirke ti najbolj ostanejo v spominu in prinesejo s seboj najboljše zgodbe. Ena najtežjih dirk zame je bila dirka po
Baskiji in res sem ponosen, da sem dosegel
6. mesto. Ta dirka je bila res še na višjem
nivoju kot v Kaliforniji, z večjo konkurenco
in težjo traso.
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Kje pa sicer najraje treniraš?
Tukaj, pri nas doma. Najraje tako, da grem
kar s kolesom od doma, proti Gorenjski, na
Krvavec, proti Črnivcu. Zadnje čase, ko več
časa preživim pri punci v Slovenski Bistrici, pa rad treniram tudi tam. Za trenirat so
'fajn' Rogla, Trije kralji, Areh.
Kaj pa porečeš na slovensko (ne)strpnost
voznikov do kolesarjev?
V Sloveniji kultura voznikov res ni na
najvišjem nivoju, ampak recimo tudi
v sosednji Italiji ni dobro. V Avstriji je
veliko večja stopnja strpnosti. Jaz razumem, da jim delamo gnečo in sam
se trudim, da sem čim manjša ovira na
cesti, ampak treba je biti strpen. Sploh
če treniramo v skupini, je še toliko več
nestrpnih voznikov, da potem včasih
sploh ni več užitek kolesariti.
Bliža se Dirka po Sloveniji. (S Tadejem
sva se pogovarjala pred Dirko, opozorilo
avtorja). Kakšna so tvoja pričakovanja?
Z Dirko po Sloveniji imam zelo dober odnos. Dvakrat sem nastopil in obakrat uspešno. Dirka mi je prirasla k srcu. Tudi
zaradi domačih navijačev ob poti. Nekaj
nepozabnega je, ko vsi navijajo zate. To
mi da še dodatne energije. Kaj bo letos? Jaz
bom dal vse od sebe, kot vedno, pa bomo
videli, kaj bo.
Kaj je tisto, kar te v najtežjih
trenutkih, na najtežjih klancih,
žene naprej?
Mislim, da smo kolesarji ena posebna
sorta ljudi – mi imamo radi takrat, ko
peče. Takrat, ko res trpiš in daješ vse od
sebe vse, takrat lahko dosežeš vse. Sicer
pa moraš biti vseskozi usmerjen v svoj
cilj, ker toliko vložiš v to. Ves moj trud, to
je najboljša motivacija.
Imaš kakšne kolesarske sanje?
Ravnokar sem dosegel ene svoje sanje.
Sedaj se pa spogledujem z dvotedenskimi dirkami, za katere bi lahko rekel, da so
naslednji cilji …
Kdo je tvoj vzornik v kolesarskem svetu?
Andrej Hauptman, moj trener pri starejših
mladincih, ki ima tudi medaljo s svetovnega prvenstva, bil je tudi peti na Olimpijskih
igrah. Tak človek, kot je on, tak bi si lahko
vsakdo želel biti. On mi je kolesarski oče in
se zgledujem po njem. Ne samo v smislu
kolesarjenja, ampak ga izjemno spoštujem
kot človeka.

9

Očetu si februarja podaril rumeno majico v
zahvalo za vso podporo. Kako pomembna
je pri tvoji zgodbi podpora družine?
Zelo. Lepo je, ko se vsi poslovijo od tebe, ko
greš, in kako veseli so, ko se vrneš domov.
Res sem hvaležen, da imam tako družino
in njihovo podporo. Razumejo tudi, da po
kakšnih težkih treningih vidim samo tuš in
hrano, da mi ni do pogovora.

Star si 20 let, tvoji vrstniki živijo
popolnoma drugače. Pogrešaš kdaj
'klasično' mladostniško življenje?
Še vedno se najde čas za kakšno zabavo
in za druženje s prijatelji – mogoče res ne
med sezono, v zimskih dneh pa je več časa
tudi za to. Kar pogrešam, je poleti malo več
morja … Ampak mislim, da sem lahko zadovoljen s tem, kar imam.

Starša prejemata tvoja priznanja in
nagrade, ko te ni. Sta se že privadila na
vse medijske luči?
Mislim, da se počasi navajata. Všeč jima je,
da gresta nekam po nagrado zame in sta
res ponosna.

Bo letošnje poletje kaj časa za počitnice?
Nekaj dni pa bo! Po Dirki po Sloveniji in
državnem prvenstvu imam premor in bom
kakšen teden na morju, brez kolesa.–
Špela Šimenc
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V čipki ujeta svetloba –
razstava klekljanih čipk

Predsednica društva je prebrala pesem o Čebelicah, pridnih
ustvarjalkah klekljane čipke, ki s svojo vztrajnostjo, ustvarjalnostjo, natančnostjo in izurjenostjo tkejo drobne umetnine
s tanko nitko, klekljem in buciko na povštrcu. Idrijska čipka,
doma v Idriji, je slovenska etnološka posebnost. Zaradi svoje
lepote se je hitro razširila prek idrijskega območja, saj je dajala
skromen zaslužek ljudem, ki so zelo trdo živeli v svojih zelenih grapah. Klekljanje je danes ljubiteljska dejavnost, nekoč
pa so od tega živele cele družine. Idrijska čipka je umetniško
ustvarjanje, je izražanje vseh, ki so kreativno vključeni v proces nastajanja čipke – od risanja vzorca, klekljarice do šivilje,
ki spoji čipko v blago. Ustvarjalke društva Čebelica iz Komende pa sukajo kleklje med svojimi prsti za »svojo dušo«. Zato
nastajajo umetnine, ki so plod mnogih idej, tudi za uporabo
v vsakdanjem življenju. Modni dodatki, obeski in uhani, zapestnice, čevlji in broške … Pustile so prosto pot izbiri motiva
in namembnosti čipke.

Foto: Katja Tabernik

Lepo sončno sobotno dopoldne je privabilo na Podboršt v
Lončarjev etnološki muzej veliko ljudi, ljubiteljev lepega.
Klekljarice Čebelice so kot po tradiciji pripravile razstavo
čipk v Lončarjevem muzeju.

Vsako leto postavijo na ogled tudi gostujočo razstavo, tokrat smo
si lahko ogledali dve zbirki. Videli smo 50 belih, namiznih lučk
(razstava: »V čipki ujeta svetloba«), nagrajenih na mednarodni
razstavi, vsako s svojim motivom. Slovenske klekljarice so se s
to zbirko predstavile na svetovnem čipkarskem kongresu OIDFA na Nizozemskem. Prejele so priznanje za najlepšo nacionalno
predstavitev. Izmed njih sta bili dve tudi delo naših članic, Tatjane Lužar in Marije Rupert. Z razstavo »Čipkasti kapniki« pa so se
predstavile klekljarice Društva Lipa Domžale, Univerze za tretje
življenjsko obdobje. Iskale so motive iz narave, podzemlja in klekljale prizore od kapnikov do človeških ribic.
Katja Tabernik

40 let INCE Mengeš: »Najpomembnejše priznanje so
zadovoljni uporabniki«
Varstveno delovni center INCE Mengeš letos praznuje 40 let. Ob tem jubileju so konec maja pripravili slavnostni dogodek z zanimivim kulturnim programom.
VDC INCE Mengeš je bil ustanovljen kot delavnica pod posebnimi
pogoji za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Kot je v uvodnem
nagovoru povedala direktorica zavoda Vladka Pacek, je skupen cilj,
ki mu sledijo že od začetka, sprejemanje in spoštovanje drugačnosti, ki sta najvišji stopnji integracije oseb z motnjo v duševnem
razvoju. »Vseskozi je naša najpomembnejša naloga ta, da znamo
pravilno oceniti sposobnosti naših uporabnikov, da lahko skupaj
z njimi razvijamo njihove potenciale. Obenem pa jim omogočamo vedno več možnosti in priložnosti za uspešno izvajanje dela
ter sodelovanja pri ostalih aktivnostih,« je povedala Packova, ki
pravi, da so njihovo najpomembnejše priznanje zadovoljni uporabniki. Zavod INCE Mengeš ima 108 uporabnikov iz 17 slovenskih
občin, deluje pa v treh enotah – v Mengšu ima 81 uporabnikov, v
Naši hiši v Grobljah pri Domžalah ima 33 uporabnikov, v enoti ZU
v naši občini pa 27 uporabnikov. Kot so še povedali, v prihodnje
načrtujejo dograditev objekta institucionalnega varstva, ki bo namenjena skrbi za šibkejše in ostarele osebe z motnjo v duševnem
razvoju, ustanovitev stanovanjske skupine za samostojnejše uporabnike, razmišljajo pa tudi o večji umetniški enoti, v kateri bodo
lažje sledili vsem potrebam uporabnikov.
Špela Šimenc
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Nekdanja Lenčkova slaščičarna
zaživela v povsem novi luči
V četrtek, 13, junija, je bilo v nekdanji Lenčkovi slaščičarni na Krekovi ulici
živahno. Ob zaključku projekta LAS Za mesto in vas »Krekovo lokalno središče« za severozahodno Ljubljansko regijo in ob otvoritvi Krekovega središča, poslovne enote Inštituta Antona Trstenjaka v Komendi, se je zbralo
precejšnje število obiskovalcev in gostov.
Po več letih adaptacije omenjene hiše Inštitut Antona Trstenjaka odpira enoto za razvoj
alternativnih bivanjskih in drugih programov za kakovostno staranje in medgeneracijsko
sožitje. Otvoritev je sovpadala z zaključkom projekta »Krekovo lokalno središče«, ki je
deloval od 1. 1. 2018 pa do 30. 6. 2019. Na dogodku je Viktorija Drolec iz Zavoda za Medgeneracijsko središče Komenda, ki projekt skupaj s Inštitutom Antona Trstenjaka tudi
izvaja, predstavila dosedanje delovanje, svoje zelo pozitivne izkušnje so povedali tudi
sodelujoči. Jeseni bodo z dejavnostmi nadaljevali v okviru projekta LAS Za mesto in vas
»Medgeneracijski razvojni program Krekovo središče 2«. Programe bodo nadgradili z
dejavnostmi za razbremenitev neformalnih oskrbovancev, z dejavnostmi za družine in
počitniško varstvo otrok, širili bodo tudi 'Babi servis'.
Špela Šimenc

