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ANDREJ ŽALAR

VOŠČIM OB PRAZNIKU DELA 
IN ŽELIM LEPO PRAZNOVANJE. 

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM 
OB OBČINSKEM PRAZNIKU ISKRENO 
ČESTITAM IN ŽELIM VELIKO 
USPEHOV PRI DELU  ZA SKUPNO 
DOBRO. 

Miha Novak
načelnik Upravne enote Kamnik

s sodelavci 

OBČANKAM IN OBČANOM 
ŽELIMO LEPO PRAZNOVANJE 

1. MAJA IN ČESTITAMO OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU.

Povabljeni 
v ponedeljek, 15. maja 2017, ob 17. uri
na slavnostno sejo Občinskega sveta v 

v dvorani  Osnovne Šole v Mostah
in na druge prireditve v prazničnem mesecu maju.

Župan Stanislav Poglajen
z Občinsko upravo

in Občinskim svetom 

Marjan Podgoršek, sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano: »Večji izvoz prehrane in za 5 odstotkov povečanje doma 
pridelane hrane.« - Lojze Lah, predsednik Konjeniškega kluba in orga-
nizator komendskega sejma: »Politika in stroka se še vedno premalo 
zavedata, da tudi kmetijstvo ustvarja nova delovna mesta.«

Tokrat so letos na cvetno nedeljo, 9. 
aprila, zvečer že dvaindvajsetič zaprli  Spo-
mladanski kmetijsko obrtni sejem v Ko-
mendi. Tri dni je trajal in po ocenah   ter 
statističnih merilih presegel obisk 80.000 
obiskovalcev. Vsekakor rekord, ki bi si ga v 
treh dneh najbrž želel še kateri organizator 
sejmov v Sloveniji. Pa ne gre za tovrstno 
primerjanje. Gre preprosto za to, da je sejem 
v Komendi na področju kmetijstva, pa tudi 
drugih gospodarskih dejavnosti, postal več 
kot le prireditev. Postal je, če hočete, do 
neke mere barometer in ogledalo slovenskih  
razmer v kmetijstvu, gozdarstvu, prehrani 
in še v čem drugem.

To je v svojem gostujočem slovesnem nagovoru, predno je po tradici-
onalni navadi s predsednikom kluba Lojzetom Lahom in županom obči-
ne Komenda Stanislavom Poglajnom odprl sejem, pritrdil tudi državni 
sekretar Marjan Podgoršek. In pritrdil je tudi predsednik vlade Republik 
Slovenije dr. Miro Cerar, ki je potem v nedeljo prišel na sejem, si ga v 
več kot v odmerjenem času z zanimanjem ogledal in se v pogovorih 
seznanil s sejmom in posebnostmi. 

Predsedniku Lahu v nagovoru pred petkovim odprtjem, ko so ob 
spremljavi domačih godbenikov nastopile mažoretke, mladi šolski 
pevski zborček, plesalca in folkloristi društva upokojencev, nista opore-
kala tudi predsednik Zadružne zveze Slovenje Peter Vrisk in predsednik 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič. Lojze Lah je 
namreč rekel, da se vsi, politika in stroka, še vedno premalo zavedajo, 

22. Spomladanski kmetijsko obrtni sejem v Komendi  

Komenda ob boku sejemskih imen
da tudi kmetijstvo ustvarja nova 
delovna mesta. 

»Vedeti moramo, da lahko po-
moč velikim in malim kmetom 
spodbuja proizvodnjo mehaniza-
cije in s tem tudi industrijsko 
proizvodnjo. To pa zagotavlja tej 
panogi tudi več delovnih mest. 
Zato nam ne sme biti žal različnih 
oblik spodbujanja kmetijstva, 
sodobnega kmetovanja, kmečke-
ga turizma, vrtičkarstva in s tem 
domače pridelave hrane. Prav 
tako velja negovati sodelovanje, 
ki smo ga podpisali s Sremsko 
Mitrovico. In tudi o gospodarje-
nju z gozdovi se velja zamisliti. 
Dokler bomo izvažali iz gozdov hlodovino, uvažali pa potem iz lesa in 
lesenih surovin predelane izdelke, toliko časa to ni pravo gospodarjenje. 
Cilj gospodarjenja naj bo domača predelava za domača delovna mesta.« 

Da je sejem v Komendi več kot le zabavna, družabna prireditev, da je 
tisto čemur lahko rečemo prava smer, kot je dva dni kasneje poudaril 
predsednik Vlade dr. Cerar, pa ne negira tistih nekaj »štantarjev«. Še 
manj pa številni predstavniki drugih gospodarskih dejavnosti; več kot 
700 jih je bilo, med njimi tokrat iz Cerkelj, Preddvora in Šenčurja, jese-
ni pa obljubljajo predstavitev komendski. In še nekaj ne gre spregledati. 
Komenda se je postavila ob bok sejemskim imenom Gornja Radgona, 
Ljubljana, Celje, Celovec in še nekaterim pri sosedih. 

Ne verjamem, da koga, ki ve, kaj je sejem, to moti.
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Tretji dan po petkovem odprtju je 22. Spomladanski kmetijsko obrtni 
sejem v Komendi obiskal predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar. Ob pri-
hodu so ga na prostoru pri občinski stavbi najprej pozdravili župan 
Stanislav Poglajen, podžupan Igor Štebe, podpredsednik odbora SMC 
Kamnik-Komenda in občinski svetnik Roman Grošelj, poslanci Izidor 
Kamal Shaker iz Domžal, Branko Zorman iz Kranja in Simon Zajc iz 
Ljubljane ter direktorica občinske uprave magistra Majda Ravnikar, na 
kar se je predsednik podal na ogled sejma. Na vhodu blizu občinske 
stavbe ga je sprejel predsednik Konjeniškega kluba in častni občan ob-
čine Komenda, prihodnje leto bo obeležil 40 let predsednikovanja Ko-
njeniškemu klubu in 22-letnici ustanovitve sejma, gospod Lojze Lah.

Predsednik Cerar, ki je prišel v Komendo na pobudo lokalnega odbora 
stranke SMC Kamnik-Komenda in kasnejšega uradnega povabila župana 
Stanislava Poglajna ter predsednika Konjeniškega kluba Lojzeta Laha, si 
je med obiskom na sejmu posebej ogledal razstavni prostor podjetnikov 
iz občin Cerklje, Preddvor in Šenčur ter prostor Kasaške zveze Slovenije. 
Po pogovorih s številnimi razstavljavci, ponekod so mu pripravili prisrč-
na srečanja, je obiskal na sejmu še Zavod Grunt za socialno podjetništvo 
na podeželju iz Komende, ki postaja vzorec za tovrstne prihodnje zapo-
slovalne vsebine v Sloveniji. Čeprav je bil njegov prvotno napovedan 
obisk in ogled dokaj kratek, se je v pogovorih, tudi manjših nakupih pri 
številnih razstavljavcih, zadrževal še kar precej dlje. Očitno zadovoljen 
in presenečen nad organizacijo in velikostjo sejma si ga je še posebej 
ogledal in se zanimal za delo in posebnosti na prostoru Turističnega in 
Čebelarskega društva Komenda, Ustanove Petra Pavla Glavarja, Bioteh-
niškega centra Naklo, Lončarstva Kremžar in številnih drugih. 

Po obisku in ogledu je v izjavi za javnost povedal:
»Sejem je odlično organiziran. Vse pohvale organizatorjem. Ljudi 

je ogromno. Vzdušje je dobro. Vse to je znak, da je Slovenija vedno 
bolj prebujena. Zelo sem vesel te kvalitetne ponudbe hrane, traktorjev, 
izdelkov vseh vrst, tudi tega, da so ljudje nesporno zainteresirani, ne 
da bi se samo zabavali, ampak si tudi stvari pogledali. Kot rečeno: 
uživam v dobri volji, dobrem vzdušju in odlični organizaciji. Verja-
mem, da bo še naprej ta sejem tako živel. Še enkrat vsa pohvala in 
čestitka organizatorjem in vsem ljudem, ki so danes tukaj.

Bil sem že večkrat v Komendi, tudi ko sem predaval kot profesor. 
Zelo me veseli, da Komenda živi, da se razvija. Veseli me sodelovanje 
med občinami, kajti samo tako gremo lahko dobro naprej, če sodelu-
jemo. Veseli me, da tukaj vidimo vse; od najmlajših, do vseh generacij 
in da je res kaj videti. Še enkrat pohvala, čestitke.«

Pred odhodom se 
je predsednik še en-
krat sestal z županom 
in njegovimi sode-
lavci na krajšem po-
govoru in obljubil 
ponovno srečanje, ko 
bo priložnost tudi za 
pogovor o še kakšnih 
drugačnih vsebinah. 

Predsednik Vlade dr. Miro Cerar obiskal sejem v Komendi

Odlično organiziran, vse pohvale organizatorjem

Čestitke ob občinskem prazniku
Čestitke ob občinskem prazniku

14. 5. 2017
Spominska dirka Janka Juhanta in dirka 

ob prazniku Občine Komenda

17. 9. 2017
Spominska dirka F. Seršena, M. Tuška, 

I. Dolenca in J. Čebulja 

3. 12. 2017
Miklavževe dirke v Komendi

6.–8. oktober 2017
22. Jesenski sejem Komenda

Pridite na prireditve.

Ob 18. uri pa so v nedeljo, 9. aprila, Spomladanski Kmetijsko obrtni 
sejem z več kot 700 razstavljavci na 45.000 kvadratnih metrih razstav-
nega prostora zaprli. Po oceni prvega odgovornega za promet in varnost 
Jelenka Miliča je za mirujoči in celotni promet ter varnost skrbelo 80 
varnostnikov in komendskih gasilcev.

»Trije avtobusi s po 50 sedišči in do po 30 stojišči, vsak po 11 ur, je 
vozilo iz Poslovne cone na sejem in nazaj obiskovalce sejma. Po vseh 
podatkih in prometu ocenjujem, da si je sejem v treh dneh ogledalo 
dobrih 80.000 (tisoč) obiskovalcev. Skratka, sejem je spet pokazal, da 
ljudje v Komendo radi prihajajo; ne samo razstavljalci, ampak tudi 
obiskovalci.

In zakaj radi prihajajo? Zato, ker smo dobri, ker znamo organizira-
ti, ker je varno, ni zastojev, ni zamaškov, ni prometnih nezgod, ni na-
silnih dogodkov... Skratka, policija je zadovoljna, mi smo zadovoljni 
in občani so zadovoljni.«

Tako so tudi tri dneve letošnje 22. sejemske pomladi vse poti v Slove-
niji in okrog nje vodile v Komendo.         A. Žalar
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ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

Spoštovani gospod župan. Z 
18. slavnostno sejo občin-
skega sveta in s podelitvijo 
občinskih ter športnih pri-

znanj se bo izteklo še eno leto med dvema občinskima praznikoma. 
Kako bi ga pokomentira-
li? Zadovoljni z nareje-
nim, s pomisleki, ali z mi-
slimi na nove obveznosti? 

Mesec maj je najlepši 
mesec v letu, vsaj tako 
pravijo mnogi. In v tem 
mesecu praznuje tudi naša 
občina. Datum 15. maj je 
bil izbran kot spomin na 
datum zasedanja 13. seje 
sveta Krajevne skupnosti 
Komenda na kateri je bil 
izglasovan sklep, da se po-
da pobuda Občinskemu 
svetu Občine Kamnik po-
buda za izločitev krajevnih 

skupnosti Komenda, Moste in Križ iz občine Kamnik in ustanovitev 
nove občine Komenda. Ob takšnih praznikih (in ob zaključku poslovne-
ga leta) se običajno naredijo primerjave o delu v preteklosti in uspešno-
sti. Tudi v naši občini se je v obdobju med dvema praznikoma marsikaj 
dogodilo, čeprav naših uspehov in dela nismo prav veliko obeleževali z 
raznoraznimi slavnostmi in rezanji trakov. Glede na situacijo, v kateri 
smo, sem in moram biti z narejenim v zadnjem obdobju zadovoljen. 
Seveda pa so tu tudi neprestane misli, kako in kaj naprej, da zadostimo 
obveznostim in zagotovimo uspešno delovanje naše lokalne skupnosti. 

 
Dogajalo se je veliko na kanalizaciji, vodovodih, asfaltiranju - na 

komunalni infrastrukturi… Če pomislim, bi težko v osemnajstih 

Mnogo je narejenega, 
a bilo je tudi težko 
Zadovoljen z narejenim v zadnjem obdobju. - Že v preteklosti so bile 
ideje o gradnji novega vrtca. - Tolikšnega obiska v tako kratkem času si 
ne znam predstavljati. - Na zadnji sejemski prireditvi je bil promet rela-
tivno tekoč in neproblematičen. - Če bi ustrezno odlagali odpadke, bi 
bile Čistilne akcije odveč.  - Delovna mesta v Poslovni coni tudi za naše 
občane. - Če bo potrebno, jeseni spremembe za izvedbo projektov. - 
Obetavna ideja, a še veliko neznank. - Čestitke in lepo povabljeni na 
prireditve.

letih nove občine Komenda v samostojni državi Sloveniji našel toli-
ko različnih dogajanj. Je bilo težko?

V vseh teh osemnajstih letih se je zvrstilo mnogo dogodkov, mnogo 
je bilo narejenega, zato si ne bi upal trditi, da je bilo zadnje leto najbolj 
dejavno, a da je bilo težko, to pa si upam trditi. Občanke in občani prav 
gotovo vidijo (in mnogokrat tudi čutijo), da se dogajajo mnoge stvari. 
Vidijo tudi, da se kakšna zadeva ne zgodi, pa čeprav je to njihova želja 
in volja. Verjemite, tudi naša, občinska želja in volja je, da bi se katera 
od zadev zgodila malo hitreje, a mnogo krat to ne gre. Vse preveč je 
potrebnih papirjev, dokumentov, študij, elaboratov, … Tu imam v mislih 
predvsem center Komende. 

Priznam, da je bilo zame kar precejšnje presenečenje, da nam 
primanjkuje prostorov za varstvo, za izobraževanje-šolo. Ne naza-
dnje je bila občina Komenda, sploh v primerjavi s sosednjo kamni-
ško, vedno znana, da je vsa leta imela prostor v vrtcu in v šoli za 
najmlajše.

Vse skozi smo se močno trudili in zagotavljali manjkajoče prostore za 
vrtčevske in šolske dejavnosti. Vendar nove priselitve prinesejo tudi 
nove potrebe, novi zakoni in podzakonski akti tudi pripomorejo k temu, 
in tako smo bili tudi v lanskem letu primorani zavrniti kar nekaj staršev 
naših malčkov po sprejemu v vrtec. Del prostorov v objektu Osnovne 
šole v Mostah, ki smo jih začasno uporabljali za vrtčevsko dejavnost, 
smo morali zaradi povečanja števila šoloobveznih otrok vrniti v uporabo 
Osnovni šoli. Že v preteklosti so bile ideje o gradnji novega, centralnega 
vrtca, a do realizacije ni prišlo iz več razlogov.

Prepoznavnost občine, bi rekel, je tudi doživela velik korak. Ime 
Komenda so ponesli prek občinskih meja gasilci, kolesarji, nogome-
taši, orientacisti, šahisti, kulturniki, društva, klubi… Doživeli smo 
izrek, da med sejmom v Komendi vse poti v Sloveni ji in od drugod 
vodijo v Komendo. 

Vsi zgoraj našteti predstavniki, pa morda še kdo, ponesejo ime naše 
občine preko občinskih meja. Tako smo vse bolj prepoznavni po dejav-
nostih v občini tudi širše. Prav gotovo moj izrek ob zadnji otvoritvi 
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Prvomajska budnica 2017
Program prvomajske budnice po urah in vaseh

5.00 – Komenda (pred občino)
5.25 – Breg (križišče pri ekološkem 

otoku)
5.50 – Nasovče
6.15 – Klanec
6.40 – Podboršt (na križišču pred 

Lončarjevim muzejem)
7.15 – Mlaka (kapelica)
7.40 – Gora (na križišču proti Gori)
8.05 – Žeje (kapelica)
8.40 – Moste (kapelica)
9.05 – Suhadole (na križišču pred cerkvijo)
9.30 – Križ (se koraka od Doma krajanov do Kmečkega Hrama)

Glede na vreme si Godba Komenda pridržuje pravico do spre-
memb.

sejma v Komendi drži, kajti tolikšnega obiska v tako kratkem času (v 
času enega vikenda) si ne znam predstavljati drugače, kot sem izrekel. 
V času sejma je zaznati v naši občini ljudi, znance, obiskovalce, prijate-
lje, … iz cele Slovenije. 

Se motim, če včasih pomislim, da nam sejem in morda še kašna 
druga prireditev ni najbolj po volji?

Dejstvo je, da vsi z vsem nismo in verjetno nikoli ne bomo zadovolj-
ni. In tako tudi nekateri niso zadovoljni s sejemsko prireditvijo, nekate-
re moti že majhna zadeva. Do tega ima vsak pravico. Vse skozi je bilo 
ob sejemskih prireditvah največ pripomb in negodovanja med občanka-
mi in občani zaradi prometnega kaosa v teh dneh in parkiranja vozil 
vsepovsod. Organizator prireditve, ki ni Občina Komenda, se trudi in 
zagotavlja parkirišča v območju Poslovne cone Komenda in na privatnih 
zemljiščih, a mnoga nepravilna parkiranja so v veliki meri odvisna od 
nas voznikov samih in od naših navad. Ocenjujem, da je ob zadnji se-
jemski prireditvi bil promet relativno tekoč in neproblematičen, kot se 
seveda ob takšnih prireditvah lahko organizira. Prav gotovo pa je bilo 
kakšno vozilo parkirano na mestu, ki ni za to namenjeno. Vendar po 
mojem občutku je takšnih vozil vedno manj. 

Občina Komenda, večkrat rad poudarim, je bogata. Tudi po šte-
vilnih, prek 60 društvih in klubih. In to društvih in klubih, ki živijo, 
tudi s podporo občine. Se je letos novost podpore z natečajem obne-
sla v pravi smeri?

Že v preteklem letu smo uvedli spremembe pri pomoči društvom in 
klubom pri izvedbi njihovih projektov. Prepričan sem, da je sprememba 
dobrodošla, predvsem pa, da je omogočeno vsem društvom in klubom 
pod enakimi pogoji pridobiti del sredstev. Prav gotovo so se v pravilniku 
in posledično v razpisu pojavile kakšne zadeve, ki bi jih bilo mogoče 
rešiti drugače. Vse te, nam znane pomisleke in pripombe, bomo po do-
končanem drugem delu razpisa v jeseni preučili in po potrebi pripravili 
dopolnitve in spremembe pravilnika. 

Tako kot se Slovenci, se tudi občanke in občani v Komendi, stara-
mo. Poznamo: Začnemo v plenicah in končamo v plenicah… O sle-
dnjem so tudi na zadnji seji občinskega sveta bila neka nova razmi-
šljanja. So obetavna, ali (še) ne?

Ideja, ki je bila predstavljena na zadnji seji Občinskega sveta, je 
obetavna, a je še v povojih, še veliko je neznank in nedorečenih zadev, 
predvsem veliko je zakonskih ovir, ki jih bo zelo težko rešiti. A več o 
tem, ko bodo zadeve bolj dorečene, da nebi prekmalu preveč vznemirili 
občank in občanov, da si ne bi prekmalu ustvarili kakšnih morebiti izre-
dno težko uresničljivih želja. 

Hvala za ta predpraznični klepet. Morda še kakšno sporočilo 
občankam in občanom?

Hvala tudi vam. Vsem bralkam in bralcem čestitam ob bližajočih se 
praznikih, želim vam veselo praznovanje in vas istočasno v čim večjem 
številu vabim na prireditve, ki jih pripravljamo za vas skupaj z našimi 
društvi in klubi. 

 Lepo praznovanje želim. 
Ko se pogovarjava, je pred nami čistilna akcija to soboto; še ena, 

ki so vsako leto. Smeti, odpadkov, je menda sicer manj, očitno pa jih 
ne zmanjka. Najbrž bo potrebno še precej spremeniti v glavah. Po-
memben korak pa je bil storjen pred nedavnim s postavitvijo štirih 
zbiralnikov za nevarne odpadke v občini.

Tudi odlaganje smeti in odpadkov v okolje je naša grda navada, pri 
nekaterih bolj osveščenih teh razvad niti ni. Žalosti me, da imamo dobro 
organizirano dejavnost odlaganja odpadkov, tako na ekoloških otokih 
kot možnost dovoza v zbirni center v jamo Drnovo, a smeti v naravi je še 
vedno veliko. Ne morem razumeti ljudi, ki iz svojih vozil odvržejo vse 
mogoče, ne glede kje so. Tudi ne morem razumeti ljudi, ki smeti pripe-
ljejo do ekološkega otoka in jih tu odložijo zraven ustreznega zabojnika. 
Še manj pa razumem ljudi, ki smeti v večjih količinah odpeljejo kar v 
naravo, nekam proti gozdu ali v gozd oziroma ob poti, ki so manj prome-
tne. Če bi se vsi držali navade, da se odpadki ustrezno odlagajo, nam ne 
bi bilo potrebno imeti Čistilnih akcij. Tako pa po vsej državi še vedno 
prostovoljci in osveščeni ljudje pobiramo smeti za drugimi. 

Upam, da bodo tudi novi zbiralniki malih aparatov in baterij, ki smo 
jih pred štirinajstimi dnevi namestili po občini, pripomogli, da boste, 
občanke in občani, v te zabojnike odlagali odpadke, ki tja sodijo in so v 
naravi in naravi zelo škodljivi; predvsem baterije in elektronski aparati. 
Vsa zbrana oprema in baterije, ki se bodo zbrali v teh novih zabojnikih, 
bodo ustrezno in strokovno reciklirani. Pozivam vse, da se v čim večji 
meri poslužujejo tudi te nove pridobitve in s tem ohranimo našo naravo 
našim zanamcem.

 
Vse bolj živahno je tudi v poslovni coni. Postaja vse bolj zanimiv 

prostor za podjetnike. In tudi za mlade, za šolarje v okviru progra-
ma sožitja življenja z naravo. Lepo, se strinjate, saj jo bodo morda 
že jutri doživljali kot zaposleni v njej. 

Resnično se v območju Poslovne cone Komenda vedno več gradi in s tem 
se ponujajo tudi možnosti za nove zaposlitve. Upam in želim si, da bi tudi 
naši občani našli delovna mesta, ki so njim primerna in za katere so usposo-
bljeni, na tem območju. Tudi naši šolarji so obiskali to območje in tako 
spoznavali življenje in pomen živih bitij v naravnem okolju. Vzpodbudno.
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GOSPODARSTVO

ANDREJ ŽALAR

POSLOVNA CONA KOMENDA

Direktor Poslovne cone Komenda Matic 
Romšak je povedal, da se bo v občino Ko-
menda preselilo 17 novih domačih in tujih 
podjetij, med katerimi so večja: Iskra Zaščite, 
Zepta – Frigologo, Steel, Frapak, Platika Vi-
rant in Mizarstvo Lipar. Potrebno je omeniti še 
prodajo dveh večjih zemljišč kupcema STE-
RIS AST iz Italije in podjetju Ambrož - Prašno 
barvanje in eloksiranje. S posredovanjem 
uprave PCK sta oba kupila 15.000 in 10.000 
kvadratnih metrov veliki zemljišči, ki sta bili v 
lasti Banke Koper. Poslovni coni je namreč z 
Banko Koper uspelo skleniti ekskluzivno po-

sredniško pogodbo, s katero bodo prodali še 3 hektare njihovih zemljišč 
kupcem Jeles, Enerkon, Mapi Pipe in Schaff er Rolls, ki so vsi v predpi-
sanem roku že oddali ponudbe za nakup zemljišč. Uprava bo s tem po-
slom iztržila okrog 70.000 EUR provizije, na konto izrednih prihodkov.

Le še nekaj prostih zemljišč
Lanska prodaja zemljišč v Poslovni coni je bila 100% nad planom. Uprava  je z dvajsetimi kupci 
podpisala 23 prodajnih pogodb, s katerimi so prodali več kot devet (9) hektarov zemljišč in iztržili 
okrog 8 milijonov EUR.

S prejetimi kupninami do aprila 2017 je Poslovna cona Komenda 
poplačala dolg do upnikov Factor banke, SBER banke, družbe 
RRD in družbe Eurocoma. Ostal je tako še dolg do DUTB in GB 
Kranj v višini krog 6.5 milijona EUR. 

Za prodajo je ostalo okrog 3 hektare lastnih zemljišč, za katera 
bo družba ob dvigu cene na 95 – 100 EUR, po katerih je letos 
prodala že pet zemljišč, iztržila še okrog 3 milijone EUR. Prejeli 
pa bodo še tudi 800.000 EUR neplačanih komunalnih vlaganj, ki 
jih bodo pred pričetkom gradnje morali plačati lastniki zemljišč 
ELGOLINE, Nastran in RLS. 

Žal je Poslovna cona zaradi slabih poslovnih odločitev pred letom 
2010 morala v letu 2016, ugotavlja direktor Romšak, zaradi stečaja 
odpisati terjatve v višini skoraj 3.5 milijona EUR do družbe Candor 
komunikacije. Bo jih pa vsaj delno dobila nazaj, saj je Uprava blokirala 
pričetek gradnje na vseh bivših zemljiščih te družbe do plačila komunal-
nih vlaganj. Še vedno pa potekajo tudi določeni kazenski postopki in 
civilne tožbe proti članom prejšnje Uprave, zaradi domnevno prevelikih 
izplačil.

Ker je bilo lani in v letošnjem letu na območju cone opravljenih več 
okoljevarstvenih ukrepov in ker sta Uprava in občina Komenda že potr-
dili, da bodo letos (2017) izvedena še čiščenja zadrževalnikov, ureditve 
mokrišč na robu cone in gradnje dodatnih nadomestnih habitatov za 
hribske urhe, je tvornejše in tesnejše postalo tudi sodelovanje s kranj-
skim zavodom za varstvo narave. S predstavniki se župan Slavko Pogla-
jen, podžupan Igor Štebe in direktor Matic Romšak dogovarjajo za vr-
nitev gradbenih zemljišč iz »žabjega rajona« v pozidljivo območje. 

Direktor Matic Romšak ob tem pojasni, da je Uprava prav v teh 
dneh posredovala že tretji predlog nadomestnih zemljišč v coni in izven 

Vsem občankam in 
občanom čestitamo 
ob prazniku občine 

Komenda

nje, ki bi jih spremenili v naravne habitate, v zameno za nova gradbena 
zemljišča. S tem ukrepom bi se površina cone zmanjšala vsaj za 2 hek-
tara, pridobili pa bi 5 hektarov zemljišč z okoljskim soglasjem. Tako bi 
podjetje prišlo do dodatnih 5 milijonov EUR kupnine, s katero bi več 
kot poplačali vse terjatve do preostalih dveh bank upnic. To je po navo-
dilu nadzornega sveta tudi glavna naloga Uprave v letu 2017.

Stabilizacijo poslovanja podjetja omogoča tudi dosežen medbančni 
dogovor, podpisan lani, z vsemi upniki, da bodo dovolili nemoteno po-
slovanje in ne bodo vlagali izrednih ukrepov proti PCK ob dobrem in 
korektnem poslovanju. Družba trenutno nima nobene zapadle terjatve, 
obveznosti redno plačuje, prav tako je upravi, ob podpori nadzornega 
sveta, ki ga vodi Tomaž Lamovšek, uspelo umakniti vse bančne izvršbe, 
upnike, ki so grozili z vložitvijo stečaja pa dokončno poplačati. 

»Žal Poslovni coni od prejetih kupnin ostane le 6% za poslovanje, 
94% pa jih namenja za poplačilo kreditov. Vseeno pa bo Uprava, 
tudi zaradi izrednih prihodkov, še naprej izvajala okoljske ukrepe 
in skrbela, da bodo v občino prihajala res najboljša slovenska in 
tuja podjetja,« odločno zagovarja direktor Matic Romšak.

Matic Romšak
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stare ljudi. V prvih dneh aprila 
so imeli namreč župani sed-
mih relativno majhnih občin  
(Ivančna Gorica – 15.810 
prebivalcev, Komenda – 
6.129, Loška Dolina: 3.900, 
Šentjernej – 6.908,  Zreče – 
6.389, Železniki – 6.789, Žiri 
– 4.890) prvi sestanek, kjer 
jim je bilo s strani družbe Firis, 
ki je v slovenskem prostoru 
vodilna glede poznavanja 
kvalitetne in sodobne institu-
cionalne oskrbe starih ljudi, 
predstavljen koncept grozda (oblike) manjših domov za stare ljudi.

V vsaki od zgoraj navedenih občin bi se postavil manjši dom za stare 
ljudi, od 50 do 60 postelj, z lastno operativo, medtem ko bi bilo vodstvo, 
uprava z računovodstvom in nabava skupna, s poenotenim managementom 
razvoja kadrov in upravljanja kakovosti. S tem se zagotovi, da je ekonomi-
ja poslovanja enaka poslovanju velikega doma, le da veliki domovi mnoge 
starostnike silijo v prekinitev povezave z domačim okoljem, obenem pa 
velike ustanove praviloma nudijo manj domačnosti kot male. Glede na 
organizacijski koncept bi bila tudi cena oskrbnega dne konkurenčna cenam 
v javnih domovih.

V primeru uskladitve interesov vseh sedmih občin, morajo zainteresi-
rane občine pridobiti soinvestitorja in bodočega upravljalca grozda 
manjših domov. Gre namreč za koncept javno-zasebnega partnerstva, saj 
bi bila vsaka občina solastnica manjšega dela. Vložek občin bi bila ko-
munalno opremljena zemljišča. Pri iskanju soinvestitorja se enakovredno 
upoštevajo tako naši kot tuji pravni subjekti, ki so registrirani za izvaja-
nje oskrbe starejših in izkazujejo interes po sodobnih oblikah dela.