»Otroci so me pomladili«
Nada Lenič iz Most, babi iz 'Babi servisa', je predstavila svojo izkušnjo:
»Lansko leto sem se upokojila in ker
sem zelo aktivna, sem se vprašala,
kaj bom pa sedaj počela. Zasledila
sem oglas, da iščejo upokojenke za
čuvanje otrok in sem si rekla – to bi
bilo pa nekaj zame. Decembra sem
obiskala prvo družino, ki ima dve leti
in pol starega fantka Matejčka. Na
začetku sem imela malo pomislekov,
kako stopiti v hišo tujih ljudi, nisem
jih poznala in oni mene ne. Toda, ko
me je družina sprejela, so se vsi moji
predsodki razblinili. To je bila prijetna, odprta, mlajša družina. Vzljubila
sem Matejčka, s starši smo se spoprijateljili in moje izkušnje zadnjih šestih mesecev so čudovite. To je sožitje
dveh generacij, otroci učijo mene, jaz
pa njih, pomladili so me in v projektu
zares uživam.«

Članice novega kluba
obiskale Občino Komenda
V mesecu maju smo članice Kluba poslovne odličnosti
Domžal in okolice obiskale kabinet župana Občine Komenda, kjer kot asistentka pri delu pomaga članica kluba, Klavdija Rehberger.

Na neformalnem srečanju smo predstavile klub in projekte, ki smo si jih zadale za
tekoče leto, predvsem pa poslanstvo ustanovitve kluba. Klub je bil ustanovljen, ker
smo prepričane, da je vzajemna pomoč v
poslovnem svetu pomembna. Pomembno
je deliti ideje in vizije ter tako ustvarjati
prijetno poslovno okolje. Še pomembneje
se je skupaj veseliti kariernih uspehov in ob
tem ne čutiti zavisti. Ko se ženske zberejo v

skupnosti, nahranijo svojo dušo. Ko je duša
sita, so sposobne premikati mejnike. Zato
je bil ustanovljen klub, kjer bo velika mera
ženske energije naredila spremembe v pogledih sodobnega časa.
V našem klubu zaenkrat še ne razpolagamo s svojimi prostori, zato smo bile vesele
povabila župana in direktorice občinske
uprave, ki sta v ta namen ponudila občinsko sejno sobo, za kar smo neizmer-

no hvaležne. V zahvalo smo obljubile, da
bomo v prihodnje organizirale zanimive
dogodke, ki bodo na voljo tudi občankam
in občanom Občine Komenda. Srečanje je
dokaz, da sta sodelovanje na lokalni ravni
in odlična energija zmagovalna kombinacija za obe strani.
Andreja Krasnik, podpredsednica kluba
Klub poslovne odličnosti Domžal in okolice
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Bosonogi štirinajstič na Šenturško Goro

Pohodniška sekcija Škrjančki Planinskega
društva Komenda je v soboto, 8. junija, organizirala štirinajsti Pohod bosonogih na Šenturško Goro. Tokrat so se pohodniki zopet
podali na Šenturško goro z Jurčkove Dobrave. Franc Drolec, ki letno naredi 325 vzponov
in je promotor zdravega načina življenja,
predvsem pa hoje brez obuval, je uvodoma
na Jurčkovi Dobravi pozdravil vse bosonoge. Pohoda se je udeležilo dvainsedemdeset pohodnikov iz komendske, cerkljanske,
kamniške in vodiške občine. Trije bosonogi,
Peter Lončar iz Glinj, Majda Drolec iz Komende in Ivica Lončar iz Zaloga pri Cerkljah,
so bili na vseh dosedanjih štirinajstih pohodih. Dobrih šest kilometrov dolgo pot je brez
težav prehodil tudi najmlajši štiriletni pohodnik Patrik Janežič iz Podboršta ter najstarejša udeleženca – 79-letni Jože Repnik iz

Utika pri Vodicah in mesec dni mlajši Anton
Bolka iz Cerkelj. Med ženskami pa je bila letos najstarejša na pohodu bosonogih Ivica
Lončar iz Zaloga z 71 leti. Vsi pohodniki so
prejeli pred začetkom poti spominske majice, po končanem pohodu pa je bilo v Planinskem domu Milana Šinkovca v Podborštu
pri Komendi družabno srečanje, kjer so udeleženci iz rok Zorana Sodnika, predsednika

Letošnjega pohoda bosonogih se je udeležilo 72 pohodnikov

Drugo kmetovanje po gorjansko
Gorjani smo držali lansko obljubo in tudi letos se je na Gori kmetovalo po gorjansko. Lani smo zapisali, da smo zasejali seme za novo tradicijo s Kmečkimi igrami
in letošnja letina je bila naravnost fantastična. Več iger, več ekip, večji žur in še več
borbe so bili razlogi, da so bile letošnje Kmečke igre na Gori ponovno nepozabne.

Že aprila smo oddali rezervacijo za lepo vreme in očitno smo jo ponovno poslali na pravi
naslov, saj je bila sobota 1. junija idealna za
gorjansko kmetovanje. »Kmetje in kmetice«
od daleč in blizu so hitro zapolnili kvoto desetih ekip. Vsem šestim ekipam od lanskega
leta so se letos pridružile še štiri nove ekipe,
ki so se podale v neizprosen boj za naziv najbolj kmečke ekipe. Iz zvočnikov so se zaslišale fanfare, znana gorjanska komentatorja pa

Planinskega društva Komenda, in Franca
Drolca, vodje pohodniške sekcije Škrjančki,
prejeli spominske medalje. Pohodniki so bili
zadovoljni in polni energije, saj so premagali
sami sebe ter naredili veliko koristnega za
svoje zdravje. Večina jih je bila prepričana,
da bi ljudje lahko veliko zdravstvenih težav
odpravili z bosonogo hojo!
Janez Kuhar

Foto: Janez Kuhar

Štirinajstega pohoda bosonogih na
Šenturško Goro do Kmečkega turizma Pavlin se je udeležilo dvainsedemdeset pohodnikov.

sta pozdravila tekmovalce in gledalce ter vse
povprek začela naštevati imena ekip in iger.
Letos so se ekipe pomerile v šestih športno-kmečkih igrah. Štafeta mladosti je bilo ime
letošnje otvoritvene igre, ki je napovedala neizprosen boj od prve sekunde. Nošenje
jajca z žlico v ustih, prenašanje žoge v paru
in vožnja »šajtrge« jim res niso predstavljali
večjih težav. »Od Pirana v Gorjana« pa je bilo
ime druge igre, pri kateri so dodobra pokazali, koliko kondicije premorejo. Tek po skakalnici ni bil enostaven niti ob pomoči vrvi in
glasnem spodbujanju sotekmovalcev. Že ime
»Od gostilne do gostilne« pa je dalo vedeti,
od kje izhaja tretja igra. Prekladanje pivskih
zabojev in hoja po njih je nekaterim predstavljala precejšnje težave, med tem ko so bili
drugi v tej disciplini precej »domači«. Sledile
so še finalne tri igre, ki so jih ekipe poznale
že iz preteklega leta, boj za najboljša mesta
pa je bil še povsem odprt. Igra Kozmodisk je
tudi tokrat na preizkušnjo postavila kmečko

domiselnost in ekipe so krompir pobirale v
polni tekmovalni osredotočenosti. Vodovoda
do skakalnice sicer nimamo, a smo si tokrat
vendarle privoščili, pa tudi če je puščal na vse
možne smeri. »Gorjanski vodovod« je bilo
namreč ime pete letošnje igre, ki je poskrbela za osvežitev, predvsem pa za neizprosen
boj in obilo smeha. Podajanje kozarca z vodo
nad glavo in vzvratno je v teoriji enostavno, v
praksi pa je povzročalo nemalo težav. Sledila pa je še zadnja, šesta igra, ki je odločala o
najboljših mestih na letošnjih Kmečkih igrah
na Gori. Skok čez plot ni razdrl nobene zveze,
je pa dodobra povezal in uskladil ekipe. Skakanje v tovornih vrečah po zahtevnem gorjanskem terenu vsakič z enim tekmovalcem
več res ni mačji kašelj. Pa čeprav je bil teren
enakomerno nagnjen, trava po gorjansko pokošena točno na 2,6915 cm, za ciljno oznako
pa je poskrbel domači krt, je teren nemalo
ekipam povzročal precejšnje težave in so se
komaj uspele prebiti do cilja. Sledilo je napeto
seštevanje točk, prigaranih v igrah in tudi tistih kazenskih, ki so nekatere ekipe stale boljših uvrstitev. Ja, nekateri so do zmage poskušali »po lublansk«, a noben poskus prirejanja
pravil ni ušel sokoljim očem naših sodnikov.
Lep gorjanski pozdrav,
Urban Zabret, DSKG
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Balinarjem drugo mesto
med Gorenjci
Na Jesenicah se je na prvenstvu gorenjskih upokojenskih
ekip v balinanju najprej 14. maja pomerilo 12 ženskih
ekip, 15. maja pa 17 moških ekip.
Ženska ekipa iz Komende v postavi Ivanka Žulič (voditeljica), Andreja Rojko, Fani Sodnik in Dani Misja se je uvrstila na mesta od
pet do osem, moška v zasedbi Drago Oblak, Mirko Misja, Avgust
Sodnik, Tone Zarnik in Ciril Rogelj pa na odlično drugo mesto. Ekipa je bila zares uigrana in le malo je manjkalo, da niso bili
prvi in se uvrstili na državno prvenstvo. Upajmo, da jim bodo po
tekmovalnih uspehih kmalu sledile tudi članice, ki prizadevno
trenirajo, nimajo pa športne sreče. Za ene kot druge najprej velja: druženje, uživanje pri tekmovanju in skrb za zdravje. To troje
balinanje vsekakor daje.
Tomaž Hacin, Jožef Pavlič

Foto: Tatjana Burnik

Plesali so, da bi pomagali
slepim in slabovidnim
Člani Folklorne skupine pri DU Komenda so se tudi letos
1. junija udeležili dobrodelne prireditve v Volčjem Potoku z geslom »Tečem, da pomagam«, za pomoč slepim
in slabovidnim.