V naši občini komunalno opremljeno zemljišče, po prostorskih doku-
mentih namenjeno za gradnjo doma za stare ljudi in v občinski lasti, 
imamo. Seveda bi bilo veliko bolje, da bi ga zgradili z lastnimi sredstvi, 
toda ker za kaj takega ni politične volje, se je še kako smiselno pridruži-
ti predstavljeni ponudbi. Župan je na seji Občinskega sveta dobil zeleno 
luč za nadaljevanje usklajevanj.        Viktorija Drolec, občinska svetnica

AKTUALNO

Preživeti starost, predvsem čas telesne in siceršnje onemoglosti v svo-
jem okolju: v domači hiši, stanovanju, če ne gre drugače, v domu za 
stare ljudi, vendar čim bliže doma, je verjetno želja slehernika. Selitev v 
novo okolje je za stare ljudi še kako stresna, če pa je le-to v povsem tu-
jem kraju, daleč od doma, pa je še toliko huje. 

Na komendskem se za kvalitetno preživljanje tretjega življenjskega obdo-
bja prizadeva kar nekaj društev, seveda s fi nančno podporo občine, ki pa je v 
primerjavi z ostalimi področji več kot skromna. Ogromno prostovoljskih ur 
je vloženih; pa tudi lastnih sredstev. Vendar to delamo zato, ker nas tovrstno 
delo osmišlja, ker se pri tem sami vsestransko bogatimo in zorimo. 

Letošnjo jesen bo deset let od ustanovitve Zavoda Medgeneracijsko 
središče Komenda, katerega soustanovitelji so poleg Občine, Društvo 
upokojencev Komenda, Ustanova Petra Pavla Glavarja in Medgenera-
cijsko društvo za kakovostno starost Komenda. Glavni namen ustanovi-
tve zavoda je bil pridobitev koncesije za delovanje doma za stare ljudi v 
okviru medgeneracijskega središča.  Vendar je projekt zaradi političnih 
igric na veliko žalost in škodo vseh občank in občanov propadel.  

Zavod pa zelo uspešno izvaja drugo socialno varstveno storitev, ki poma-
ga starim ljudem, da čim dlje ostanejo v svojem okolju. To je pomoč na domu. 
V zadnjih dveh letih število uporabnikov stalno raste in domišljamo si, da 
temu pogojuje tudi dobro delo socialnih oskrbovalk in samega vodstva.

So pa primeri, ko ne domača oskrba, ne pomoč na domu nista dovolj in 
je potrebna štiriindvajseturna strokovna oskrba. Manjši dom za stare ljudi, 
v lokalnem okolju, ki ne zgleda tako kot bolnišnica, ki je čim bolj podoben 
tako po arhitekturi, kot po samem konceptu oskrbe domu, je zagotovo tisto 

pravo, kar potrebuje sta-
rostnik, ko ne more več 
sam, s svojo socialno 
mrežo zagotavljati koli-
kor toliko kvalitetnega 
življenja. 

In na zadnji aprilski seji 
Občinskega sveta je župan 
Slavko Poglajen predstavil 
eno od možnosti, kako bi 
v naši občini lahko zgradi-
li sodoben, manjši dom za 

Manjši dom za stare ljudi v občini 
V okviru predstavljenega koncepta manjših domov med sedmimi slovenskimi občinami občina Ko-
menda ima komunalno urejen prostor.

Občina Komenda že ima komunalno urejen prostor, na katerem bi bil lahko recimo manjši dom za 50 do 60 starejših občank in občanov.  Za tiste, 
ki ne vedo, kje je rezerviran prostor za gradnjo doma za stare ljudi in oskrbovana stanovanja, objavljamo sliko. Parcela je idealna: v idiličnem 
okolju,s prekrasnimi pogledi, a kljub temu blizu pošte, trgovine in cerkve.

Povsem običajna kuhinja, tako kot doma.

Tudi takšna je lahko soba v domu za starejše, 
saj si lahko stanovalci opremijo sobo s svojim 
najljubšim pohištvom.
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AKTUALNO
Zbiralniki za odpadno električno in elektronsko opremo

Listino o prevzemu zbiralnikov je podpisal tudi 
župan Stanislav Poglajen in oddal odpadek v 
zbiralnik.

V tipske zbiralnike lahko oddate naslednjo odpadno električno in elektronsko opremo.

Slovesnost je bila s predstavniki Kamnika in Komende pred občinsko stavbo občine Komenda 
v Komendi. 
V ponedeljek, 10. 4. 2017, je bila slavnostna 
predaja uličnih zbiralnikov za ločeno zbiranje 
odpadne električne in elektronske opreme (e-od-
padkov in odpadnih baterij) pred občinsko stavbo 
Občine Komenda v Komendi. Novo infrastruk-
turo so s podpisom listine prevzeli predstavniki 
Občine Komenda in Občine Kamnik. Dogodek je 
organiziralo podjetje ZEOS, d.o.o., nosilec pro-
jekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloga-
nom E-cikliraj, v sodelovanju s podjetjem Publi-
cus, izvajalcem gospodarske javne službe 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na 
območju Občine Komenda in Občine Kamnik.

Občani Komende imate tako po novem mo-
žnost oddati drobne odpadne električne in ele-
ktronske opreme na štirih izbranih ekoloških 
otokih na območju Občine Komenda. Tipski 
ulični zbiralniki so:

na ekološkem otoku pri občinski stavbi v 
Komendi, 

na ekološkem otoku pri sadjarju v Mostah,

na ekološkem otoku pri cerkvi v Suhadolah in

na ekološkem otoku pri gasilskem domu v 
vasi Križ.

Župan Občine Komenda Stanislav Pogla-
jen je ob dogodku poudaril: »Odpadke je 
potrebno ločevati čim bolj na izvoru, pri 
tem pa je potrebno vsem občankam in obča-
nom tudi omogočiti oddajo čim bolj blizu 
njihovih domov. Izkušnje kažejo, da odpad-
ki hitro končajo v napačnem zbiralniku ali 
celo v naravi, če niso pravi zbiralniki čim 
bolj »pri roki«. Ulični zbiralniki so zelo do-
brodošli in želim si, da se jih postavi v čim 
večjem številu.«  
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ZANIMIVOSTI

Občina Komenda, skladno z določili Statuta Občine Komenda in 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda, objavlja splošne in 
druge akte občine v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. 
Uradne objave najdete na spletni strani Občine Komenda www.ko-
menda.si (rubrika Občinsko glasilo, podrubrika Uradne objave).

Termini za najem 1/3, 2/3 ali 3/3 Športne dvorane Komenda, za 1. 
šolsko leto 2017/2018 (september 2017 – junij 2018), so naslednji:
za športne klube in društva v občini Komenda, rekreativne skupi-  ●

ne in ostale zainteresirane: od ponedeljka do petka, od 15.30 do 
23.00 ure;
za tekme, turnirje, različna tekmovanja in po potrebi za prireditve   ●

(kulturne, zabavne ipd.): sobote in nedelje.
Prednost pri izboru razpisanih terminov za najem športne površine 2. 
v Športni dvorani Komenda imajo:
uporabniki, ki so zainteresirani za najem dvorane v celotnem   ●

razpisanem obdobju;
uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti;  ●
športni klubi in društva s sedežem v občini Komenda, ki so dvo-  ●

rano koristili v celotnem šolskem letu 2016/2017;
ostali domači uporabniki, ki so dvorano koristili v celotnem šol-  ●

skem letu 2016/2017;
športni klubi in društva s sedežem v občini Komenda;  ●

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 8/2015) Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, objavlja

RAZPIS
ZA ODDAJO PROSTIH TERMINOV V ŠPORTNI DVORANI KOMENDA ZA 

ŠOLSKO LETO 2017/2018
zunanji uporabniki, ki so dvorano koristili v celotnem šolskem   ●

letu 2016/2017;
ostali domači uporabniki;  ●
zunanji uporabniki;  ●

Prijave za proste termine se oddajo na naslov: 3. OBČINA KO-
MENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
Prijave oddate na obrazcu »Prijava na razpis za proste termi-
ne v Športni dvorani Komenda«. Obrazce dobite na Občini 
Komenda, na voljo pa so vam tudi na spletnem naslovu Občine 
Komenda (http://www:komenda.si).
Zadnji4.  rok za oddajo prijav: 5. junij 2017 
O izidu razpisa bodo zainteresirani pisno obveščeni najkasneje v 5. 
15-ih dneh od roka za oddajo prijav.

Številka: 671-0002/2017-1
Občina Komenda

Datum: 11.04.2017

V umetniški enoti INCE ZU v Mostah so v sredo, 12. aprila, predstavili 
obiskovalkam in obiskovalcem ob Dnevu odprtih vrat zanimiva srečanja 

Dan odprtih vrat INCE ZU v Mostah 

Umetniški svet Tanje Lukman
z mladimi ustvar-
jalci v tej menge-
ški enoti Ince v 
Mostah. Med obi-
skovalci, ki so ta 
dan med 9. in 18. 
uro prisluhnili 
zgodbam o ustvar-
janju in svetu, ki ga doživljajo člani v svoji drugačnosti v barvi in glini, 
se je odprtja razstave ob 17. uri udeležil tudi župan občine Komenda 
Stanislav Poglajen. Ob kulturnem programu s petjem in pesmimi pa je 
svoj svet na platnih predstavila tudi ustvarjalka iz skupine v INCE ZU 
Tanja Lukman.               A. Ž.

Srečanje iz mest z 
usnjarsko tradicijo

V Slovenskih Konjicah je na mrzlo, a sončno soboto, 22. aprila, poteka-
lo že 34. Srečanje pevcev iz mest z usnjarsko tradicijo. Komendčani 
smo se z avtobusom odpravili proti Štajerski  v ranih jutranjih urah, 
nastopili smo že malo po 10. uri. Med  dvanajstimi zbori in skoraj 300 
pevci smo lepo pradstavili svojo občino Komendo. Več o srečanju pa 
bomo pevci povedali v naslednji številki Aplence..              KT

V sredo, 19. aprila, smo se veselili prihoda članov pobratenega društva 
iz Avstrije. Največji avtobus je bil premajhen za 64 upokojencev, zato 
jih je spremljal še kombi. Prijetno celodnevno druženje smo s pesmijo 
in plesom sklenili v Planinskem domu v Komendi.

Kako luštno smo se imeli, bomo s prispevekom objavili v naslednji 
Aplenci.

KT

PEVCI

Bronasto občinsko priznanje bo prejel Darko Hacin, član Konjeniške-
ga kluba Komenda, srebrno priznanje pa Nogometni klub Komenda.

Darko Hacin je pred pol stoletja stopil med člane Konjeniškega 
kluba Komenda. Takratnemu in današnjemu predsedniku Lojzetu Lahu 
je bil vedno »desna roka« pri tombolah, gradnji hipodroma, tribune, 
hlevov, pri organizaciji sejemskih in kasaških prireditev. Delal je na 
kulturnem področju in pomagal številnim društvom.  

Nogometni klub Komenda letos beleži 60 let delovanja. Posebno v za-
dnjem  desetletju je pod vodstvom predsednikov Darka  Bolariča in v zadnjih 
letih Aleša Marinka doživel velik preskok, saj je napredoval na vseh podro-
čjih. V devetih ekipah nogometne šole na primer igra kar 180 otrok 

Obisk avstrijskih prijateljev

Občinski priznanji 
Občinski svet je na zadnji, 19. seji v četrtek, 6. aprila, sprejel sklep, da se letos podelita ob občin-
skem prazniku dve občinski priznanji. 

povečini iz komendske občine, deluje pa tudi v vrtcu in v osnovni šoli.
Občinski priznanji, in tudi športna priznanja, bo podelil župan Stani-

slav Poglajen na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo ob občinskem 
prazniku v ponedeljek, 15. maja, ob 17. uri v dvorani Osnovne šole v 
Mostah .

A. Žalar
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POLITIKA

IZ POSLANSKE PISARNE

Matej Tonin, poslanec

Julijana Bizjak Mlakar

IZ POSLANSKE PISARNE

Gospodarska rast se bo v letu 2017 okre-
pila na 3,6% in bo tako najvišja  v zadnjih 
10 letih, v naslednjih dveh letih pa se bo 
gibala okoli 3%. 

Gospodarsko rast bi sedaj, ko se ta 
krepi, želele uživati le elite. S tem se v 
stranki DeSUS ne strinjamo. V stranki 
DeSUS razumemo, da je treba gospodar-
stvo spodbujati, zavzemamo pa se tudi za 
dostojne pokojnine in dostojne plače, s 
katerimi bi se dalo preživeti, in za pokoj-
ninski sistem, ki bo zaposlenim omogočil 
dostojne pokojnine. 

Izgube bank so se v času gospodarske 
krize solidarizirale, saj smo tajkunske 

posle plačali običajni ljudje z nižjimi plačami, zamrznitvijo pokojnin in 
z nižjimi ostalimi dohodki. Samo v banke je država nakazala okoli 5 
milijard evrov. Pri tem pa država ni poskrbela za kakovostne ocene 
primanjkljaja bank in tudi ne za ustrezni nadzor nad uporabo sredstev, 
ki jih je bankam nakazala. O tem že lep čas poteka kriminalistična prei-
skava v bankah, v Banki Slovenije ipd. Tajkuni s svojimi pajdaši na 
odgovornih mestih v bankah in v politiki za svoje škodljivo delovanje še 
do danes niso odgovarjali. 

Gospodarstvu kaže dobro. Kaj pa ljudem?
Z velikimi napori je DeSUS v času te vlade dosegel usklajevanja po-

kojnin, ki je bilo v letu 2017 celo višje od tistega, ki je določeno kot 
redno usklajevanje, julija letos pa bodo prvič po dolgem času vsi upoko-
jeni dobili regres. Najnižje pokojnine za polno delovno dobo se bodo 
letos zvišale na 500 evrov mesečno, kar bo olajšalo življenje najrevnej-
šim upokojenim. To je šele prvi korak k dostojnim pokojninam. Za 
polno delovno dobo bi morali ljudje dobiti pokojnino v višjem znesku, 
kot znaša meja tveganja revščine, in ta je v letu 2015 znašala 617 evrov. 
Pokojnine pa bi se morale po našem mnenju zaradi preteklih zamrznitev 
zvišati skoraj za desetino. 

V stranki DeSUS smo kritični do socialne politike. Revščine in soci-
alne izključenosti je preveč, trg dela in pokojninski sistem pa proizvaja-
ta revne zaposlene, revne upokojene, prekarno delovno silo in zlorabe 
zaposlenih. 

Prav tako v stranki DeSUS opozarjamo na anomalije v zdravstvu. 
Ministrica ne poskrbi za odpravo čakalnih vrst,  mnogi revni pa nimajo 
dostopa do zdravljenja in so odvisni od prostovoljnih ambulant. Mini-
strico sem tudi javno pozvala k odpravi dvoživkarskega sistema dela 
zdravnikov, ki so zaposleni kot javni uslužbenci ali opravljajo javno 
službo, hkrati pa delajo še v drugih zasebnih organizacijah. To lahko 
podaljšuje čakalne vrste v javnem zdravstvu, škodi pacientom in oško-
duje javna sredstva.

Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka 

Slovenija je dežela etiket. Pri vsaki razpravi 
se začne predalčkanje, kdo je naš, kdo je 
proti nam, kdo je rdeč, kdo črn. Novi Slove-
niji so zaradi dobrega ekonomskega progra-
ma nalepili etiketo neoliberalna stranka. Eti-
keta, ki so nam jo nadeli, ne drži in služi kot 
orodje za diskreditacijo. Krščanski demokra-
ti zagovarjamo socialno tržno gospodarstvo, 
v katerem seveda ni vse prepuščeno nevidni 
roki trga. Svoboda, varnost in pravičnost so 
tri ključne vrednote, na katerih gradimo našo 
vizijo bodoče Slovenije.

Če pogledamo na preteklih petindvajset 
let samostojne Slovenije, lahko ugotovimo, 

da sta Slovenijo zaznamovali dve vrsti ekonomske politike. Prva je bila 
»gradualistična« in je trajala nekje do nastopa gospodarske krize leta 
2008, druga pa je »preživetvena«, ki jo lahko spremljamo še danes. Bi-
stvo »gradualistične« ekonomske politike je bilo počasno reformiranje 
gospodarskega sistema. Veljalo je prepričanje, da morajo biti reforme 
tako počasne, da ne pride do večjih sprememb, ki bi prinesle politično 

Za nova delovna mesta
nestabilnost. Če kdaj, potem lahko danes ugotovimo, da smo zaradi 
»gradualistične« ekonomske politike krizo pričakali nepripravljeni. Bi-
stvo »preživetvene« ekonomske politike po letu 2008 pa je čakanje, da 
se bodo razmere izboljšale same. Uresničevalci te ekonomske politike 
nas prepričujejo, da je najhujše za nami. Resnica pa je, da na novo krizo 
nismo pripravljeni in smo na istem, kot leta 2008. Ostajajo nam vse te-
žave iz preteklosti, na vse to pa smo dodali še visok dolg države. Naš 
gospodarski, socialni in zdravstveni sistem so tempirana bomba.

Slovenija je danes kot razmajana barka, ki se lahko v mirnih vodah za 
silo drži nad gladino. V veliko nevarnost pa jo spravlja že plutje, zato 
rajši stoji na mestu. Vsakršno neurje in s tem nemirno morje pa jo do-
končno potopi. Za prihodnost Slovenije je zato najbolj nevarna krilatica: 
»Kriza je minila, imamo gospodarsko rast, zato so vse naše težave reše-
ne.« Mižanje na obe očesi in prepričevanje, da je vse dobro, nas peljeta 
v pogubo. Slovenija se mora odločno spopasti s ključnimi izzivi seda-
njosti, to so: visok javni dolg, neugodno poslovno okolje in negativni 
demografski trendi. V NSi smo pretekli teden predstavili program za 
soočenje s temi izzivi. Verjamem, da bo kmalu prišel čas, ko ga bomo 
lahko uresničili.

MATEJ TONIN, poslanec

Na 7. gospodarskem posvetu je gostja, 
nemška poslanka in predsednica nemškega 
združenja katoliških podjetnikov Marie Lui-

se Dött ocenila, da ima Slovenija osnovo, na kateri lahko gradi, vendar 
pa smatra, da je zdajšnja vlada preveč obremenjena s tem, da je potrebno 
za vse ustvariti posebne zakone kjer pa ni podjetniške svobode.

Ponovno se je potrdilo, da je gospodarski program NSi doslej najbolj-
ši, ostaja na socialno tržnem principu. Slabo pa je, da NSi ni v vladi, da 
bi z nadgradnjo programa še bolj pospešila osmisliti rešitve, ki edine 
prinašajo dostojno življenje državljanom. Nič več apatije in samo čaka-
nja na jutri. Program Nove Slovenije pomeni korenite spremembe, po-
meni dobiti možnost s svojim delom, poskrbeti zase, za družino in sou-
stvarjati prijazno družbo in varno okolje. Močno gospodarstvo je temelj 
socialne države ter dobre družinske in socialne politike. NSi je upošte-
vala in svoj gospodarski program nadgradila s predlogi iz skoraj 40 re-

Podjetnikom pustite svobodo
gijskih obiskov. Žal vsi ugotavljajo, da imajo podjetja preveč birokrat-
skih ovir, da sedanja vlada preveč vlaga v javni sektor in da tam tudi 
preveč zaposluje, v gospodarstvu pa zmanjšuje število zaposlenih.

Občani smo zadovoljni, ko lahko vidimo, da kanalizacija v naši 
občini napreduje, rešujejo se skupni problemi in problemi posamezni-
kov, za boljšo kvaliteto življenja. K napredku prispeva sodelovanje 
vseh »moči« v občini. Pa vendar se ne smemo zapirati v svoj prostor, 
ampak pogled usmeriti tudi na državo, našo domovino. Komu zaupati, 
da bo ravnal v prid vseh državljanov, vseh Slovencev? V Sloveniji še 
nismo uspeli privzgojiti odgovornosti in je tudi pogosto ne znamo 
prevzeti, ko gredo stvari v napačno smer. A vsake toliko časa imamo 
vse niti v rokah.

Krščanski demokrati vam želimo lepe praznične dni, srečno.
OO NSi Komenda
Danica Zmrzlikar
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POLITIKA

Predsednika Vlade RS in stranke SMC dr. Mira Cerarja sem že na lan-
skih dnevih narodnih noš v Kamniku povprašal, ali bi bil pripravljen 
priti na otvoritev spomladanskega sejma v Komendi. Na kratko sem mu 
tudi razložil sejemsko dejavnost. Takoj je privolil, seveda, če ne bo 
drugih nujnih obveznosti.

Žal se na uradno povabilo k odprtju sejma predsednik dr. Cerar zaradi 
prezasedenosti ni mogel odzvati. Zato smo v LO SMC Kamnik – Ko-
menda željo po obisku uvrstili na nedeljo, 9. 4. 2017. Želja in interesov, 
da predsednik obišče posamezen dogodek v nedeljo, je bilo kar nekaj. 
Zato odločitev, komu bo namenjena ta čast, ni bila znana do zadnjega. 

Pristojni so nas seznanili z urnikom prihoda predsednika dr. Cerarja s 
spremljevalko go. Mojco Stropnik in okvirnim časovnim razporedom 
obiska. Za celoten obisk, ki je načrtoval sprejem, ogled sejma, kratek se-
stanek z županom in nato s člani LO SMC, je bila predvidena ura in pol. 

Izbira trase in koga obiskati je bila prepuščena nam. Postavljeni smo 
bili pred težko nalogo, saj se v manj kot eni uri ne da ogledati celotnega 
sejma. Skupaj z organizatorjem sejma smo pripravili seznam želja, pri 
čemer sem se sam zavzemal za obisk domačih razstavljavcev (Zavod 
Grunt, stojnica Turističnega društva s čebelarjem Milanom Starovasni-
kom, ustanova UPPG, lončarstvo Kremžar). Želeli pa smo poudariti 
dobro sodelovanje s sosednjimi občinami, zato smo predlagali ogled 
njihovega razstavnega šotora.

Predsednika Vlade in njegovo spremljevalko je pred občinsko zgrad-
bo pričakal župan Občine Komenda Stanislav Poglajen s svojo ekipo, 
vodstvo LO SMC, poslanci DZ iz vrst SMC Izidor Kamal Shaker, 
Branko Zorman, Simon Zajc ter člani SMC. Predsednika so na sejmu 
spremljali župan Stanislav Poglajen, predsednik Konjeniškega kluba 
Alojz Lah in podpredsednik LO SMC Roman Grošelj.

Obisk predsednika je bil za obiskovalce sejma veliko presenečenje, 

Predsednik Vlade 
dr. Miro Cerar v Komendi

saj so se mnogi kar naenkrat »znašli« pred njim. Predsednik je za sejem 
pokazal veliko zanimanje. To potrjuje tudi dejstvo, da se je na sejmu 
zadržal dvakrat dlje, kot je bilo predvideno. Bil je pozitivno presenečen 
nad množico obiskovalcev in pa seveda odlično organizacijo. 

Konec uradnega dela obiska je bil namenjen sestanku predsednika dr. 
Cerarja s predstavniki Občine Komenda in poslanci, nato pa se je sestal 
še s člani LO SMC ter poslanci. Zahvalili smo se mu za odlično sodelo-
vanje z ministri in ministrstvi, kar pričakujemo tudi v bodoče. Pri tem 
imamo predsednikovo podporo. Računamo pa tudi na pomoč poslancev, 
v kolikor jo bomo potrebovali. 

Upam, da to ni bil zadnji obisk tako visokega gosta. V stranki SMC se 
bomo tudi v bodoče trudili, da v Komendo pripeljemo pomembne ljudi. 
Ljudi, ki ne bodo samo obljubljali, ampak bodo obljube tudi realizirali. 
Zaenkrat nam to uspeva.

Roman Grošelj, podpredsednik LO SMC Kamnik - Komenda

Naprej
V februarski številki Aplence se je bralec-ka MS odzva-
la na znižanje prispevka za novorojence, s čimer se v 
Listi VEZ strinjamo. Proti znižanju smo bili, ker ni v 

skladu z vizijo, ki jo imamo za Komendo. Ta je dolgoročna in jedro 
dolgoročnosti so naši otroci. Že na obravnavi oktobra 2016 smo izrazili 
svoje pomisleke ter glasovali proti in sicer po tem, ko naš predlog o „le“ 
začasnem znižanju za obdobje 2 let, ni bil sprejet. Redki so se strinjali z 
enakopravno obravnavo vseh skupin.

Nadaljevanje zgodbe je bila obravnava proračuna decembra, ki je pri-
hranke znižanj razdelila na površno pripravljene predloge. Verjetno ima 
župan z upravo dober namen, vendar to za sprejetje odločitve ni dovolj.

In mimogrede dodam, da sem s težkim srcem podprl znižanje sejnin, 
ker ocenjujem, da bomo v prihodnje težje pridobili kakovostne predstav-
nike v odborih in svetu, saj sejnine vsaj deloma odtehtajo čas, ki ga obča-
ni porabijo za priprave na seje. Tudi sam bi več krat raje počel kaj dru-
gega, vendar moram pred sejami prebrati in razumeti obsežno gradivo.

K sreči čistilne akcije in društveniki vedno znova dokažejo, da je med 
ljudmi še veliko dobre volje in energije. To daje upanje kljub zaušnicam, 
ki jih dobivamo od države in občine.

Izak Matej Ciraj, ListaVEZ.siNi vse zlato kar se sveti, je izrek, pregovor, če hočete, iz časov, ko nas 
sploh morda še ni bilo. In danes? V marsičem in marsikdaj morda še 
bolj velja. Zadnje leto, pred bližajočimi prazniki, se je v občini na raz-
ličnih področjih dejavnosti kar precej dogajalo.

Sprejemali smo z javno razpravo proračun za dve leti. Novost, za 
katero smo vedeli, da nimamo izkušenj in da bodo najbrž tudi zato po-
trebni rebalansi, spremembe, dopolnitve, prilagajanja. Vendar, lotili 
smo se tega koraka.    

Doživeli smo tako imenovane natečaje - razpise za projekte, dejavno-
sti in seveda za razpisani denar za izvedbo. Novosti, ki je še leto, dve 
nazaj nismo poznali, ali in smo se je jih šli drugače. 

Lotevamo se zadev, ki so se nam zgodile. In ne samo nam doma, ki so se 
zgodile pri bližnjih in oddaljenih sosedih, v državi in se dogajajo še širše.

Lotevamo se centra Komende, lotevamo se današnjega reševanja in 
jutrišnjega položaja, lotevamo se naših delovnih in poslovnih možnosti 
v poslovni coni.

Na komunalnem področju se nam dogaja kanalizacija iz evropskega 
programa. Z njo, s kanalizacijo, smo povezani z vodo, s cestami, s ko-
munalno infrastrukturo... Na družbenem delu letošnjega vsakdana smo 
pri urejanju prostorskih problemov za naše najmlajše.

Ne, ni vse zlato, kar sveti. In ne gre za pogled samo ene strani medalje. 
Tudi ta  medalja ima drugo plat. Vemo in tudi zavedamo se, da smo vsi 
na tem današnjem in jutrišnjem vozu. Imamo pa prednost, imamo izku-
šnjo. Vemo namreč, da je vse povezano s pogledom, delom in ciljem: 
Načrtno, Pozorno in Odgovorno.

Lista TRN

Načrtno, 
pozorno in 
odgovorno
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STANE ZARNIK

PORTRET

Dom Komenda
Prihodnje leto bo osemdeseta obletnica delovanja Doma v Komendi. Stane Zarnik, 
ki zbira gradivo, je poslal tudi eno od pričevanj, ki ga objavljamo.

Drago Žurbi

Drago Žurbi, rojen 1950 v Komendi, oče 
Maks (s Križa) in mati Milena (iz Most) sta 
od poroke, leta 1949 živela v Domu, od leta 
1956 dalje pa so živeli v Komendi 12a, ki se 
je kasneje preimenovala v Glavarjevo cesto. 
Na vprašanje, kako to, da so najprej živeli v 
Domu, pove, da sta se starša naselila v 
skromno stanovanje v Domu, ker je bilo 
prosto in morda zaradi očetovega sodelova-
nje v prosvetnem društvu in dramski skupini. 
Ta je delovala pod vodstvom učitelja in rež-
iserja Ivana Jezerška. Oče je nastopal v 
igrah, kasneje je bil tudi predsednik društva. 
Čeprav ga je oče pogosto vzel s seboj, ga 

gledališče ni nikoli »prepričalo«,  začel pa ga je zanimati fi lm, kateremu 
je ostal zvest do današnjih dni. 

Prvi stik s fi lmom sega v rana leta njegovega življenja. Takrat je v 
»Domu«.potujoči kino iz Lukovice prirejal fi lmske  predstave. Ker je 
bil vhod na balkon dvorane poleg stanovanja, je pogosto »zašel« na 
fi lmsko predstavo. V kabini in na balkonu so vedeli, da je domač, iz 
hiše, zato je imel dostop do balkona, od koder je gledal fi lme. Dokler 
ga starši niso izsledili, predolgo je hodil v stranišče in ga pospremili k 
nočnemu počitku. 

Potujoči kino je deloval še nekaj časa,ko pa so prenehali predvajati 
fi lme, je tudi Komenda ostala brez kina. Prosvetno društvo je bilo takrat 
kar dejavno in ponudila se je priložnost, da iz Duplice dobijo en projek-
tor, verjetno nemške izdelave, in kino je zopet zaživel. Predvajanje fi l-
mov z enim projektorjem zaradi pavz ni prijetno in za gledalce moteče. 
Medtem so na Duplici naredili nov kulturni dom z novo opremo in v 
Komendo so dobili dva nova (stara) projektorja, priznane znamke ER-
NEMANN II B. Te so Nemci med 2. vojno pripeljali v Kamnik. To je 
bilo za komendski kino kar velika pridobitev, saj sta dobro služila vse 
do leta 1969, ko sta po zaslugi nekaterih »revolucionarnih« mladincev 
končala v jarku opuščenega korita Mlinščice.