Pogumno in veselo na
pot s komendskimi
»Pohodniki«

Z igranjem na glasbila in plesom so prispevali k dobremu razpoloženju med udeleženci, hkrati pa spodbujali tekače ter župane
in podžupane sosednjih občin (tudi komendske), ki so s hojo oz.
tekom z zavezanimi očmi ponazorili oz. opozorili tiste, ki dobro
vidijo, kako hudo je, če ne vidiš ali slabo vidiš. Udeleženci prireditve – tekmovalci – so z zbranim denarjem podprli nakup nujno
potrebnih aparatov za slepe in slabovidne ter operacije.

Med sekcijami Društva upokojencev (DU) Komenda je
tudi pohodniška. Letos je njeno vodstvo z voditeljem
Jankom Burnikom iz Suhadol pripravilo že deset skrbno
premišljenih pohodov, dva sta odpadla zaradi dežja.

Foto: Jože Guna

Marija Slapnik

Zadnjega, 1. junija, so imeli iznad vasi Okroglo do koče na Smrekovcu na Menini planini (na fotografiji). Pohodov se udeležuje
zelo različno število pohodnikov, odvisno od vremena, zahtevnosti poti in telesne pripravljenosti. Njihovo glavno načelo je skrb
za zdravje, sicer pa prijetna druščina, pogovor in druženje v prekrasni slovenski naravi.
Komur je med upokojenci do tega, je povabljen, da se jim pridruži. Tudi tisti člani DU Komenda, ki imajo radi zdravo in domačo
hrano, saj se pohodniki ustavijo tudi tam, kjer postrežejo z njo.
Zato pogumno in veselo na pot! Primerno oblečeni, obuti, zlasti pa
»opremljeni« z dobro voljo in veseljem do skupnega občudovanja
prelepe Slovenije blizu Komende, včasih pa tudi malo dlje.
Jožef Pavlič

14

TURIZEM

Aplenca | Junij 2019

Gastronomsko
turistična tura po
Komendi
V ponedeljek, 17. junija, sem v sklopu diplomskega dela gostil
Gastronomsko turistično turo po Komendi. Tura je bila praktičnega
namena, saj sem celoten dan profesorjem Biotehniškega izobraževalnega centra predstavljal Komendo na malo drugačen način.

1.

Dan smo začeli v Ljubljani, in sicer
ob 8.00 pred Biotehniškim izobraževalnim centrom od koder smo odšli
do naše prve točke – Lončarjevega muzeja. Tam sta nas pričakala Janez Lončar in
njegov sin Jani. Prav Janez nam je kasneje
predstavil muzej do potankosti tako, da
nismo ostali ravnodušni. Še pred tem smo si
prste obliznili s tradicionalnim slovenskim
zajtrkom. Muzej je zelo zanimiv, saj si v
njem lahko ogledate prav vse. Od starodobnikov do zgodovine lončarstva. Pa še in še.

2.

Po Lončarjevem muzeju smo na
kratko odšli v naravo. Na vrsti so bili
mlinčki v Suhadolah. Turisti oziroma moji profesorji so bili presenečeni, obenem pa navdušeni nad mlinčki, kjer smo se
odžejali ter že hiteli k naslednji točki.

3.

Ta je bila v hlevu Konjeniškega kluba Komenda. Tam nas je pričakal
Tomaž Tabernik, ki nam je na kratko predstavil zgodovino konj in jahanja na
Komendskem. Na profesionalen in spoštljiv
način nam je predstavil pripravo konja pred
jahanjem. Po celotni proceduri nas je s konjem povabil ven na jahališče. Tam smo se
z velikim navdušenjem lahko ob njegovem
spremstvu preizkusili v jahanju.

4.

Pot nas je vodila naprej na Gmajnico, kjer nas je pričakal Franc
Kremžar. Franc je še edini preostali lončar v Komendi. Predstavil nam je
lončarstvo in njegove glavne značilnosti
– od gline do njenega izkopavanja, pa tudi
o nastanku lončarstva nam je marsikaj zanimivega povedal. Potem pa se je usedel
za kolovrat in nam pokazal, kako nastane lončena posoda. Iz njegovih rok je bilo
videti zelo enostavno. Ko pa smo prišli na
vrsto obiskovalci, se je zgodba dodobra
obrnila. Glina je hotela v eno stran, roke
pa v drugo. Vseeno smo 'spackali' nekaj
skupaj, ampak nič podobnega tistemu, kar
prihaja izpod Francevih rok.

5.

Po spoznavanju lončarstva je bil čas
za kosilo. Kosili smo v Planinskem
domu, kjer so nas postregli s tradicionalnim slovenski kosilom. Med kosilom
so turisti dobili darilo, in sicer Zbornik občine Komende 1998-2018, za kar gre zahvala Občini Komenda in njenemu županu
Slavku Poglajnu.
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7.

Če vas zanima več, mi lahko pišete na:
tourismkomenda@gmail.com.–
Anže Štern

Po stopinjah Karantancev

mljanom (Koroška je bila tedaj v rimski
provinci Noricum, glavno središče je bilo
mesto Virunum na Gosposvetskem polju), eno vero in en krst (krščanstvo!) ter
obrambo pred sovražniki (Avari, Turki
in drugimi).
Dobro se je ob arheoloških izkopaninah,
umetnostno-zgodovinskih ostalinah in
starih dokumentih spominjati, kako je
bilo, ko smo bili oboji pod mogočnimi
Rimljani, za časa nekdanje slovanske
plemenske kneževine oz. vojvodine Karantanije, nastale v 7. stoletju, upornega
pokristjanjevanja Karantancev, slovenske kneginje sv. Eme Krške (Pilštajnske;
na njen grob vodi t. i. Emina romarska
pot, tudi iz Slovenije), prav pa je tudi, da
pogledamo, kje so prebivalci avstrijske
Koroške danes in kje smo mi, Slovenci, v
matici. Tudi o tem je bila beseda na popotovanju. Zgodovina, pomembne odločitve in možje ubirajo svoja pota, narod
pa, kot pravijo, »spomine hrani«. Oboji,
rojaki onkraj Karavank in mi tostran te
gorske verige. Lepe pa tudi bridke.

Avstrijska zvezna dežela Koroška je vedno vredna obiska. Prav posebej,
če te tja povede njen izvrstni poznavalec, umetnostni zgodovinar dr. Ferdinand Šerbelj, ki ima njeno zgodovino, umetnostno-zgodovinske zaklade in pomembne kraje tako rekoč »v malem prstu«.
slika Matere dobrega sveta slovenskega
baročnega slikarja Fortunata Berganta,
in o gradu Ostrovica. Ne smemo pozabiti na romansko-gotsko stolnico v Krki,
kjer je v kripti grob prve in edine slovenske kanonizirane svetnice sv. Eme
Krške, in na gotsko stolnico Gospe Svete
z grobom prvega tukajšnjega škofa sv.
Modesta, »apostola« in »oznanjevalca
vere na Koroškem«. Vse te kraje, razen
strmega mogočnega gradu Ostrovica,
smo tudi od blizu videli in se čudili stvaritvam izjemnih gradbenikov, umetnikov in cerkvenih mož.
Med obiskovalci nas je bilo tudi nekaj
Komendčanov, ki nam je pot k bratom
po krvi in v veri severno od Karavank
vedno ljuba. Čeprav nas ločijo visoke
gore, imamo skupno podrejenost Ri-

Dr. Ferdinand Šerbelj razlaga umetnostne
zaklade stolnice Gospe Svete

Jožef Pavlič

Foto: Jožef Pavlič

Foto: Jožef Pavlič

Tako je bilo tudi 8. junija, ko smo se z
Društvom sv. Jakoba Kamnik odpravili
onkraj Karavank. Romanje oz. popotovanje sta začrtala predsednica društva dr.
Marjeta Humar in velik poznavalec avstrijske Koroške, Vido Kregar. Dr. Šerbelj
nam je že pred obiskom, predvsem pa na
kraju samem, govoril o pomenu nekdanjega Krnskega gradu, knežjega kamna
blizu njega (danes je v Deželnem muzeju
v Celovcu) in umeščanju karantanskih
knezov na njem – zadnji del umeščanja
karantanskih vojvod s podeljevanjem
fevdov je bil na Vojvodskem prestolu
na niže ležečem Gosposvetskem polju.
Razložil nam je o knežji cerkvici sv. Petra
že iz leta 927, o srednjeveški prestolnici
vojvodine Koroške – Šentvidu na Glini z
izjemno cerkvijo sv. Vida, v kateri je tudi

V stolnici v Krki

Foto: Jožef Pavlič

6.

Siti smo se odpravili h Koželju, v
hišo dobrih vin, kjer nas je pričakal
Leon, strokovnjak za vina. Na vinski delavnici nam je v dobri uri odprl vinski
svet. Poizkušali smo vina na profesionalen
način in ob tem uživali.

Svojo turistično turo po Komendi sem
želel zaključiti na gastronomski način
in turiste peljati v Gostilno Čubr. Ker je
bila ta v ponedeljek, ko sem izvedel 'testno'
turo, zaprta, smo se ustavili v Dvoru Jezeršek
na Zgornjem Brniku. Uživali smo v trihodnem
meniju s tradicionalno slovensko hrano.
Za konec bi se vsem udeležencem in predvsem ponudnikom iskreno zahvalil! Bila je
čudovita dogodivščina, ki je še enkrat znova pokazala, da Komenda s turističnega vidika ponuja vse, kar imajo veliki.