Kinopredstave so bile v Domu ob sobotah in nedeljah. Filme je izbi-
ral, dostavljal in vrtel Nande Vode. Z očetom sta ga po koncu fi lmske 
predstave večkrat obiskala in tako je navezal stik z Vodetom. Prišel je 
»noter«, v kinoprojekcijsko kabino. V  letih 1967/68 je že vrtel prve 
fi lme. Najprej pod nadzorstvom Vodeta, potem pa mu je zadeva stekla 
in imel je potrebno zaupanje. Pred njim je nekaj časa fi lme vrtel Nejc 
Zorman. Vode je še naprej skrbel za nabavo fi lmov, sam pa je vrtel fi lme 
na dveh predstavah tedensko, ob sobotah in nedeljah isti fi lm, torej na 
dveh projekcijah en fi lm. Vode je hodil na fi lmske sejme in poskušal za 
zmerno ceno dobiti čim več in čim boljše fi lme. Navkljub temu fi lmi 
niso bili novi, stari so bili leto, celo dve do tri leta. Komenda je bila 
manjši kraj, z manj gledalci in za novejše fi lme ni bilo zadosti denarja 
od kinopredstav. Pred predstavo so predvajali predfi lme in Filmske no-
vice. Te so bile propagandnega značaja, saj so se redno začenjale z 
»Predsednik republike tov. Josip Broz Tito je obiskal ........«, nato so 
publiko seznanjali z vsemi kongresi KPJ, otvoritvami novih tovarn, na 
koncu pa je bil še prispevek iz športa. Povedati je treba, da je bilo 
predvajanje FN skoraj obvezno in so se mlajši gledalci vidno oddahnili, 
ko je pisalo KONEC.  Predsednik je bil pogosto že več mesecev doma, 
v Beogradu, preden so ne prav sveže fi lmske novice zagledale luč sveta 
v Komendi. Tudi predfi lmi, ki so velikokrat spremljali fi lm, niso bili 
preveč priljubljeni, razen risank o Tomu in Jerry-u. Filme je vrtel do 
avgusta 1969, ko je bil vpoklican v JLA na služenje vojaškega roka. 
Kabino je zapustil v brezhibnem stanju. Ob vrnitvi domov pa je ostal 
samo še prostor, kinoprojektorjev ni bilo več.

Brez fi lma po odsluženju vojaščine ni šlo. Kaj kmalu se je v Kamniku 
seznanil s kinooperaterjem Pavletom Hadalinom. Kino Kamnik je po-
sloval pod okriljem Kinopodjetja Kranj, ki ga je vodil Ivo Trilar (oče 

župana Kranja, Boštjana Trilarja). Hadalin mu je občasno prepustil 
projekcijsko kabino in vrtenje fi lmov. Pogosta prisotnost v Kamniku je 
obrodila sadove in pripomogla k temu, da se je spoznal s Trilarjem in 
vse bolj goreča je bila misel, da obudi kinopredstave v Komendi. Pri 
pogovorih s predstavniki Kinopodjetja Kranj, mu je pomagal Srečo 
Krmavnar, ki je bil sošolec direktorja Trilarja. S Kinopodjetjem so se 
dogovorili, da s kinopredstavami pričnejo spomladi leta 1980, a so mo-
rali pričetek, zaradi smrti maršala Tita, za nekaj mesecev prestaviti. 
Kupili so fi lmsko platno, Kinopodjetje Kranj pa je poskrbelo za dva 
starejša ruska projektorja, ki so jih uporabljali za potujoči kino. Z njimi 
je bilo sila težko predvajati fi lme,ker so imeli velike težave s »selote-
ipom«, s katerim so takrat začeli lepiti fi lme. Ko je izvedel za »odslužen« 
Iskrin kino projektor NP1, ki je bil skladiščen v Kamniku, je toliko časa 
nagovarjal in pritiskal na Trilarja, da ga je omehčal in kino projektor 
pripeljal v Komendo. V projekcijsko kabino sta ga postavila s kino 
operaterjem Francetom Kuzmo iz Kinopodjetja Kranj. Filmi so se 
predvajali na enem projektorju, kar je zahtevalo ogromno truda, pa tudi 
kakšno prekinitev predstave. Tako je fi lme vrtel dobro leto, leto in pol, 
do prihodnjega znanstva. Spoznal je kinooperaterja v Tržiču, ki mu je 
povedal za še en prost NP1 Iskrin projektor. Trilar mu je dovolil, da ga 
lahko prepelje v Komendo in pravo delo se je tako pričelo. Za boljši 
zvok je poskrbel z nabavo ojačevalca in ozvočenja. 

Decembra 1982 je prebelil dvorano, ki je bila v zapuščenem stanju. 
Beljenje je dvorana doživela nekajkrat v vsej dobi postavitve. Ne spo-
mni se, da bi dvorano kasneje še kdaj osvežili, prepleskali. Pleskanje mu 
je šlo dobro od rok, saj je pogosto pomagal očetu, poklicnemu pleskarju. 
Desna roka pri obratovanju kina mu je bil Franc Grošelj, mizar, ki je 
poskrbel za drobna hišna, mizarska popravila, red in čistočo, bil pa je 
tudi biljarter (v dvorano je spuščal gledalke in gledalce). Grošljeva žena 
Nežka je prodajala karte in vsi skupaj so bila ekipa. Kasneje se mu je v 
kinoprojekcijski dvorani pridružil tudi sin Rok, ki mu je pomagal pri 
predvajanju fi lmov.

Ko je bil predsednik Prosvetnega društva Darko Hacin,so se nabavile 
nove zavese na odru in takrat največja investicija, novi sedeži v dvorani. 
Ti so bili kupljeni z veliko pomočjo Kulturne skupnosti Kamnik. Pove-
dati moramo, da se je v tistem času kar veliko naredilo v dvorani kljub 
majhnim sredstvom. Po ustanovitvi nove občine Komenda so bile dane 
velike obljube lokalnih politikov o prenovi dvorane, vendar je vse 
ostalo v besedah. Menda je vedno zmanjkalo denarja, pa verjetno tudi 
volje.

Filme je vrtel od leta 1980 pa vse v drugo polovico devetdesetih let. 
Zavrtel je več kot 1200 fi lmov, ki so bili iz leta v leto bolj aktualni, bolj 
novi. Sprva so bili stari, zato so se pogosto trgali. Proti koncu so bili 
fi lmi tako novi kot v Ljubljani, Kranju ali Kamniku. Včasih, ko je bil 
kakšen fi lm zelo zaseden v Kranju ali Kamniku, se je dogovoril z vod-
stvom Kinopodjetja, da je bila predstava fi lma še v Komendi. Po malo 
daljši fi lm Pleše z volkovi se je v Kranj in nazaj med predstavo zapeljal 
kar trikrat, vsakokrat je pripeljal dva koluta/role (po 40 minut). Na za-
četku so fi lme predvajali v treh terminih, eden je bil v petek, dva pa v 
soboto, vsak konec tedna so vrteli dva različna fi lma. Imel je dobre  
poslovne odnose s programsko direktorico Kino podjetja Kranj, Ano 
Bešter. Poudari, da je imel med manjšimi kini kar dobre fi lme. Z leti je 
kino privabljal vse manj gledalcev in iz treh je skrčil predstave na dve, 
kasneje na eno.

Ko je občina za potrebe občinske uprave urejala prostore, je bila za-
pečatena usoda kabine (sedaj občinski arhiv) in kino projektorjev. Žurbi 
pogreša tudi dva zvezka z navedbo fi lmov, ki jih je vrtel (arhiv predva-
janja fi lmov). Ostala mu je le knjiga iz šestdesetih let, kjer so popisani 
fi lmi, število gledalcev, izkupiček od  prodanih vstopnic. Projektorja sta 
se ohranila, čakata na postavitev v Lončarjevem muzeju na Podborštu. 
Ne pozabi povedati, da mu je ob strani stala razumevajoča žena, ki je 
razumela, da mu je to delo veliko pomenilo.
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ŠTEFKA OBLAK

POGLED

Podnaslov knjige Nebe-
ški človek o kitajskem 
evangeličanskem misi-
jonarju bratu Yunu je: 
Čudovita resnična 
zgodba kitajskega kri-
stjana Yuna. Ko sem jo 
pred leti bral še v prevo-
du v hrvaški jezik (v 
slovenščino jo je preve-
del naš občan in župljan 
Janko Žagar, na katerega 
povabilo bo brat Yun 
prišel vnovič v Slovenijo 
in prvič v Komendo), je 
name naredila tako mo-

čan vtis, da skoraj nisem mogel verjeti, da je vse to, kar v njej piše, res. 
Namreč, da lahko človek sploh preživi kaj takšnega, kot je Kitajec 
Yun zaradi oznanjevanja evangelija: najhujše oblike zaničevanja in 
poniževanja v zaporih, mučenja z udarci po vsem telesu, tudi z elek-
trično palico, dokler ni padel v nezvest, izsiljevanja in prilizovanja, 
nato pa grožnje in posmehovanja paznikov… Yun jim je na vse te in 
druge oblike najhujše vrste nasilja in poniževanja odgovoril s 74-dnev-
nim postom brez hrane in vode, predvsem pa z neomajno vero v Jezu-
sa Kristusa, oznanjevanjem njegovega nauka in prepričanjem, da ga 
bo Jezus rešil. Nazadnje ga tudi je, ko je, neviden, odšel iz celice z 
železnimi vrati in mimo več straž iz enega najbolj varovanih zaporov 
v Zhengzhou v provinci Henan. Vrata so se mu kar sama odpirala. 
Dogodilo se mu je podobno, kot apostolu Petru, ko mu je Jezus dal 
vedeti, da bo osvobojen iz ječe, poprej pa mu je ozdravil zaradi muče-
nja in pretepanja polomljene noge. Uspelo mu je, po Božji volji, zapu-
stiti Kitajsko; z ženo Deling, sinom Isaacom in hčerko Yilin danes živi 

Komenda praznuje  
Ko obišče nas prelepi maj,
in nam cvetja spet nasuje,
dežela v zelenje se obuje,
Komenda praznik svoj praznuje.

Najlepši mesec si je izbrala,
da bo vedno v cvetju praznovala,
potem pristopimo še vsi,
da prazniki so pestrejši.

Pevci Mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Komenda 
smo se odzvali prijaznemu povabilu gospoda Marka Zadrgala / 
Malenš'kovega/ in njegove družine kot zahvalo za sodelovanje na 
prireditvi v spomin na dekana Viktorijana Demšarja.  V torek, 28. 
marca, smo pevci takoj po redni vaji odšli od hipodroma po šolski 
poti do prvega znamenja- razpela in potem do kapelice. Izdelal jo je 
ob svoji domačiji Marko sam, s poudarki simbolike in njegovimi 

Brat YUN – neustrašni pričevalec za Jezusa
V Komendo prihaja misijonar, ki je čudežno preživel najhujše strahote kitajskih zaporov in komunizma.

v Nemčiji in oznanja evangelij po vsem svetu.
Yun je vse to zmogel, ker je tako trdno veroval v Jezusa Kristusa, je kot 

član na Kitajskem prepovedane »hišne cerkve« neustrašno širil njegov 
nauk po vsej državi. Moč in poslanstvo za to je dobil, ko je videl, kako mu 
je Jezus čudežno ozdravil na smrt bolnega očeta, je vsa družina (mama je 
že prej) začela verovati vanj. Bil je tako prepričljiv oznanjevalec, da se je 
veliko ljudi spreobrnilo, prav tako veliko zapornikov in paznikov, ko so 
videli, da ga tudi najhujše oblike nasilja nad njim ne morejo streti. Postal 
je državni sovražnik številka 1, tajna policija mu je bila stalno za petami. 
Pri širjenju božje besede so ga prijeli več kot 30-krat, v zaporih je prebil 
več kot 3700 dni. Zaradi njegove evangeljske gorečnosti – že prvo Sveto 
pismo je dobil na čudežen način – mu pravijo »Pavel 21. stoletja«. Vzde-
vek »Nebeški človek« je dobil, ker mu je med preganjanjem kristjanov 
prišlo na misel, da je zbrane vernike opozoril na nevarnost s tem, da je 
vpričo tajne policije vzkliknil: »Jaz sem nebeški človek!«

Ta  človek – brat Yun – bo 12. maja spregovoril o sebi, svojem spre-
obrnjenju, nečloveških mukah, ki jih je prestal z Božjo pomočjo, svojem 
sedanjem oznanjevanju Jezusovega nauka po svetu ter prizadevanju za 
širjenje evangelija tudi med muslimane in budiste (gibanje Nazaj v Je-
ruzalem) ob 20. uri v dvorani Kulturnega doma v Komendi. Toplo 
povabljeni, da mu prisluhnete, pa tudi, da preberete njegovo knjigo 
Nebeški človek, ki jo je izdala založba Družina. 

Ne zamudite enkratne priložnosti, da se srečate v našem kraju z 
velikim oznanjevalcem Jezusa Kristusa v sedanjem svetu in času. 
Kdor bo želel, bo brat Yun tudi molil zanj, za ozdravitev njegovih notra-
njih ran, hudih bolezni in velikih življenjskih težav. Na voljo bo tudi 
njegova knjiga.

Jožef Pavlič 

Pričevanje kitajskega misijonarja brata YUNA bo 12. maja ob 
20. uri v Kulturnem domu v Komendi. Toplo povabljeni vsi ko-
mendski občani in župljani pa tudi gostje od drugod. 

Vabljeni na odprtje razstave 

Čipka in svetloba 
v soboto, 20. 5. 2017,

ob 10. uri.

Vse tekme, pohodi in razstave,
naj bodo množično obiskane,
da počastimo občinsko praznovanje
in prizadevnih udejstvovanje.

Tudi Čebelice smo se potrudile,
v Lončarjev muzej vas bomo povabile,
le oglejte si naklekljane stvari,
ki dom in dušo obogati.

Povabilo in zahvala
spomini na mej-
nike življenja. 
Na, kot vedno, 
urejenem kmeč-
kem dvorišču pa 
nas je čakala po-
grnjena miza s 
polno domačimi 
dobrotami. Na 
koncu še dobra 
kavica, skupna 
fotografi ja in za-
peli smo dve lepi 
slovenski  pesmi. 

Imeli smo lep 
dan. Zahvala pa od pevk in pevcev pevskega zbora. Hvaležni smo, da 
smo lahko sodelovali na tako lepo pripravljeni prireditvi, na kamenčku 
komendske zgodovine, in hvaležni smo za prijetno druženje in pogosti-
tev pri Malenškovih.  