Pri Vojvodskem prestolu na Gosposvetskem polju
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Srečno, generacija 2004!
Valeta, svečani zaključek osnovnošolskega šolanja, je konec pomembnega
obdobja. In hkrati pričetek nečesa novega, simbolični korak k zrelosti. V sredo, 12. 6., se je od osnovnošolskih klopi poslovila generacija 2004.
V komendski športni dvorani, ki na vroče
poletno popoldne ni prizanašala s temperaturami, so devetošolci pripravili pester
program s številnimi glasbenimi in plesnimi vložki, pa tudi s hudomušnimi pripovedovanji o tem, kaj vse se jim je zgodilo
tekom osnovnega šolanja. Devetošolce je
nagovoril župan z besedami, da je njihovo
znanje bogastvo, ki jim ga nihče ne more
vzeti. »Prav zato si vedno in povsod izberite pravo pot, tisto pot, ki bo najbolje izpolnjevala vaša pričakovanja, vaše sanje,«
je dejal. Tudi profesorica Marjeta Čimžar
je sedaj že nekdanjim učencem položila
na srce, naj iščejo in najdejo svojo pot, po

njej pa naj stopajo odločno: »Ne bo enostavno, a vztrajajte na poti do cilja. Vredno
se je potruditi, vredno je slediti svojim sanjam. Verjemite vase. Vedite, da tja, kamor
je potrebno priti, ne pelje nobena bližnjica.
V sebi imate moč, ki zmore dati življenju
najlepšo barvo.«
Pet občinskih priznanj in vpis v zlato knjigo
Podelili so občinska priznanja, šolska priznanja in še dve posebni priznanji. Občinske nagrade sta podelila župan Stanislav
Poglajen in direktorica občinske uprave, mag. Majda Ravnikar. Prejelo jih je pet
učencev, ki so tekom osnovne šole še pose-

bej izstopali: Aleksander Rode, Paulina Lina
Tomažič, Martin Malenšek, Nina Mikelj in
Jakob Kralj, ki je s svojimi izjemnimi dosežki izpolnil tudi zahtevne kriterije za vpis v
Zlato knjigo Osnovne šole Komenda Moste.
Poleg občinskih so podelili tudi šolska priznanja. Prejeli so jih Tamara Kralj, Tina
Jenc, Žiga Vogrinc, Eva Mikelj, Jaka Počkaj, Lana Grkman, Klara Kastelic in Julija
Marolt. Priznanji za posebne dosežke pa
sta prejela Jan Šubelj za vrhunske uspehe v
šahu in Tinkara Magister, ki je šolo odlično
zastopala na mnogih športnih tekmovanjih.
Preden so devetošolci osnovni šoli zares
in dokončno pomahali v slovo, so skupaj
s polno dvorano staršev, sorodnikov in
prijateljev zapeli pesem »Za prijatelje«.
Osnovna šola vendarle ne prinese le znanja, temveč tudi splete prijateljske vezi za
vse življenje, ne glede na to, kam bo koga
peljala nova pot.
Špela Šimenc

Letošnji občinski nagrajenci

Foto: Meta Mohor Lebič

Priznanji za posebne dosežke sta prejela Tinkara
Magister in Jan Šubelj

Jakob Kralj je izpolnil zahtevne kriterije za vpis v
Zlato knjigo OŠ Komenda Moste
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Uspešno izvedli 12. šolsko veselico
Sončna in prva zares poletna sobota v letošnjem letu je bila kot naročena za 12. šolsko veselico. V šoli v Mostah in
njeni okolici je bilo 8. junija živahno, kot že dolgo ne.
Letošnja šolska veselica, ki jo organizira
Upravni odbor Šolskega sklada, se je z raznovrstnim dogajanjem »dvignila še malo
višje od preteklih let«, so mi v pogovoru
zatrdili številni starši, ki so sobotno dopoldne preživljali v šolski okolici. Dogajanje se je pričelo že ob 8.30 z Eko tekom,
ki je potekal od šole v Komendi do šole v
Mostah, po uradnem odprtju veselice in
razrednih nastopih pa je bil čas za številne
'dogajalnice', kot so jih poimenovali. Obiskovalci so se lahko preizkusili na policijskem in vojaškem poligonu, na srečelovu
in na kolesu sreče. Pred vhodom v šolo so
pripravili simpatičen bolšji sejem, ob ograji s trgovino Tuš so svoj prostor dobili
mali pleskarji, na atletski stezi so skakali
v daljino, ni manjkalo ustvarjalnih delavnic in športnega dogajanja, na vrsto pa
so prišli tudi ljubitelji poslikave obraza,
friziranja in urejanja nohtov. Zanimivo je

bilo tudi v šoli. V knjižnici je bil prostor za
programiranje, v učilnicah so pripravili
sobe za sproščanje, ustvarjanje iz lesa, za
ples, delavnico lego kontruktorja, izdelavo slaščic in nakita, pa zdravstveno sobo
in še kaj drugega. Posebej pa je treba omeniti Hišo strahov v mansardi, ki je poskr-

bela za daleč največjo čakalno vrsto. »Je
bilo vredno čakati?,« povprašam petošolko, ki zapušča Hišo strahov. »Pa še kako.
Hudo je bilo!« mi odgovori. Kot je bila
'huda' celotna letošnja šolska veselica.
Špela Šimenc

Kakšen poklic imaš, je vseeno.
Vsi poklici so enako visoko.
A važno je, da delaš pošteno
in ne samo z levo roko.
(T. Pavček)

ZAHVALA
V soboto, 8. 6., je šola v Mostah prekipevala od veselja in mladostne
energije. Ob različnih dejavnostih smo se gibali, se izobraževali,
spoznavali različne poklice in se zdravo zabavali.
Da je bila tudi letošnja Šolska veselica uspešna, nasmejana in
razigrana, ste zaslužni mnogi. Iskreno se zahvaljujemo Upravnemu
odboru Šolskega sklada za organizacijo dogodka, vsem staršem in
organizacijam, ki so prispevali dobitke, pijačo, gradivo za delavnice in
predvsem za mnogo pridnih rok, ki so nam pomagale izvesti prireditev.
Zahvala gre tudi vsem mentorjem delavnic, policiji in vojski, ki sta s
simulatorjema, poligoni in klepetom popestrila veselo dogajanje,
iznajdljivemu voditelju Mirku Pogačarju ter gostoma Boštjanu
Megliču – Peški in Mateju de Ceccu ter vsem trem prostovoljnim
gasilskim društvom občine, Centru za krepitev zdravja (ZD Kamnik),
Ustanovi Petra Pavla Glavarja, Mladinskemu centru Mravljišče,
Twirling in mažoretnemu klubu Komenda, Kulturnemu društvu godba
Komenda in Transportu Koželj, d.o.o. Zahvala še nepogrešljivi ekipi
kuharjev, učiteljem, čistilkam ter hišnikoma in seveda učencem,
staršem in ostalim obiskovalcem, ki ste se odzvali našemu povabilu in
tako osmislili prizadevanja Upravnega odbora Šolskega sklada.
Bilo je lepo in vredno, zaradi vas vseh bomo učencem na šoli lahko
ponudili nekaj več, zato iskrena HVALA.
Barbara Janežič Bizant,
pomočnica ravnateljice
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Narodna galerija

Oči

je pustil
kali smo sobo škratka Gala, ki nam
V galeriji mi je bilo zelo všeč. Obis
za slike, ki
igi
nam
i
ka. V njej so bili spravljen
skrinjico, v kateri je bila zelena vreč
vno. Videli smo veliko slik.
smo jih potem iskali. Bilo je zelo zaba
Tam
tku Galu. Škrat Gal je živel v gradu.
škra
o
bo
zgod
Rada pa bi vam še povedala
o
velik
imel
je
i
notr
soba je bila vsa zelena,
je imel veliko sob in njegova najljubša
ga
neke
je
se
tako
In
tje so rabili veliko počitka.
knjig in različnih stvari. A tile škra
sto let,
časa bedel in potem je spal več kot
olgo
pred
dne zgodilo, da je škrat Gal
ovih
njeg
več
bilo
m se je grad že porušil in ni
preden se je zbudil. A med tem časo
živi še danes.
stvari. Zato je prišel v galerijo in tu
Ajda Petek, 3. b
							

Sarina kunca na obisku

Moja sošolka Sara je v
šolo prinesla dva kunca.
Usedli smo se
v krog in se umirili. Sar
a je dala kunca iz kletke
. Bila sta stara
dva meseca. Mladičev
se lahko skoti sedem ali
tudi več. Ime
jima je bilo Piko in Pik
. Bila sta različne pasme
. Eden je bil
orjak, pasma izhaja iz
Belgije, drugi pa veliki
svetli srebrec,
pasma izhaja iz Franci
je. Veliki svetli srebrec
se skoti črn, potem pa se počasi posivi.
Orjak tehta 7 kg, veliki
svetli srebrec
pa 5 kg. Potrebuje veliko
kletko. Prinesla je tudi
pokal. Sara
ima doma okrog 40 kun
cev.
Zarja Plevel, 3. č

Oči so modre, rjave in

zelene,
velike, majhne in zaspan
e.
Ko zjutraj se zbudijo,
si kavo naredijo.
Kot morje valoveče,
oko si zenice obleče.

Še čevlje si napravi
in v šolo se odpravi.
Neja Papež in Nina Sak

sida, 6. a

Ogled predstave Kit na plaži

zovala družino, ki je imela
Predstava mi je bila všeč, ker je prika
ali – brata oziroma sina
po njihovo veliko težavo, ki so jo skriv
tri leta starejšo sestro, ki
s posebnimi potrebami. Igor je imel
ga pred sošolci celo skrise je svojega brata zelo sramovala in
predvsem na mater in
vala. Ko so jo sošolci odkrili, je bila jezna
je
a se vse srečno končalo.
očeta. Nika je celo zbežala od doma,
ki skoraj ni govorila,
Zanimiv se mi je zdel tudi lik Barbke,
ampak je samo pošiljala SMS-je.
Simon Erik Jerebič, 6. b

Člani FLL ekipe iz Libanona prinesli pokal!
Z odlično uvrstitvijo na državnem tekmovanju smo si člani FLL ekipe Despicable team priborili odhod na svetovno
FLL tekmovanje v Libanonu. Tekmovanje je potekalo 14., 15. in 16. junija v mestu Byblos v Libanonu, udeležilo se ga
je več kot 60 ekip iz kar 46 držav.
V Libanon smo prispeli v petek, 14. 6. ob pol petih zjutraj, tako smo
bili na prvi dan tekmovanja vsi močno zaspani. V prvem dnevu
smo postavili stojnico in imeli poskusno tekmo z robotom. Ogledali smo si tudi čudovito staro mestno jedro in se po morju zapeljali z ladjico. Zvečer je sledila slavnostna otvoritev tekmovanja.