Katja Tabernik

Brat Yun, misijonar oznanjevalec evangelija
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Med nami pre-
vladuje zmotno 
prepričanje, da 
so maščobe v 
splošnem ško-
dljive za naše 
zdravje. Dejstvo 
pa je, da so 
obenem tudi 
nujno potrebne 
za naš organi-
zem. Poleg tega, 
da so gradniki v 
celicah, se vita-

mini A, D, E in K v prebavilih brez njih sploh 
ne morejo vsrkati v krvni obtok. Med maščo-
bami je res razlika, kako na naše zdravje vpli-
vajo, vendar njihovo škodljivost tekom živilske 
predelave povečujemo predvsem sami. Pogo-
sto so tako v naših živilih maščobe, ki z izvor-
nimi nimajo veliko skupnega in jih naše telo 
veliko težje presnavlja, med njimi pa so tudi za 
nas škodljive maščobe.

Za primer vzemimo vsem dobro poznano 
margarino, za katero velikokrat oglašujejo, da 

Staranje je naravni 
proces in starost je 
v življenju posa-
meznika pomemb-
no obdobje. Ima 
posebne naloge, ki 
niso nič lažje in 
manj pomembne, 
kot v mladosti ali 
v srednjih letih. 
Da si priznamo, da 
se staramo in da 
bomo stari, je žal 
resnica, za marsi-

koga zelo boleča. Starost moramo sprejeti kot del 
življenja in si zato krepiti telesne in duševne 

Škodljive in koristne maščobe
je brez holesterola. Margarino dobijo tako, da 
olje najprej očistijo (rafi nirajo) in mu odstrani-
jo prvotni vonj in aromo. Nato ga postopno 
strjujejo (hidrogenizirajo) ter mu dodajo strje-
valce, željen okus, barvo in aromo. 

V procesu obdelave olju pogosto preobliku-
jejo prvotno zgradbo in sestavo do te mere, da 
mu ne moremo več pripisati učinkov značilnih 
za zdravo nenasičeno olje, iz katerega je nasta-
la margarina. Med obdelavo osnovnega olja 
nastanejo tudi povsem nove molekule - tran-
smaščobne kisline, ki so za naše telo tuje. 
Naša prebavila jih zavračajo, zato se med nji-
hovo presnovo poveča tvorba holesterola v je-
trih, ki zavira prehod transmaščob v naš krvni 
obtok. Na tak način torej transmaščobne kisline 
posledično dvigujejo raven holesterola v naši 
krvi. Tako pridemo do zanimive ugotovitve, da 
margarina brez vsebnosti holesterola, vseeno 
dviguje njegovo raven v krvi.

Holesterol, vosku podobna snov, v osnovi za 
nas ni škodljiv. Predstavlja namreč osnovni gra-
dnik celičnih membran in številnih hormonov in 
je zato nujno potreben za naš organizem. Proble-
mi nastanejo, ko ga je v našem telesu (krvožilju) 

preveč in se zato začne kopičiti na stenah žil 
ter tako vpliva na krvni tlak in povečuje tvega-
nje za srčno žilne bolezni, infarkt in kap.

V nasprotju z nasičenimi maščobami, katerih 
je veliko v mesu in mesnih izdelkih, poznamo 
tudi nenasičene maščobe, ki se nahajajo na 
primer v mleku, rastlinskih oljih, oreščkih in 
semenih. Nenasičene maščobe se v telesu lažje 
presnavljajo in ne dvigujejo ravni holesterola. 
Tudi pri maščobah iz mleka je potrebno upo-
števati, da se koristi mlačnih maščob bistveno 
zmanjšajo med predelavo mleka (sterilizacijo 
in homogenizacijo), s katerimi mleku podalj-
šujejo njegovo trajnost. Kar lahko storimo sa-
mi, je, da se stalno izobražujemo in ne naseda-
mo pogosto zavajajočim oglasom, ki jih 
plačujejo podjetja katerih glavna skrb ni naše 
zdravje, pač pa dobiček. Uživamo lahko manj 
pridelane hrane, uporabljajmo hladno stisnjena 
olja, omejimo prehrano z mesom ter uživamo 
mlečne izdelke iz manj predelanega mleka.

Neodvisni, samostojni in zadovoljni
zmogljivosti. Ostali bomo dlje časa neodvisni od 
drugih, marsikaj bomo lahko postorili sami in ne 
za vsako malenkost bremenili drugih. In kar je 
najpomembnejše, ostali bomo zadovoljni.

Kakovost življenja v starosti je predvsem od-
raz življenja do takrat, od navad in načina življe-
nja. Staranje oziroma občutek, da nismo več v 
najbolj vitalnih letih pa vpliva na naše razpolo-
ženje, čustva, odnos do znancev in prijateljev in 
skrbi nas tudi fi nančno stanje. Ne počutimo se 
več varno in zadovoljstvo se kaže tudi v odnosu 
do okolice. S procesom staranja izgubljamo tud 
spolno slo, vonj, okus in drugače zaznavamo 
bolečino. S tem se moramo sprijazniti, ker je to 
sestavni del staranja. In si priznati, da obstajajo 
zdravila in pripomočki, ki omilijo in izboljšajo 

življenje, kolikor je le mogoče. Pogovorite se z 
osebnim zdravnikom, marsikateri pripomoček 
lahko dobite tudi na naročilnico. Ni potrebno, 
da si otežujete življenje po nepotrebnem, saj 
obstajajo bergle, hodulje in še marsikaj.

Če ste v poznih srednjih letih ali na pragu 
starosti, se zamislite! Morda bi tudi že vi za 
lažje življenje potrebovali pripomoček. Ali 
vaši ostareli starši? Pogovorite se z njimi, 
vendar vanje ne silite. Samo svetujte in jim 
pustite čas, da si sami priznajo, da bi bilo z 
malimi rešitvami vsem lažje. 

Zunaj regrat že cveti, pripravite si poparek 
iz cvetov. Zlata barva poparka vam bo polepša-
la dan in posijalo bo sonce. Vzemite si čas zase 
in naj vam tekne!

Sem solastnik 
zazidljive par-
cele do ene po-
lovice. Nečak, 
ki je tudi la-
stnik, noče sli-
šati, da bi mi 
moj delež iz-
plačal. Kaj naj 
naredim, da 
bom prišel do 
denarja? Hva-
la za odgovor.

Način delitve 
stvari, ki so v solastnini ureja Stvarnopravni za-
konik v 69., 70. in 71. členu. V zakonu je dolo-
čeno, da se solastniki primarno sporazumejo o 
načinu delitve ter nato sklenejo ustrezni pravni 
posel - na primer pogodbo o razdružitvi solastni-
ne. V okviru te pogodbe se lahko dogovorijo za 
delitev v naravi kot tudi za odkup deleža. Upo-
števati je potrebno tudi siceršnje zahteve za ve-
ljaven prenos lastninske pravice (prijava pogodbe 
na fi nančnem uradu, overitev podpisov). Če se o 

Izplačilo solastninskega deleža
tem ne morejo sporazumeti, odloči o načinu de-
litve sodišče v nepravdnem postopku. Solastnik, 
ki želi, da se stvar, na kateri ima solastninsko 
pravico, razdeli, mora vložiti predlog za 
delitev solastnine pri pristojnem okrajnem 
sodišču (glede na lego nepremičnine).

Vsak solastnik ima vedno pravico zahtevati 
delitev stvari, razen v neprimernem času. 
Kdaj je čas neprimeren, je odvisno od vsakega 
konkretnega primera posebej, saj gre za pravni 
standard, ki nima konkretne vsebine. O tem, da 
gre za neprimeren čas bi lahko govorili, če je 
solastnik huje bolan ali če bi delitev prekomerno 
prizadela njegove interese – na primer drugi so-
lastnik v stanovanju živi in bi si moral urediti 
novo bivališče itd.. Razlog neprimernosti mora 
biti prehodne narave in s predvidljivim koncem.

V vašem primeru je najprej potrebno ugotovi-
ti, ali je stvar moč fi zično razdeliti. Primarno se 
namreč sodna delitev opravi tako, da vsak od 
solastnikov v naravi dobi tisti del stvari, za kate-
rega izkaže upravičen interes (fi zična delitev). 
Če bi posamezni solastnik dobil večji delež kot 
mu gre glede na njegov solastninski delež, je 

dolžan drugim izplačati razliko v vrednosti. 
Navedeno pride v poštev le, če je fi zična delitev 
v naravi možna. Če fi zična delitev ni mogoča 
niti z izplačilom razlike v vrednosti, ali bi bila 
mogoča, a bi se zaradi nje znatno zmanjšala 
vrednost stvari, sodišče odloči, naj se stvar pro-
da in kupnina razdeli med solastnike sorazmer-
no njihovim solastninskim deležem. Prodaja se 
opravi v sodnem postopku upoštevaje pravila 
prodaje v izvršilnem postopku. To pomeni, da 
bosta oba solastnika stvari, ki je ni moč fi zično 
deliti, na koncu za svoj delež iztržila manj kot 
bi, če bi dosegla dogovor o skupni prodaji. 

Solastnik lahko sodišču predlaga, da name-
sto prodaje stvar v celoti pripade njemu, on pa 
bo izplačal druge solastnike tako, da jim plača 
sorazmerni del prodajne cene, ki jo določi so-
dišče. Sodišče v ta namen postavi izvedenca-
cenilca, ki oceni vrednost stvari. 
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KAMENKOST

Na geološkem krožku smo se to pot odločili, da jo mahnemo »na morje« 
in to kar v Ljubljano. V Prirodoslovnem muzeju Slovenije so lani na-
mreč postavili izredno zanimivo razstavo o slovenskem morju z naslo-
vom Naše malo veliko morje. 

Med našim raziskovanjem po Tunjiškem gričevju in tudi drugod na-
letimo predvsem na fosile morskih organizmov, kot so na primer školjke, 
polži, morski ježki, zobje morskih psov, korale in podobno. Zato se nam 
je zdelo primerno, da to razstavo obiščemo tudi mi. To predvsem tudi 
zaradi tega, da bi lahko primerjali, koliko, in če sploh, so se te živali 
spremenile v recimo 30 milijonih letih. Približno toliko let nekako so 
stari najstarejši fosili, ki jih je moč najti na tem ozemlju med Komendo, 
Cerkljami in Kamnikom.   

V Prirodoslovni muzej na razstavo smo se odpravili v soboto, 18. 
marca. Predstavlja nam naše  slovensko morje, ki je sicer majhno, ven-
dar biološko izredno bogato in zato zelo pomemben del naše naravne 
dediščine. To naše morje nam daje hrano, v njem dobivamo surovine, 
pomeni pa nam tudi povezavo s svetom. 

Razstava je čudovito pripravljena. Najbolj so seveda zanimive tri 
velike interaktivne projekcije. Obiskovalec le s svojimi gibi rok s pomo-
čjo senzorjev premika živali oziroma ribe v morju, se potaplja, ustvarja 
plimo in oseko ali pobira plastične odpadke v morju. Posebno zanimiv 

Kamenkost »na morju«

je tudi fi lmček o nastanku Zemlje in začetku življenja, ki se je tudi pri-
čelo v morju. Kar 95 % najdenih fosilov na Zemlji pripada morskim 
živalim in rastlinam. 

Na tej razstavi je predstavljen tudi najstarejši fosil morskega konjička 
na svetu, ki je bil najden v Tunjicah. Veliko smo videli tudi vse vrste 
prepariranih rib in različne vrste morskih psov, ki so jih našli v našem 
morju. Zanimiv je bil tudi pogled na veliko vitrino z raznimi ribami, ki 
predstavlja prehranjevalni sistem v morju.

Naslednjo soboto, 25. marca, pa smo se udeležili delavnice iz cikla 
Gremo na morje z naslovom Morske pošasti starodavnih morij. Najprej 
nam je prijazna voditeljica teh delavnic gospa dr. Staša Tome predstavi-
la nekaj slik velikih morskih pošasti, ki so živele nekdaj v oceanih in 
morjih. Nekatere so bile res ogromne. Po krajšem predavanju smo dobi-
li vsak svojo količino mase, iz katere smo oblikovali kopije zob teh 
morskih »zverin«. Te izdelke smo potem pobarvali in jih nanizali na 
vrvico ter si tako naredili svojevrsten nakit.  Nekateri od nas so ta origi-
nalni nakit namenili svoji mamici za materinski praznik. 

Edo Grmšek

Vtisi:
Z geološkim krožkom smo kar dvakrat obiskali Prirodoslovni 

muzej. Najprej smo si ogledali razstavo o našem morju. Najbolj za-
nimivo je bilo okostje kita. Na razstavi smo se lahko tudi virtualno 
sprehodili skozi morje. Naslednji teden pa smo na delavnici izvedeli, 
katere morske zveri prebivajo v našem morju. Izdelali smo ogrlico iz 
zob teh zveri, ki smo jih nanizali na vrvico. Da bi izgledalo kot da so 
pravi zobje, smo uporabili posebne barve. 

Ema Cvek 5. a
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Velik uspeh članic A Komenda

V Šmartnem pri Litiji se je 18. marca s šestim tekmovanjem končalo 
letošnje Pokalno tekmovanje Gasilske zveze Slovenije v spajanju se-
salnega voda. Na pokalnem tekmovanju so zelo uspešno nastopale 
članice A in člani A iz PGD Komenda. 

Članice A so med 23 ekipami osvojile tretje mesto in tako ponovno 
dokazale, da sodijo v sam vrh ekip članic A v Sloveniji. S tem uspehom 
so tudi potrdile 2. mesto v pokalnem tekmovanju za leto 2017. Ta velik 
uspeh je plod dolgotrajnega odrekanja, priprav, vaj, tekmovanj... Njihov 
trud in tudi uspehi so jih uvrstili na izbirno tekmovanje za udeležbo na 

gasilski olimpijadi sredi julija v Beljaku. 
V nedeljo, 23. aprila, so v Slovenski Bistrici zelo uspešno nastopile 

na kvalifi kacijah za letošnjo Gasilsko olimpijado. Dosegle so izvrsten 
rezultat, olimpijsko normo in zasedle odlično tretje mesto. Žal pa se 
zaradi določil, da se gasilske olimpijade lahko udeležita le dve ekipi 
članic A iz Slovenije, niso uspele kvalifi cirati. Kljub temu ISKRENE 
ČESTITKE za dosežen rezultat.

Tudi mlada ekipa članov A je v letošnjem ciklusu tekmovanj prika-
zala izredno velik napredek in v skupnem seštevku pokalnega tekmo-
vanja izmed 40 ekip zasedla odlično 10.mesto. Tudi njim gredo vse 
čestitke.