Naslednji dan pa se je tekmovanje uradno začelo.
Imeli smo vse tri petminutne predstavitve; tehnični intervju, projekt in vrednote. Sledile pa so še tekme robotov. Naš robot Piško je
bil rahlo pretresen po napornem potovanju, vendar mu ne moremo zameriti - kateri robot pa je še vajen potovati iz letala na letalo
in to dva dni zapored. Sledil je spoznavni večer in s preostalimi
ekipami smo se družili ob glasbi in plesu.
Kar nismo in nismo mogli verjeti, ko je nastopila že nedelja. Zadnji
dan tekmovanja. V vseh dneh smo spoznali kar nekaj novih prijateljev
in si ustvarili mnogo lepih spominov. Težko nam je bilo ob misli, da
naslednji dan že odhajamo iz Libanona. Kmalu je napočila naša zadnja tekma s Piškotkom in skoraj vsi člani naše skupine smo ob glasnem navijanju izgubili glas. Da, dve minuti in pol neprestano skakati
in kričati je veliko težje, kot se sliši. Zvečer pa smo vsi nestrpno pričakovali podelitev nagrad. Bili smo na trnih in upali, da kakšen pokal
domov prinesemo tudi mi. Sedeli smo na tribunah in napenjali ušesa,
da bi med dobitniki nagrad morda slišali tudi ime naše ekipe. Srca so
bila hitreje, dlani so se potile in naenkrat smo zaslišali naše ime. Zasedli smo drugo mesto v kategoriji predstavitev projekta. Naše veselje
je bilo in še vedno je nepopisno. Seveda pa nam ne bi uspelo brez naših
podpornikov, sponzorjev in mentoric, zato tudi vam iskreno HVALA.
Člani FLL ekipe Despicable team
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Letni koncert šolskih pevskih zborov
V četrtek, 30. maja, sta se v telovadnici šole v Mostah na letnem koncertu
predstavila otroški in mladinski pevski zbor OŠ Komenda Moste z gosti.
V letošnjem letu je za obema zboroma kar
nekaj uspešnih nastopov, najbolj pa izstopa srebrna plaketa na regijskem tekmovanju. Polna dvorana je prisluhnila zanimivemu repertuarju, v program pa so nas
popeljali najmlajši z izvedbo Sreče na vrvici. Pod vodstvom zborovodkinje Marjete
Čimžar in s klavirsko spremljavo Simona

Skalarja so sledile ljudske, umetne in narodnozabavne pesmi. Koncert so popestrila dekleta iz vokalne skupine Victus – to
so sedmošolke in osmošolke, ki odmore in
proste trenutke najraje preživljajo tako, da
vadijo večglasno petje.
Špela Šimenc

Eni živi, drugi prašni, predvsem pa
skavtski – spomini (zgodba v nadaljevanjih)

Kdo in kaj smo
skavti?

Skavtsko leto se je že zaključilo, šola se bo kmalu. Zaključujemo tudi jaz in
moji spomini, zato se mi je zdelo primerno, da se moj zadnji spomin navezuje na nek konec, konec moje poti skavtskega udeleženca.

Letos bomo v Aplenci vsak mesec
predstavili enega izmed elementov,
specifičnega za vsako vejo (starostno skupino), ki so del naše metode
ali nam pomagajo pri izvajanju le-te.

Zadnje leto klana smo se z voditeljema
odločili, da bomo skavtski tabor preživeli na Irskem. Ker smo vedeli, da bo to za
nas velik finančni zalogaj, smo za uresničitev načrta na vse možne načine zbirali
sredstva. Tako smo organizirali skavtsko
igro Ugrabljeni, s katero smo v 11 večerih
privabili prek 250 igralcev, poleg tega pa
smo po maši delili čaj in pobirali prostovoljne prispevke, zbirali star papir in se
dokaj neuspešno in kanček sramotno, pri
naših 18+ letih, podali v maškare.
Ves trud se je na koncu obrestoval, saj smo
na Irskem preživeli kar nekaj prečudovitih
dni. Enako kot sama Irska pa bo naši generaciji verjetno v spominu ostal zadnji

dan tabora. Domov smo se z letalom vračali prek Pariza, kjer smo dolgo čakali na
prestop. Tako dolgo, da smo se imeli čas
odpraviti do centra mesta in odhode iz
klana opraviti tam. Moja skavtska pot se je
tako zaključila lepega poletnega dne pod
Eifflovim stolpom, kar je bila lepa pika na i
zelo uspešnemu letu in vsem izjemnim letom pred tem.
No, v resnici se ni čisto zaključila, saj sem
se naslednje leto odločil priključiti voditeljem, kjer se sedaj trudim, da bi bilo čim
več mladim skavtom pri skavtih vsaj tako
lepo, kot je bilo meni.
David Osolnik, Neustrašni sokol

Najbolj slovesen trenutek v življenju krdela je skala posveta. Volčiče na skalo posveta
peljeta Mama Rakša in Ata Volk. Vsako leto
se v džungli odvijeta dve skali posveta – ena
na začetku skavtskega leta, ko so volčiči
mladiči sprejeti v krdelo, in druga ob koncu
skavtskega leta, ko vsak volčič za svoje opravljene štiri plene dobi gumbek, ki ga pritrdi
na rutko, in premakne svojo značko z odtisnjeno šapo na skali napredovanja eno pečino
višje. Na skalo posveta gredo volčiči v tišini,
tik preden pridejo do nje, pa zapojejo posebno pesem, ki se v džungli sliši samo dvakrat
letno. Na skali posveta lahko govorita le Balu
in vodja krdela – Akela – ter tisti, ki mu da
Akela besedo. Stari volkovi so na skali posveta zares videti čisto džungelsko, po njej pa
Bagira pripravi lov na slastnega in tolstega
bika, ki ga celo krdelo skupaj najde in se nato
veselo pogosti z njim.
Ana Kepic, Sončna koala
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V Mravljišču »Kličemo poletje 2019«
Tokratna sobota, 25. maja 2019, nam je bila pisana na kožo, ne samo zaradi spominov na praznovanja dneva mladosti, ampak tudi zaradi lepega sončnega vremena. Že zjutraj so mentorji Mravljišča na ploščadi v središču občine
Komenda pripravljali mize, senčnike, igralne mize in ostalo za že tradicionalno zabavo »Kličemo poletje 2019«.
Zabava se je pričela s kratko predstavo,
ki so nam jo zaigrale dijakinje GSŠRM
Kamnik, po predstavi so se otroci porazgubili na ploščadi, kjer so se lahko igrali namizni tenis, namizni nogomet, pri
Alenkini mizi so se otroški obrazi pod čopiči še ostalih deklet spremenili v razne
metulje, leve, kužke, mucke ali pošasti.
Najbolj ustvarjalni so lahko risali, pisali,
barvali, strigli in lepili.

Vrhunec dneva pa je bila Maja s svojima
kraljevskima pitonoma. Veliko zanimivega
nam povedala o življenju kač, kako je potrebno ravnati v naravi, ko se z njo srečamo
in še veliko drugega. Vseeno se je marsikateri mami naježila koža, nekatere pa so se
'skorajžile' in ju vzele v roke, otroci pa so
enostavno uživali.
V sklopu »Petkovih kuharij« smo pripravil
prav poseben kuharski kotiček, na katerem
so si starši skupaj z otroci sami pripravljali
burgerje, ki so bili izvrstni, ker pa je za sladico vedno dovolj prostora, smo tega zapolnili
s svežimi domačimi jagodami in pecivom.
Veseli obilnega števila obiskovalcev smo
tudi letošnje šolsko leto uspešno zaključili
sezono »Petkovih kuharij«, »Čire Čare«,
»Lokostrelstva« in ostalih dejavnosti v
Mravljišču. V mesecu juniju si bomo vzeli malce oddiha, da se pripravimo na pri-

hajajoče počitniške delavnice, jeseni pa se
ponovno vračamo s svežimi idejami. Vsem,
ki nas obiskujete in podpirate, se lepo zahvaljujemo in vas z veseljem pričakujemo
jeseni, seveda bomo veseli tudi vsakega
novega člana, pri nas ni nikoli dolgčas.
Ekipa Mravljišča vam želi lepe, ustvarjalne
in pustolovske počitnice.
Jelka Smrekar, Mravljišče

Simon Skalar: »Vsak otrok je
glasbeno nadarjen«
Glasbena šola Skalar, ki je odprta za učence od najmlajših do najstarejših, s svojo glasbeno
vzgojo in izobraževanjem že peto leto pomembno zaznamuje glasbeno in kulturno dogajanje v Kamniku in okolici. Deluje tudi na področju Komende in Most in letos že petič vabi
k vpisu, prosta mesta so še na voljo.

Vpis: www.skalar.pro
Telefon: 031 226 205

V Glasbeni šoli Skalar se lahko učite klavir, kitaro, flavto, kljunasto flavto, violino, violončelo, petje in druge instrumente.

Promocijsko besedilo

GLASBENA ŠOLA
SKALAR VABI K
VPISU. POUČUJEMO V
KOMENDI IN MOSTAH,
PROSTA MESTA SO ŠE
NA VOLJO.

Glasbena šola Skalar ima vizijo, da se vsakdo lahko nauči igrati instrument in da je VSAK
OTROK GLASBENO NADARJEN, potrebno je samo razviti veselje do glasbe in njegov talent.
Učitelji šole s svojim modernim pristopom, odličnimi pedagoškimi prijemi in prilagajanju
učencu dosegajo zavidljive uspehe. Individualen pristop, razvoj posluha, muzikalnosti in
tehnično in muzikalno dovršena izvedba skladb so standardi, ki jih šola postavlja.
Glasbeno šolo Skalar vodi priznani pedagog, skladatelj in korepetitor Simon Skalar, vnuk znanega violinskega pedagoga in izdelovalca violin Maksimilijana Skalarja in sin Darke Skalar,
upokojene ravnatejice Glasbene šole Kamnik. Tudi Simonova sestra je priznana violinska pedagoginja, kakor tudi njegove tri tete, stric, bratranec in drugi člani širše družine. Tako šola
črpa znanje in glasbene izkušnje iz bogate tradicije glasbene družine Skalar glede pedagoških
prijemov, glasbene literature, glasbenih pripomočkov in ima vpogled v najnovejše pedagoške
in umetniške smeri v svetovnem merilu pri tem pa se nenehno strokovno izpopolnjuje.
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Neo Erce,
evropski prvak
v hip hopu
Lepa novica je prišla tudi s plesnih podov.
V italijanskem mestu Rimini je maja potekalo Evropsko prvenstvo v hip hopu,
electicu in breaku. Naša občana, brata Anai
in Neo Erce, sta odlično zastopala našo državo Slovenijo in njun plesni klub Miki iz
Domžal. Neo je v konkurenci 55 hip hop
dečkov osvojil 1. mesto in postal evropski
prvak. Prav tako so naziv evropski prvaki v
hip hopu osvojili skupaj s skupino. Uspešno je tekmoval tudi njegov brat Anai, med
drugim je osvojil 5. mesto v hip hop battlu
med kar 106 tekmovalci.
Katja Tabernik

Skupinska – komendske mažoretke z gosti, vodstvom, trenerkami in županom.

Mažoretke praznujejo 10 let
Pred desetimi leti se je pričela pisati zgodba Twirling in mažoretnega kluba
Komenda. Članice kluba so že od začetka dosegale odlične rezultate, zato je
bila letošnja zaključna prireditev 'S palico do sonca' posebej slovesna.
Njihove uspehe je v svojem uvodnem nagovoru pohvalil tudi župan Stanislav Poglajen, ki je poudaril, da vodstvo kluba – Alenka Kočevar, Bernarda Zgonec, Martin Turk
in Petra Vukovič – uspešno skrbi, da se
klub vrača na nivo izpred dveh let, ko je bilo
v najbolj 'zlatih' časih število članic zares
neverjetno. Dokaz za njihove letošnje uspehe je bil velik kup pokalov, ki je 15. junija,
na vroče sobotno popoldne, krasil komendsko športno dvorano, kjer so nam dekleta pripravila zanimiv program s številnimi
skupnimi, solo in nastopi v paru. Za popestritev so poskrbeli tudi gostje – mažoretke
z društva Moravške Lilije, Petra Ravbar, ki
ima zavidljive dosežke v jazz baletu, in Tim
Udovič, ki navdušuje v twirlingu.

Župan je podelil posebna priznanja za
dolgoletno članstvo v klubu. Za 5-letno
članstvo je prejela priznanje Ita Martinjaš, prav od vsega začetka, torej že
10 let, pa so zveste klubu sestri Žana in
Manca Zgonec (slednja se preizkuša tudi
kot pomočnica trenerke), Marjeta Kešnar, Patricija Lunar in Urška Štebe, ki
je danes tudi v vlogi njihove trenerke.
Prireditev je sklenil skupni nastop – ob
Židani mareli so se združile moravške
in komendske mažoretke. Članice kluba
TMKK so se ob koncu s cvetjem zahvalile
svojim trenerkam Barbari Novina, Urški
Štebe, Manci Zgonec in Petri Ravbar.
Špela Šimenc

Anai in Neo Erce z diplomami

Judoisti: z evropskega turnirja prinesli 5 medalj, iz
Krškega pa ekipno 2. mesto
Komendski judoisti ne počivajo. V
soboto, 25.5., se je sedem judoistov pod vodstvom dveh trenerjev,
Boštjana Veinhandla in Katarine
Kumer, udeležilo mednarodnega
evropskega prvenstva 'Salona Open
2019' v Solinu.

Na močnem turnirju je nastopilo 644 tekmovalcev iz 52 klubov in 13 držav. Kar pet
naših borcev je osvojilo kolajno. V kategoriji
mlajših dečkov sta se v finalu pomerila Tevž
Kristan in Žiga Pahor, Tevž je po napeti borbi
osvojil 1., Žiga pa 2. mesto. Haya Veinhandl
Obaid je osvojila 3. mesto, Luka Lukšič si je

priboril bron, med cicibani pa Leon Adrović
odlično 2. mesto. Za mlade judoiste je bila to
odlična preizkušnja na večjem tekmovanju,
saj se bodo sedaj bolj pogosto udeleževali
mednarodnih turnirjev v tujini.
Dva tedna kasneje pa so se judoisti udeležili Mednarodnega pokala Krško, kjer
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je sodelovalo 13 judo klubov iz treh držav.
Ekipno je Judo klub Komenda osvojil 2.
mesto. Tudi posamezniki so ostali na vrhu
lestvice. Zlato medaljo si je priborila Haya
Veinhandl Obaid, drugo mesto pa njen brat
Karim Veinhandl. Med starejšimi dečki
sta prvo mesto osvojila Luka Lukšič, ki je
trenutno v Sloveniji brez prave konkurence, ter Maj Lokar Gros, ki je pokazal velik
napredek. Prav tako je s svojimi dobrimi
borbami in odlično uvrstitvijo na 3. mesto presenetil Luka Žagar, ki se je ponovno
vrnil med najboljše.
Katarina Kumer
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Ekipno je na Pokalu Krško Judo klub Komenda
osvojil 2. mesto

Živahen zaključek sezone pod koši
KK Komenda se je 19. maja z združeno ekipo U-13 in U-15 udeležila mednarodnega turnirja Alpe-Adria v Novigradu, kjer so nastopale tri slovenske
ekipe, dve avstrijski in ena hrvaška. Fantje so korektno zastopali naš klub in
si po borbeni igri zaslužili pokal in medalje.
Že naslednji vikend so fantje U-13 nastopili
v povratni tekmi kvalifikacij za 1. ligo proti
Dravogradu Koroški A. Žal niso bili dovolj
zbrani za ugoden rezultat, tako da v sezono
2019/20 vstopajo kot člani 2. lige.
V soboto, 1. junija, se je ista ekipa udeležila košarkarskega turnirja Radia Hit v
Domžalah, kjer so igrale še ekipe Heliosa,
Olimpije in Lastovke. Fantje so po porazu s
Heliosom suvereno premagali Lastovko in
osvojili tretje mesto.
V soboto, 15. junija, se je z zaključnim pi-

Udeleženci mednarodnega evropskega prvenstva Salona Open 2019 v Solinu

knikom, tekmovanjem v trojkah, knock-outu in medsebojnimi tekmami selekcij, trenerjev in staršev sklenila sezona
2018/19 za Košarkarski klub Komenda. Sezona je bila dolga, naporna in pri posameznih selekcijah tudi uspešna. Predvsem so
izstopali najstarejši (člani) z drugim mestom v ligi K40 in najmlajši (U-11), ki so sezono zaključili z osmimi zmagami, štirimi
neodločenimi izidi in šestimi porazi.
Kljub temu da je šele konec junija, pa z
enim očesom že pogledujemo v novo sezono, zato vabimo vse otroke od 3. do 9.
razreda, da se nam pridružijo na košarkarskih pripravah v Savudriji, ki bodo potekale od 20. do 26. avgusta. Za prijavnice
ali dodatne informacije pišite na info@
koskomenda.si.
Daniel Žlindra, predsednik KK Komenda

Zmaga na tekmovanju Alpe Adria v
orientacijskem teku
Prve poletne tekme so že za nami. Visoke temperature nas niso ustavile pred
iskanjem kontrolnih točk ter potenjem, pa tudi komarjev, ki so pravi pokazatelj poletja, ni bilo nikoli pogrešati.
V petek, 7. junija, smo se v zgodnjih jutranjih
urah odpravili na nekaj ur dolgo pot proti
Našicam na Hrvaškem ter tam pričeli s prvo
tekmo 'Alpe Adria Cup' – s štafetami. Kar
nekaj komendskih orientacistov se je super
odrezalo. Vidne rezultate smo v ženski elitni
kategoriji dosegle Katja Babič skupaj z Mojco Flerin Drevenšek (Kamniški OK) ter Nušo
Jeram (OK Azimut), ki smo zmagale, Tina
Kern ter Karin Pust pa sta skupaj z Romanom
Sladičem (ŠOK) v kategoriji OPEN dosegli 3.
mesto. Naslednji dan smo se odpravili v Na-

rodni Park Papuk, kjer smo v neznosni vročini odtekli srednje proge. Tokrat se je med
fanti na stopničke z drugim mestom uvrstil
Domen Kavčič (M18), med dekleti pa na najvišjo stopničko Katja Babič (Ž16). V nedeljo
smo k sreči s tekmo pričeli malo bolj zgodaj
in se tako izognili največji vročini. Na sporedu je bila tekma v dolgih razdaljah. Karta je
bila po mojem mnenju ta dan najlepša, gozd
je bil izredno tekaški. Tokrat so se naši člani
odrezali še bolje kot prejšnje dni. Med fanti je
v kategoriji M16 Natan Maj Poženel dosegel

2. mesto, v M18 pa je 3. mesto zasedel Domen
Kavčič. Med dekleti sva v Ž16 1. ter 3. mesto
dosegli Katja Babič ter Tina Kern. Seveda so
se tudi vsi ostali naši tekmovalci, Zala Zavrl,
Ana Pia Pogačar, Karin Pust, Polona Jezeršek,
Tomaž Pust, ki so bili izbrani, da zastopajo
slovenske barve, odlično odrezali. Z vsemi
odličnimi nastopi slovenskih reprezentantov je slovenska ekipa dosegla skupno prvo
mesto in se tako drugič v zgodovini Slovenije
zapisala kot najboljša ekipa v regiji!
Katja Babič
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Članski nogomet se seli
v regionalno ligo
Kot v večini ekipnih športov, so tudi nogometaši Komende zaključili svojo
sezono. Ta se letos ni izšla po načrtih, saj se zeleni po treh sezonah nastopanja v 3. SNL-center iz tega tekmovanja poslavljajo.