Poveljnik in župan Stanislav Poglajen



6. maj

PROGRAM PRIREDITEV OB 18. OBČINSKEM 
PRAZNIKU OBČINE KOMENDA
1. maj
ponedeljek

5.00
Kulturno društvo Godba Komenda 

Prvomajska 
budnica 

Po vaseh občine Komenda

2. maj
torek 

8.00
Planinsko društvo Komenda

Spominski pohod 
Milana Šinkovca 

po poteh Komendske 
planinske poti

Odhod izpred Planinskega doma Komenda

6. maj
sobota

9.00
Šahovski klub Komenda 

Odprto klubsko 
prvenstvo v 

pospešenem šahu 
Gasilski dom Komenda

9.00
Teniški klub Komenda 

Teniški turnir moških 
in ženskih dvojic 

Teniška igrišča Podboršt

9.00
Društvo prijateljev športa

3. komendski 
pentatlon 
Športna dvorana Komenda

7. maj
nedelja

9.00–15.00
Košarkarski klub Komenda 

Košarkarski turnir
kategorije U-15 in U-17

Športna dvorana Komenda 

9.00
Šahovski klub Komenda 

Odprto klubsko 
prvenstvo v 

pospešenem šahu 
Gasilski dom Komenda 

10.00
Teniški klub Komenda 

Teniški turnir 
moški in ženske 

posamezno 
Teniška igrišča Podboršt

14.15–15.15
Kulturno društvo Godba Komenda 

Globalno tekaško 
tekmovanje

(Maraton Wings For Life World Run)
Križ pri okrepčilni točki 
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9. maj
torek

9.15–10.15
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 

Sklepna prireditev za 
predbralno značko 

Veronikin zaklad 
Kulturni dom Komenda 

12. maj
petek

9.30
Zveza združenj borcev za vrednote NOB

Krajevna organizacija Komenda

Spominska slovesnost 
pri spomeniku na 

Komendski Dobravi
Komendska Dobrava

17.00
Društvo upokojencev Komenda 

Občinski turnir 
v pikadu za pokal 
Občine Komenda 

Teniška igrišča Podboršt

18.00
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 

in Turistično društvo Komenda 

Pravljice za male 
in velike

Pripovedovalci Ivica Ogorelec, Goran Peršin, 
Martina Prezelj, dr. Verena Perko, Breda 

Podbrežnik Vukmir, Vroča župa. 
Glasbena spremljava Goran Završnik 
in Otroška folklorna skupina Avrikelj 

iz Komende.
Koželjeva domačija 

20.00
Janko Žagar s sodelavci 

Srečanje s pričevalcem 
bratom Yunom

Kulturni dom Komenda 

13. maj
sobota

8.00
Teniški klub Komenda 

Teniški maraton 
12 ur tenisa 

Teniška igrišča Podboršt

8.00
Planinsko društvo Komenda

Pohod na Šenturško goro 
Po vrnitvi druženje - piknik

Odhod izpred Planinskega doma Komenda

9.00–18.00
Kulturno društvo Jurij Bobič

Dan odprtih vrat
Razstava rezbarskih del in kipov
Stara mlekarna v Mostah (nasproti trgovine Tuš) 

10.00–17.00
Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče 

Od pomnika do pomnika 
ob 10. obletnici Mravljišča

Prostori Mravljišča 

14. maj
nedelja

11.00
Kolesarsko društvo Rog 

in ŠD - Kolesarsko društvo Bexel

11. velika nagrada 
občine Komenda 

Mednarodno kolesarsko tekmovanje
Start in cilj pred občino Komenda

12.00
Kulturno društvo Godba Komenda  

Kosilo z godbenim
koncertom

Planinski dom Komenda

15.00
Konjeniški klub Komenda 

Kasaške dirke
Hipodrom Komenda 
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19. maj

15. maj
PONEDELJEK

17.00
Občina Komenda 

Slavnostna seja Občinskega sveta 
Občine Komenda s podelitvijo 
občinskih in športnih priznanj

Dvorana OŠ Moste 

16. maj
torek

18.00–22.00
Namiznoteniški klub Komenda

Turnir 
v namiznem tenisu 

18.00 - dečki in deklice od 1. do 9. razreda 
19.00 - starejši dečki in dekleta 
              od 1. letnika srednje šole naprej
20.00 - veterani in rekreativci

Telovadnica OŠ Moste 

18. maj
četrtek

17.00–20.00
Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče 

Občinsko tekmovanje 
v lokostrelstvu 

Športna dvorana Komenda 

19. maj
petek

16.00
OZVVS Kamnik - Komenda

Srečanje veteranov 
vojne za Slovenijo 

Dan veteranov OZVVS Kamnik - Komenda 
Teniška igrišča Podboršt

17.00
OZVVS Kamnik - Komenda

Obisk spominskega 
obeležja v spomin 

na osamosvojitveno 
vojno za Slovenijo 

Ploščad pred stavbo Občine Komenda 

20. maj
sobota

9.00
Šahovski klub Komenda 

Turnir mladih 
Komenda 

2017
Glavarjeva 104, Komenda 
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20. maj
10.00–19.00

Klekljarsko društvo Čebelica Moste 

Razstava 
Čipka in svetloba

20. 5. 2017 in 21. 5. 2017
od 10.00 do 19.00 

(druge dneve do 27. 5. 2017 
po predhodni najavi)
Lončarjev muzej na Podborštu 

16.00
Društvo upokojencev Komenda 

Sklepno tekmovanje 
vaških ekip v balinanju 

za pokal Občine 
Komenda 

Balinišče pri Planinskem domu 

19.00
PGD Križ 

Vrtna veselica z 
ansamblom Spev 

Gasilski dom na Križu

21. maj
nedelja

9.00
Šahovski klub Komenda 

Šahovski turnir v 
počastitev praznika 

Občine Komenda 
Glavarjeva 104, Komenda 

22. maj
ponedeljek

18.00
Društvo upokojencev Komenda 

Šahovski turnir 
za praznik 

Občine Komenda 
Glavarjeva 104, Komenda 

26. maj
petek

17.00
Ustanova Petra Pavla Glavarja 

in Zavod Medgeneracijsko središče Komenda 

Pogovorni večer

Minljivost 
me uči živeti

Gostja večera s. Emanuela Žerdin 
Kulturni dom Komenda 

27. maj
sobota

9.00
Smučarski klub Komenda 

Turnir v odbojki
na mivki 
Teniška igrišča Podboršt

10.00
Orientacijski klub Komenda 

Tekmovanje 
v orientacijskem

teku za
Pokal Komende

Planinski dom Komenda 

28. maj
nedelja

9.00–15.00
Nogometni klub Komenda 

Nogometni turnir 
selekcije U10

Nogometno igrišče Komenda
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DRUŠTVA
Čistilna akcija na Dan zemlje

Turistično društvo že 20 let

Nogometni klub Komenda

Vztrajni in uspešni
Aleš Marinko, predsednik kluba (med tekmo v sredo, 19. 4.):

»V štirih kolih ena zmaga, en neodločen rezultat, dva poraza. - Imamo 
nekaj smole s poškodbami, vendar gremo v mirne vode. - Ta mesec 
bosta še dve tekmi, konec pa 27. maja. Tri mesece počivamo, tri mesece 
igramo. - Imamo blizu 200 članov, trenutno pa delamo s tridesetimi 
5-letniki iz vrtca:  enot. Moste in Komenda. - Na občnem zboru (pred 
dobrim tednom-op. p) smo potrdili fi nančno poročilo, izpolnili smo cilje 
iz leta 2016, sprejeli program za 2017: delo na projektu stadion in 
umetna trava. - Ob občinskem prazniku bomo dobili občinsko priznanje, 
slovesnost ob 60-letnici kluba pa načrtujemo septembra letos.«

Hvala. 
- A. Ž.

Tekmo (na sliki) v sredo, 19. 4., ob 16.30 (z Rudarjem Trbovlje) so 
zmagali s 3 : 1, v nedeljo, 23. 4., ob 17. uri (z Brinje Grosuplje) pa 
igrali neodločeno 2 : 2.

Suhadolska ekipa je čistila Pšato.

V soboto, 21. 
aprila, dopol-
dne je bila po 
občini Komen-
da Čistilna ak-
cija, ki jo je 
Turistično dru-
štvo Komenda 
organiziralo z 
odborom Oči-
stimo Sloveni-
jo.

Predsedn ik 
Tu r i s t i č n e g a 
društva Vid Ko-
ritnik je bil po 
akciji zadovo-
ljen in hkrati 
kritičen. »Že več 

kot 20 let organiziramo očiščevalne akcije. Le-
tošnja je prav na Dan zemlje (21. 4.). Vreme je 
idealno, osveščenost pa ni ravno takšna. Okrog 
100 udeležencev beležimo, pred tem pa so že 
čistili tudi šolarji 7. in 8. razredov. Odpadkov 
je manj kot včasih, še največ papirja in ploče-
vink. Tudi nekaj manjših odlagališč smo poči-

Namesto, da bi zložili na kup, poklicali Publi-
cus, ki bi brezplačno odpeljal.

Marjan Potočnik (občinska 
uprava) ostaja zvest čistilni 
akciji v Poslovni coni. »Letos 
štiri, ali celo pet vreč.«

Proti Komendski Dobravi kar za polno prikoli-
co…

stili. Še vedno pa ljudje doma pospravljajo in 
potem različno zavrženost pripeljejo v zaboj-
nike, ki so namenjeni izključno očiščevalni 
akciji v naravi. Pa bi vse lahko zložili na kup, 
poklicali po telefonu Publicus, in bi jim vse 
brezplačno odpeljali. Tako pa se še vedno 
»borimo« z navado, ki jo imamo ne vem od 
kdaj »zapisano v glavi«.

Imajo pa v Turističnem društvu ta mesec v 
programu tudi Izlet na Kras, ribji piknik (27. 
5.), dve delovni akciji, pa knjižnico (12. 5.), 
Podeželske žene (13. 5.) in Skavte bodo gostili 
6. maja. Ja, kar živahen maj bo.   A. Ž. 

V četrtek, 13. aprila, zvečer so se v 
Športni dvorani v Komendi zbrali 
člani vodstva  Smučarskega kluba 
Komenda in čestitali Tadeju Prebilu 
za osvojitev prvega mesta in kristalne-
ga globusa v FIS Master Cup tekmo-
vanju. Leto dni je Tadej Prebil z Bre-
zovice član Smučarskega kluba  
Komenda, ki ima danes skupaj z mla-
dimi že okrog sto članov. Robi Sla-
pnik, prvi predsednik in današnji 

podpredsednik kluba, je poudaril, da je Tadejev uspeh velika spodbuda 
vsem članicam, članom in še posebej številnim mladim v klubu za 
uspešno delovanje v prihodnje. Predsednik Kluba Aleš Štebe pa se je ob 
čestitkah Tadeju tudi vsem zahvalil za društveno pripadnost in delo, 
občini pa za podporo. Čestitkam Tadeju Prebilu za osvojitev master 
kristalnega globusa se je na slovesnem srečanju pridružil tudi župan 
Stanislav Poglajen, ki se je vodstvu in članom zahvalil za dobro delo, 
saj je uspeh kluba tudi ime občine. Ob zahvali klubu je Tadej Prebil 
povedal, da je poleg vztrajnega, rednega in trdega dela tudi predvsem 

Kristalni globus Tadeju Prebilu
spodbudno društveno delovanje v komendskem Smučarskem klubu z 
vodstvom in člani bilo velika spodbuda in zasluga za njegov zmagoval-
ni uspeh in doseženi želeni cilj. »Doseženega cilja sem izredno vesel. 
Kar precej, ki so v klubu, jih že dlje časa poznam. In prav zaradi spod-
budnega skupnega dela sem se pred letom dni tudi odločil, da postanem 
član Smučarskega kluba Komenda.        A. Žalar
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ZANIMIVOSTI

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
April 2017 NA PREŽI

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

leto 2017 čim bolj bogato s ČEBELAMI.

V Aplenci tudi v letu 2017 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in pode-
ljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638 
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net dajejo 
lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo. 

ČEBELA za april 2017

Občni zbor TK Komenda
Člani Teniškega kluba Komenda so se 8. marca zbrali na rednem letnem 
občnem boru. Predsednik Igor Štebe, blagajničarka in nadzorni odbor so 
podali svoja poročila. Člani smo se preko celotne sezone 2016 udeleže-
vali različnih turnirjev po Sloveniji in v tujini in bili tako zelo aktivni. 

Na igriščih teniškega kluba smo priredili večje številko turnirjev pri 
čemer se zahvaljujemo vsem, ki ste nam pri tem fi nančno in kako dru-
gače pomagali. Po podanih poročili je sledila razpustitev organov dru-
štva in so bili izvoljeni novi člani upravnega in nadzornega odbora. 
Dosedanjemu predsedniku se je iztekel 4-letni mandat in je novo izvo-
ljeni predsednik postal Drago Kolar. Člani teniškega kluba so s pomo-
čjo sponzorjev v zadnjem letu pridobili novo igrišče za odbojko na 
mivki, za igranje soft tenisa in v celoti uredili okolico. Občni zbor je kot 

vsako leto določil članarino, ki ostaja enaka kot že zadnjih nekaj let. 
Družinska karta znaša 120,00 €, članska 100,00 €, upokojenska 90,00 €, 
dijaška/študenstka 60,00 € in otroška 30,00 €. S sezono 2017 smo uvedli 
tudi novost in sicer članarino za »sekcijo« odbojka, ki znaša 30,00 €. 

Vsi zainteresirani oz. vse ekipe se za rezervacijo lahko zglasijo v 
prostorih teniškega kluba in se bomo dogovorili glede vseh podrobnosti. 
Kot velja za vpisovanje oz. rezervacijo teniškega igrišča, bomo na enak 
način uredili tudi rezervacijo igrišča na mivki. 

Vljudno vas vabimo, da postanete član TK Komenda in uživate ob 
igranju tenisa ali odbojke.

Športni pozdrav!
Napisal Drago Kolar

Člani teniškega kluba Komenda, Društva upokojencev Komenda in ŠD 
Policist Kamnik smo za vse člane vseh treh društev 3. marca 2017 v pro-
storih teniškega kluba Komenda organizirali turnir v pikadu. Udeležilo se 
ga je 16 posameznikov, vodja turnirja pa je bil Marjan Urh. Po napetih 
bojih se je prvega mesta veselil Drago Žinič, drugo mesto je osvojil 
Marjan Urh, tretji je bil Alfonz Hrovat, sledili so Drago Kolar in drugi. 
Vsak udeleženec turnirja je prejel darilo kmetije Burger iz Most. Za prve 
tri pa je kmetija Burger pripravila prav posebna darila. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujemo sponzorju turnirja Kmetiji BURGER iz Most.

Napisal Drago Kolar

Pikado turnir

Pokrajinsko Pikado tekmovanje

Ekipa Komende najboljša 
Uvrstila se je na državno prvenstvo, ki bo 10. 
oktobra v Ajdovščini.

Komenda najboljša pokrajinska ekipa

Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske je v organizaciji DU 
Rateče 5. 4. 2017 v prostorih Olimpijskega centra Planica organizirala 
pokrajinsko tekmovanje v pikadu za moške in ženske ekipe. Iz DU 
Komenda se je tekmovanja udeležila le moška ekipa, v kateri so sodelo-
vali člani Alfonz Hrovat, Drago Žinič, Franci Omerzu, Aleksander 
Stojković in Drago Kolar. Po prvem delu tekmovanja je ekipa DU Ko-
menda zasedala drugo mesto. V zadnjem delu tekme so se pokazali naši 
dobri rezultati in je ekipa DU Komenda prevzela vodstvo. 