Da bo ohranitev statusa tretjeligaša težka, je bilo jasno že pred pričetkom sezone,
ko so ligo iz 14 zmanjšali na 10 sodelujočih ekip, v zadnjih dveh sezonah pa je iz te
skupine izpadlo kar sedem ekip. Klub temu
je moštvu s komendškega hipodroma po
polovici sezone 2018/19, ko so s 6. mestom zasedali varno sredino lestvice, kazalo
vzpodbudno, v spomladanskem delu pa so
močno pokvarili vtis in pristali na zadnjem
mestu. Težave so se začele z odhodom
trenerja, ki je nove izzive našel v tujini,
in neposrečenimi trenerskimi potezami,
ki so temu sledile. Predsednik kluba NK
Komenda Aleš Marinko pravi, da »sezono
vsekakor lahko označimo kot neuspešno.
Glavni vzrok za njo vidim v odhodu trenerja, ki ga nismo ustrezno nadomestili. Verjamem, da bi z večjim finančnim vložkom
bil obstanek v ligi zagotovljen, vendar pa je
za nadaljevanje nogometa v Komendi bolj
pomembna finančna trdnost kluba kot pa
rang tekmovanja.« Jeseni moštvo čakajo
nastopi v 4., regionalni ljubljanski ligi, ki
so jo v sezoni 2015/16 zapustili kot zmagovalci. To si je vodstvo kluba tudi postavilo
za cilj v prihajajoči sezoni, pa čeprav bo
liga po sodelujočih klubih skorajda enaka
predlanski 3. ligi.

Seveda pa klub ni le člansko moštvo.
Pravzaprav klub, ki je lokalno in razvojno naravnan, temelji na delu s podmladkom, pri katerih ima kaj pokazati. V tem
trenutku čare nogometa spoznava prek
300 komendških otrok, kar nogometni
klub postavlja na prvo mesto med vsemi
društvi in klubi v občini pri delu z mladimi.
S prihodom in profesionalizacijio trenerja
Grega Urha, ki je hkrati tudi koordinator
dela z mladimi selekcijami, se je tudi nivo
delovanja kluba dvignil na višjo raven. Ker
hočejo biti še boljši in močnejši, so se, o
čemer smo v preteklih številkah Aplence
že pisali, povezali z NK Radomlje in NK
Virtus Kamnik. V vseh treh klubih deluje
prek 700 otrok, ki tekmujejo od najnižjih
do najvišjih nivojev v državi. Aleš Marinko
dodaja, da »to, da dobro delamo z mladimi, nam priznava tudi krovna Nogometna zveza Slovenije, ki za učenje trenerjev
snema naš vrtčevski program. Ob tem se
lahko pohvalimo tudi z vzpostavitvijo
podružnične nogometne šole v Vodicah,
kjer, moramo celo priznati, je posluh lokalne skupnosti in prepoznavanje koristnosti dela z mladimi mnogo boljši kot
v Komendi.«
Bojan Škof
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Šahovske novice
Najboljši rezultati preteklega
meseca.
◼◼ TURNIR MLADIH 2019. Turnir izveden v sklopu prireditev ob prazniku Občine Komenda, v Komendi,
11. 5. 2019. Zmagal je Igor Jalovec
(ŠD Kočevje), sledila sta Samo Bobnar (ŠS TZ Prevodi Dvojka) in Martin Perme (ŠK Komenda). Osvojili
smo še: 6. mesto Inti Maček, 10.
mesto Stanko Perme, 11. mesto Ajda
Lapanje, 13. mesto Fran Babarovič.
◼◼ TURNIR V POČASTITEV PRAZNIKA
OBČINE KOMENDA 2019. Izveden v
Komendi 12. 5. 2019. Zmagal je Piotr Timagin (ŠK Žalec), sledila sta
Marjan Črepan (ŠK Postojna) in Blaž
Debevec (ŠK Komenda). Osvojili smo
še: 5. mesto Jernej Zidar, 7. mesto
Teo Cimperman, 10. mesto Alenka
Trpin, 11. mesto Fran Babarovič, 13.
mesto Martin Perme, 14. mesto Ajda
Lapanje, 15. mesto Stanko Perme.
◼◼ 5. TURNIR NAJMLAJŠIH 2019. Izveden na Osnovni šoli Prežihov Voranc,
v torek, 28. 5. 2019. Zmagal je Pavle
Despotovič (OŠ Prežihov Voranc, ŠK
Postojna). Osvojili smo: 6. mesto Inti
Maček, 10. mesto Aljoša Keber, 14.
mesto Urban Prevc, 17. mesto Fran
Babarovič, 18. mesto Stanko Perme,
45. mesto Lojze Perme.
◼◼ 9. TURNIR MLADIH 2018/2019. Izveden v Ljubljani, na Osnovni šoli
Vič, v petek, 31. 5. 2019. Zmagal je
Svit Širaj (OŠ Begunje, ŠD Vrhnika).
Osvojili smo: 3. mesto Martin Perme, 4. mesto Jure Žličar, 6. mesto
Jaka Tavčar, 7. mesto Teo Cimperman, 9. mesto Fran Babarovič, 17.
mesto Stanko Perme.
Franc Poglajen

Turnir mladih Komenda 2019 - zmagovalci
Samo Bobnar - Igor Jalovec - Martin Perme
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Kaj je v naših črnih
posodah?
Pred napovedano poletno akcijo preverjanja ločevanja odpadkov smo na lokaciji Centra za ravnanje z odpadki v Suhadolah
(CROS) naredili tako imenovano sejalno analizo mešanih komunalnih odpadkov, torej tistih odpadkov, ki jih občani odlagate v
črno posodo s črnim pokrovom.

Nekaj splošnih
napotkov glede
pravilnega ločevanja in
oddajanja odpadkov:

◼◼ mešano odpadno embalažo odlagajte v tipske črne posode z rumenim pokrovom v razsutem stanju
ali v kakršnih koli vrečkah,
◼◼ večje kose plastične embalaže
pred odlaganjem v ustrezno posodo izpraznite in razrežite na
manjše kose,
◼◼ večje kartonaste škatle sploščite in
Ugotovitve:
s tem zmanjšajte prostornino ter
Zgolj 10 % odpadkov predstavljajo odpadjih odložite v moder zabojnik na
ki, ki SODIJO v črno posodo s črnim pokronajbližjem ekološkem otoku,
vom, to so: higienski material, pometnine,
◼◼ biološko razgradljive kuhinjske
kosti, lasje, dlaka, iztrebki malih živali, naodpadke odlagajte v tipske rjave
tron vreče, zamaščene folije živil … Ostalih
posode v biorazgradljivih ali pa90 % vsebine pa predstavljajo odpadki, ki
pirnatih vrečkah oziroma v razsuv črno posodo NE SODIJO. Med slednjimi
tem stanju,
prevladujejo različni izdelki iz plastike (50
◼◼ večje količine zelenega vrtnega
%) in biološko razgradljivi odpadki (20 %),
odpada oddajte v Zbirni center
nato v manjši količini sledijo drugi negorSuhadole,
ljivi odpadki (steklo, kovine, električna in
◼◼ kosovni odpadki, nevarni odpadKaj je v naših
črnih posodah?
aj pomeni
sejalna analiza? To po- elektronska oprema) in papir ter karton.
ki, avtomobilske gume in gradbeni
meni, da smo vzeli pod drobnogled S poostrenim nadzorom nad kakovostjo
ter izolacijski materiali ne sodijo
kup (vzorec)
mešanih
komunalnihločevanja
ločevanja
v poletnih
mesecih
želimo
pred- za ravnanje
v tipske
Pred napovedano
poletno
akcijo preverjanja
odpadkov
smo
na lokaciji
Centra
z posode na zbirnem mestu
odpadkov, ki smo jih tokrat zbrali na ob- vsem doseči, da bi se zmanjšal delež plain vam za njihovo oskrbo nudimo
odpadki v Suhadolah (CROS) naredili tako imenovano sejalno analizo mešanih komunalnih odpadkov,
močju naselja Komenda (območje indivi- stičnih materialov, ki končajo v črni posodi
drugo storitev v okviru javne službe
torej tistih odpadkov, ki jih občani odlagate v črno posodo s črnim pokrovom.
dualnih gradenj) in ga razdelili na manjše oziroma, da bi občani te odpadke odlagali
(npr. oddaja v Zbirni center Suhaskupine posameznih vrst odpadkov. Na ta v črne posode z rumenim pokrovom. Verdole, naročilo enkratnega odvoza
Kaj pomeni
analiza?
To pomeni,
da smoodvzeli pod
drobnogled
kup (vzorec)
mešanih močmi
komunalnih odpadkov,
ki
načinsejalna
smo dobili
grobo
oceno, kateri
jamemo,
da nam
bo s skupnimi
proti plačilu,
brezplačen odvoz kosmo jih
tokrat
zbrali
na
območju
naselja
Komenda
(območje
individualnih
gradenj)
in
ga
razdelili
na
manjše
skupine
padki se vse nahajajo v mešanih komunal- uspelo. V jesenskih mesecih bomo sejalno
sovnih odpadkov na podlagi izpolposameznih
vrst odpadkov.
Na tavrsti
način
smosodijo
dobili grobo
oceno,
kateri odpadki se vse nahajajo v mešanih njenega kupona …).
nih odpadkih
in ali v prvi
sploh
analizo
ponovili.–
komunalnih
odpadkih
in
ali
v
prvi
vrsti
sploh
sodijo
v
črno
posodo
s črnim pokrovom.Publikus d.o.o.
v črno posodo s črnim pokrovom.
Gregor Kranjec, Publikus

K

Struktura frakcij v črni posodi v naselju Komenda v %

10%

10%

papir in lepenka vključno z embalažo iz
papirja in lepenke

10%

naravni les, lubje, slama in druga zelena
biomasa

15%
3%
50%

2%

kuhinjski odpadki
obdelan les vključno z embalažo iz lesa
plastika in sestavljeni materiali iz
plastike, tekstil
steklo, kovine in druge negorljive snovi,
kakor so odpadne EE oprema, baterije, …
higienski material, pometnine

Ugotovitve:

OBVESTILA
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Knjižnica pod krošnjami
v Komendi
Knjižnica pod krošnjami, ki ponuja brezplačno listanje in branje, bo razveselila najmlajše in njihove starše ter stare starše
v senci krošenj mogočnih bukev in brez. Gradivo za listanje bo
primerno za vse generacije bralcev. V primeru slabega vremena
knjižnice ne postavijo.
Čas za listanje in branje: vsak dan: 14h–19h
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»OSAT«
V času volitev poslancev za Evropski parlamet smo imeli v Komendi še »županove
volitve«. Pri trgovini
Palček v Komendi je
bilo postavljeno stojalo, kjer je na hrbtni strani bil plakat iz
predhodnih županovih volitev. Neustrezna reklama - napaka postavljalca stojala.
Franc Poglajen

Tržnica se vrača septembra
Ker tržnice v poletnih mesecih ne bo, lahko ponudnike iz tržnice obiščete tudi na domu.

Poletni delovni čas Knjižnice Komenda
Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da v času
od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 velja poletni delovni čas:
PON., TOR.: 13.00–19.00
PET: 9.00–15.00
SRE., ČET., SOB.: ZAPRTO

KERN
Avtoservis

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

Nada Cerar s.p., Breg 16a, Komenda
V ponudbi bodo imeli svežo sezonsko zelenjavo.
Telefon: 041 296 907 (Tina) in 041 205 929 (Nada).
Kmetija Pibernik, Suhadole 54, Komenda
Ob predhodnem naročilu lahko dobite mleko, navadne in sadne jogurte, skuto ter sir za žar. Telefon: 051 232 031 (Irena)
Grunt – zavod za socialno podjetništvo na podeželju,
Glavarjeva cesta 50, Komenda
V njihovi trgovini, ki je odprta od ponedeljka do petka, od 8h
do 16h, lahko dobite skuto, maslo, sladko in kislo smetano,
sir, navadni in sadni tekoči ter čvrsti jogurt, piškote, marmelade, testenine raznih vrst, sokove različnih vrst in jajca.
Pecivo pa po naročilu. Telefon: 031 333 301 in 041 910 642
Čebelarstvo Starovasnik, Komendska Dobrava 9b, Komenda
Ponujajo med in čebelje pridelke. Telefon: 041 685 576 (Milan)
Pr Kovčet, Pšata 12, Cerklje
Na domu lahko dobite domače meso, sveže mesne in suhomesnate izdelke. Nudijo pa tudi uslužnostno klanje govedi, prašičev in kopitarjev. Telefon: 064 134 910 (Boštjan)
Franc Logar, Lokarje 26, Vodice
Ponujajo ajdovo in proseno kašo, ješprenj, luščeno piro,
moke različnih vrst, laneno in konopljino olje in česen.
Telefon: 040 579 722 (Mihaela)
Sadjarstvo Kimovec, Bukovica 16a, Vodice
Pri njih dobite jabolka, jabolčni kis, jabolčni sok, domača jajca
(talna reja), testenine in rezance, svežo zelenjavo ter marmelado.
Telefon: 041 820 823 (Romana)
Janez Petretič sp, Podbočje, Krško
Prodaja cvička, možna dostava do Komende.
Telefon: 040 996 630
Ramadan Ahmetaj sp, Moste 51 x, Komenda
Prodaja sadja in zelenjave. Telefon: 040 549 792

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 30. avgusta. Rok za posredovanje gradiv za objavo v avgustovski številki je 9. avgust 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
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OBVESTILA / NAPOVEDNIK

Dopolnitev in popravek članka: Pomen
čebel za pridelavo lokalne hrane
V zadnji Aplenci je bil objavljen članek o pomenu čebel. S krajšanjem
članka je prišlo do zapisa, ki je v nasprotju s pravilnikom o varni uporabi
FFS (fitofarmacevtskih sredstev). Pravilni zapis bi moral biti: »Čebelam
škodljivih sistematičnih škropiv v času cvetenja ni dovoljeno uporabljati,
kontaktna pa le v nočnem času, dve uri po sončnem zahodu.« To velja za
vse cvetoče rastline in plevele, ki jih obiskujejo čebele.
Vinko Ovijač

NAPOVEDNIK DOGODKOV

Aplenca | Junij 2019

V SPOMIN
Minilo je leto, odkar nas je za vedno zapustil
dragi mož, oče in dedi

BRANKO MIRT
Življenje ti je stkalo pot,
da z nami si boril se
v svoji zadnji bolečini.
Bilo veliko tihega je trpljenja,
ki olajšala ga je le smrt.
Tebi dala mir je v večnosti,
a nam pustila
je praznino s hudo bolečino.
Pogrešamo te.

Žena Tončka
z družino in vnuki

V JULIJU IN AVGUSTU:
28.6. ob 18.00, Poslovna cona Komenda

POKAL TADEJA POGAČARJA IN VN PLASTIKE VIRANT
2019, kolesarska dirka. Organizira Kolesarsko društvo Rog.

od 8. 7. do 11. 7 od 14.00 do 19.00, pred knjižnico in
na igrišču vrtca Mehurčki v Komendi
KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI V KOMENDI, brezplačno

listanje, branje in uživanje pod krošnjami dreves. Organizirata
Krajevna knjižnica Komenda in DIVJA MISEL, Inštitut za
neprofitno komunikacijo.

od 25. 8 do 31. 8., okolica komendske cerkve

ORATORIJ KOMENDA 2019, letos pod geslom ''Imaš moč!''

AVTOBUSNI IZLETI V ORGANIZACIJI DU KOMENDA,

Ko življenje tone večnost, ostane bolečina,
tiha solza večnega spomina!
V SPOMIN
Dne 5. 7. 2019 je minilo leto dni,
odkar si za vedno zapustil nas Ti.

ALOJZ PERNE
1942 – 2018
iz Glavarjeve ulice 21,
Komenda

Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, prižigate sveče in postojite ob njegovem grobu.

vse informacije: Marija Špehonja (031 405 303)

Vsi njegovi!

11. 7. izlet v Gornji Grad in Logarsko dolino.
Od 27. 8. do 3. 9. 7-dnevne počitnice na morju, v Zadru
Bilo je lepo. Bili smo skupaj.

KOLESARSKI IZLETI V ORGANIZACIJI DU KOMENDA,

Odšli smo na pot. A spet bomo skupaj.

start v jutranjih urah, prijave in informacije: Janez Zalokar (031
359 430).

V SPOMIN

4. 7. Kolesarjenje do Preddvora in nazaj v Komendo.
18. 7. Kolesarjenje v smeri: Moste, Volčji Potok, Radomlje,

Vodice, Suhadole, Kamnik in nazaj v Komendo.
25. 7. Kolesarjenje v smeri: Cerklje, Šenčur, Kamnik in nazaj v
Komendo.
1. 8. Kolesarjenje v smeri: Komenda, Cerklje, Vodice, Topole,
Kamnik in nazaj v Komendo.
8. 8. Kolesarjenje v smeri: Suhadole, Vodice, Mengeš,
Radomlje, Kamnik in nazaj v Komendo.
14, 8. Kolesarjenje v smeri: Moste, Križ, Komendska Dobrava
in nazaj v Komendo.
29. 8. Kolesarjenje v smeri: Suhadole, Vodice, Skaručna,
Topole, Kamnik, Komenda.

MAJDA LAH

(3. 10. 1944 - 27. 6. 2004)

MARKO LAH

(18. 4. 1970 - 9. 6. 2018)

Hvala vsem, ki obiskujete njun grob.
Mož in oče Lojze, vnukinja in hčerka Vanesa, hčerka
in sestra Majda ter sin in brat Tomaž s Tjašo.
Komenda, junij 2019

Rešitev majske križanke se glasi: JAJČKA Z JAJČKOMATA
Arboretum Volčji Potok
Volčji Potok 3, 1235 Radomlje
01 831 2345
www.arboretum.si
info@arboretum.si
Vrtnice sodijo med najbolj priljubljene cvetoče vrtne rastline. V Arboretumu Volčji Potok
so jim posvetili cel mesec junij,
cvetoče vrtnice pa bodo zanimive za oči, nos in dušo še celo poletje in prvo polovico jeseni.

1. nagrada: letna vstopnica za obisk parka v Arboretumu
2. nagrada: družinska vstopnica za obisk parka v Arboretumu
3. nagrada: dve odrasli vstopnici za obisk parka v Arboretumu

Seznam nagrajencev Nagradne križanke DRUŽINSKE KMETIJE
JENKO v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 04/2019:
1. nagrada - 50 jajc + 1 liter hladno stiskanega sončničnega olja
EVA PROŠEK RAZPOTNIK
2. nagrada – 30 jajc + 1 liter hladno stiskanega sončničnega olja
JOŽE ŽULIČ
3. nagrada – 20 jajc + 1 liter hladno stiskanega sončničnega olja
KLARA BERLEC
Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega
dokumenta nagrade prevzamejo na družinski kmetiji Jenko,
Potok pri Komendi 3, 1218 Komenda (GSM 041 852 632).

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.si do vključno 19. avgusta 2019. Na kuverto ne pozabite pripisati 'NAGRADNA KRIŽANKA', poleg tega pa zraven potrebujemo še vaše ime, priimek in
naslov. Ostala pravila so objavljena na spletni strani Občine Komenda.

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

UPRAVLJANJE STAVB
IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

www.skg.si