Med nastopom vodilne ekipe je bila napetost zelo velika, saj njihovih 
metov ni bilo mogoče spremljati. Ekipa DU Kranjska Gora je iz igralne-
ga prostora prišla dokaj slabe volje, saj niso dosegli želenih rezultatov. 
Ko so organizatorji na koncu vpisali še zadnje rezultate, je nastopilo ve-
selje naše ekipe, saj je bila DU Komenda na prvem mestu. Dosegli smo 
2730 točk pred drugo uvrščeno ekipo DU Kamnik z 2067 točkami in 
pred tretje uvrščeno ekipo DU Kranjska Gora, ki je dosegla 2548 točk. 

Vzporedno je potekalo tudi tekmovanje posameznikov, kjer je z veliko 
prednostjo z 916 točkami zmagal član naše ekipe DU Komenda Drago Žinič. 
Organizator je ob zaključku najboljšim podelil pokale in medalje. Ekipa DU 
Komenda si je s tem prvim mestom zagotovila tudi udeležbo na državnem 
prvenstvu, ki bo 10. oktobra 2017 v Ajdovščini.         Napisal Drago Kolar

ČEBELA - Že deset let je 
članica Škrjančkov. Dve leti 
bo letos, ko je stopila v družbo 
tistih, za katere velja pozdrav 
Ži'vjo, nimam cajt. Je tudi 
med tistimi, ki gredo vsako 
leto, ona samo enkrat ni šla, 
bosa na Šenturško goro. Pove, 
da je pot na Šenturško goro 
lepo urejena. Ni sicer pri jasličarjih, ki jo okrasijo ob koncu leta, ve 
pa, da sta Drolčeva France in Majda (in še nekaj jih je) tista »motor-
ja«, ki druščino Škrjančkov, in podobnih, zelo lepo skupaj držijo. In 
prav Majda je namignila, da si Breda Kern iz Komende zasluži, 
pozornost v Aplenci. Zakaj? Lani je bila kar 346 krat na Šenturški 
gori; peš seveda in ob vsakem vremenu. Ja prav pa ČEBELA tokrat 
Bredi; in tudi možu Jožetu za podporo.

OSAT- Včasih smo mulci, šolarji, pred kar nekaj desetletji, bili en 
dan v naravi  na očiščevalni akciji; da ne bomo, ko bomo starejši, 
počeli isto, kot naši starejši. In kako je danes? Prav pred Čistilno 
akcijo ob Dnevu zemlje (21. 
4.) in nedavno postavitvijo 
zbiralnikov za nevarne od-
padke v občini, so »nekateri« 
gozd proti Komendski Do-
bravi »zamenjali« za Ekolo-
ški otok. Veste kaj? Naj vam, 
ki to počnete, v »glavi« zraste 
veeeelik OSAT. OSAT za april 2017
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Judoisti Komende so se v nedeljo, 2. aprila 
2017, z najmlajšimi člani odpravili v Športno 
dvorano Center Ptuj, kjer je bilo državno pr-
venstvo za mlajše cicibanke in cicibane. Tek-
movalo je 20 naših judoistov, ki so skupaj 
osvojili kar 13 odličij! Brez ene same izgublje-
ne borbe so državni prvaki postali Haya Vein-
handl Obad (U10), Žiga Pahor (U10), Gal 
Štupar (U10), Darko Erić (U10) in Manca Ka-
stelic (U8). 

Haya v judu nastopa 3 leta in že od samega 
začetka dosega vrhunske rezultate. Vsekakor 
je za tak uspeh trdo delala, saj je v vseh teh 
letih redko kdaj izpustila trening ali tekmo. 
Žiga Pahor je po tekmovalnem premoru po-
novno dobil veliko željo po borbah in dobrih 
rezultatih. Veliko je treniral in izpopolnil svoje 
specialne tehnike. Na zadnjih tekmah je že 
pokazal svojo dobro pripravljenost in vse se je 
izplačalo tudi na državnem prvenstvu. Izjemno 
je presenetil Gal Štupar, ki je sicer že večkrat 
stal na stopničkah. Tokrat so Galu uspele res 
odlične borbe in tudi njemu je uspelo. Darko 
Erić se je z judom začel ukvarjati šele pred 6 
meseci, a je že takoj na začetku kazal velik ta-
lent. Zmaga mu bo dala še večji polet za na-
daljnje treninge. Najmlajša od državnih prva-
kinj pa je postala Manca Kastelic, ki je bila 
nepremagljiva že v sumo borbah (prilagojene 

pasažu prislužili borbo za 3. mesto, a jim je 
zmaga za las ušla. Za nekatere je bilo to prvo 
državno prvenstvo in izkušnja z večjim tekmo-
vanjem. Nastopili so brez strahu in pridobili 
točke z wazarijem. 

Rezultati - 1. mesto: Haya Veinhandl Obad, 
Žiga Pahor, Gal Štupar, Manca Kastelic, Darko 
Erić; 2. mesto: Zoja Pahor, Gal Podbelšek, 
Kristjan Maks Kosec, Arne Plantarič, Leon 
Adrović; 3. mesto: Matic Poljanšek, Tristan 
Petrušić, Naja Pavli, 5. mesto: Karim Vein-
handl, Tomaž Klemenc, Nace Thaler, Tim 
Mencigar, Jan Tian Grošelj, Patrik Babotov 
Koncilja, Luka Lazić

Judo klub Komenda sedaj deluje že na širo-
kem območju Komende, Kamnika in Trzina. 
Tekmovalci trenirajo na OŠ Komenda Moste, 
OŠ Frana Albrehta – Nevlje, OŠ Trzin, OŠ 
Šmartno v Tuhinju, v dvorani Virtus v Kamniku 
in Harmoniji Mengeš. Vpisi novih članov so 
celo leto. Več o judu na spletni strani: www.ju-
do.si ali na facebooku - Judo klub Komenda.

Boštjan Veinhandl

JUDO

V soboto, 8. aprila 2017, je bilo v Žireh tekmo-
vanje za 1. Pokal Žirov. Za pokal se je potego-
valo več kot 350 tekmovalcev 16 judo klubov 
iz cele Slovenije. Judoisti Komende so dvigni-
li v zrak srebrni pokal. Z odličnimi borbami in 
vrhunskimi rezultati so skupno dosegli največ 
točk takoj za domačim klubom Žiri in osvojili 
2. mesto. Borili so se tekmovalci kategorij U8, 
U10, U12 in U14 in končen seštevek zmag je 
prinesel neverjeten uspeh za celoten klub, na 
katerega smo zelo ponosni. Čestitke vsem tek-
movalcem, ki so resnično pokazali, da se lahko 

Odprto državno prvenstvo v judu U8 in U10 – Ptuj 2017

Pet judoistov Komende državnih prvakov

judo borbe za vrtec). Svojo začrtano pot pa 
nadaljuje tudi sedaj. 

Naslov državnega podprvaka za leto 2017 z 
le eno izgubljeno borbo so osvojili Gal Podbe-
lšek (U10), Kristjan Maks Kosec (U10), Zoja 
Pahor (U8), Arne Plantarič (U8) in Leon Adro-
vić (U8). Odlične borbe so prikazali tudi vsi 
tretje uvrščeni: Tristan  Petrušič (U10), Matic 
Poljanšek (U8) in Naja Pavlin (U8), kot tudi 
vsi ostali. Kar nekaj je bilo takih, ki so izgubili 
prvo borbo in si potem z osvojeno borbo v re-

JUDO KLUB KOMENDA V Žireh 2. mesto
kosajo z uveljavljenimi in velikimi klubi. Po-
hvala tudi trenerjem za dobro delo z otroki na 
treningih in vodenje na tekmi!

Rezultati  - 1. mesto: 
Haya Veinhandl Obad, 
Manca Kastelic, Leon 
Adrović, Žiga Pahor, Arne 
Plantarič in Luka Lukšič; 
2. mesto: Karim Veinhadl, 
Gal Podbelšek, Alex 
Kešpert, Peter Zadrgal, 
Tim Barišić in Tristan Pe-
trušič; 3. mesto: Nik Le-
vec, Mark Lukšič, Darko 
Erić, Jan Tian Grošelj, To-
maž Klemenc, Aljaž Ura-
nič, Lili Podbevšek Mi-
klavčič, Kristjan Maks 
Kosec; 5. mesto: Lan 
Kralj, Mark Bukovič, Zoja 
Pahor.

Katarina Kumer
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ORIENTACIJA

V življenju je le ena stalnica – ta, da 
se vse spreminja. Tako je na željo 
dosedanjega predsednika kluba Nej-
ca Zormana, nov veter zavel tudi v 
naš klub. Službene in trenerske ob-
veznosti ter številni projekti, v katere 
je vključen Orientacijski klub Ko-
menda, so preveliko breme za ena 
ramena, zato smo se odločili, da si 
jih razdelimo. Na občnem zboru smo 
tako soglasno izvolili novega pred-
sednika – Komendčana, 50-letnega 
Janeza Zavrla, ki sem mu postavila 
nekaj vprašanj. Med orientacisti ve-

lja pravilo, da se tikamo, zato sem se tega držala tudi v tem intervjuju.

Kdaj si se srečal z orientacijskim tekom?
Z orientacijskim tekom sem se prvič srečal, ko sem na tekmah spre-

mljal hčerko Zalo, ki se je pred petimi leti začela ukvarjati s tem športom. 
Ko sem prezebel čakal nanjo na cilju, me je Nejc prepričeval, naj se 
raje ogrevam s tekom po gozdu in vmes poiščem še kakšno točko na 
progi. Tako sem začel uživati v tem čudovitem športu, ki ga po svetu 
gojijo otroci od petega leta pa do starejših v poznih osemdesetih letih. 
Najprej v domačem klubu, potem pa še po Sloveniji in v tujini. 

Kako ocenjuješ dosedanje delo v klubu?
Nejc Zorman, tekmovalci in starši mladincev smo v zadnjih nekaj 

letih z včasih nadčloveškimi napori iz majhnega vaškega kluba naredili 
drugi najuspešnejši orientacijski klub v državi, ki je strah in trepet 
ostalim klubom po državi. Tekmovanja, ki jih organizira naš klub, so po 
udeležbi najštevilčnejša, znana po odlični organizaciji, nepomemben ni 
niti velik prispevek staršev, tako pri organizaciji kot pri gostoljubnosti 
in seveda pri pripravi slaščičarskih dobrot, ki so delo mamic naših 
mladincev in mladink. Gospa Romana Ravnikar nas vedno preseneti s 
svojimi umetnijami. Naš klub je ponesel ime Komende po Sloveniji in 
tujini, saj ni tekmovanja, na katerem se naš tekmovalec ne bi pojavil na 
stopničkah.

Kako bo v prihodnje organizirano delo v klubu? 
Orientacijski klub Komenda je postal zahteven organizacijski in 

strokovni zalogaj. Če želimo, da se bo klub še naprej tako uspešno raz-
vijal v vseh smereh kot doslej, je bilo treba spremeniti njegovo strukturo. 
Zato smo se v klubu odločili, da ločimo strokovni in upravni del. 

Bistvo našega kluba je strokovno delo z otroki in mladinci. Glavni 
trener je postal Nejc Zorman, ki se tako še bolj posveča strokovnemu 
delu z mladinci. Uspešni mladinci in tekmovalci pridejo 
iz šole, ki ji pravimo atletske urice in jo vodi Monika 
Ravnikar. Mladinke in mladince potem v roke dobi 
Barbara Pavlinič, ki jih zelo uspešno kondicijsko pripra-
vlja. Glavni trener Nejc Zorman s pomočjo vaditeljev s 
strokovnimi izpiti najuspešnejše mladinke in mladince 
oboroži z orientacijskim znanjem in pripravlja za tek-
movanja doma in v tujini. Prejšnji teden so se naše 
mladinke in mladinci odpravili na svetovno šolsko pr-
venstvo (WSCO), ki je bilo letos v Palermu v Italiji.

Naši tekmovalci se redno udeležujejo trening kampov. 
Na njih tekmovalci nabirajo kondicijo, znanje orientaci-
je in predvsem izkušnje. Tudi za druženje in nova prija-
teljstva je vedno dovolj časa.

Kakšna je tvoja vizija razvoja kluba?
Moja vizija je, da bo orientacijski tek še bolj prepo-

znaven v domačem okolju. Orientacijski tek je vsestran-
ski šport, saj se dogaja v naravi in ne za štirimi stenami. 
Mladino zvleče izpred raznih zaslonov in ji omogoči, da 

Orientacijski klub Komenda ima novo vodstvo
se vsestransko razvija v sožitju z naravo. Hkrati je moj cilj, da se čim 
več starejših aktivno vključi v delovanje kluba. V zadnjem času smo 
zelo uspešni, saj smo pridobili člane iz Kamnika, Domžal in Ljubljane, 
kajti dober glas seže v deveto vas. 

Člani kluba si zelo želimo svojih klubskih prostorov, kjer bi se mlajši 
člani družili, opravljali analize po treningih orientacijskega teka in kjer 
bi imeli shranjeno opremo, ki jo potrebujemo za organizacijo tekmovanj. 
Občina Komenda in župan Stanislav Poglajen imata veliko posluha za 
naše želje in verjamem, da bomo kmalu dobili klubske prostore. 

Kaj čaka klub v letošnjem letu?
Pred nami je kar nekaj izzivov. Že v maju bomo vsi člani kluba in 

tekmovalci zelo zaposleni. Organiziramo dve tekmovanji: 7. maja bomo 
pripravili 4. tekmo slovenske orientacijske lige (SOL), ki se je običajno 
udeleži okoli 250 tekmovalcev iz cele Slovenije, 27. maja pa bomo or-
ganizirali Pokal Komende, ki bo sovpadel z občinskim praznikom. 
Glavni pokrovitelj je občina Komenda z županom. Prav tako v maju, od 
5. do 7. maja, bo klub organiziral ''Trening vikend za mlajše kategorije'' 
in ''Tečaj orientiranja v naravi'', ki je namenjen starejšim bodočim tek-
movalcem. 

Poletje bo v znamenju udeležbe naših tekmovalcev na tekmovanjih 
doma in v tujini ter na trening kampih. Naši najmlajši člani se že veseli-
jo trening kampa za najmlajše, ki bo tradicionalno konec avgusta v Bo-
hinju. 

Jesen bo zopet organizacijsko naporna, saj klub organizira dve veliki 
tekmovanji, 28. septembra državno šolsko prvenstvo na srednjih razda-
ljah ter 21. oktobra državno prvenstvo v mešanih sprint štafetah, ki bo 
tokrat prvič v Kranju. 

Na kakšen način bo klub sodeloval z lokalno skupnostjo?
V naši občini je ogromno gozdnih površin, ki pa so žal še vedno 

onesnažene z raznimi odpadki. Kot redni uporabniki gozdnih površin 
vemo, kje se ti odpadki nahajajo. Zato smo sodelovali v čistilni akciji 
občine Komenda. V sklopu predstavitve občine Komenda redno sodelu-
jemo pri predstavitvi naše dejavnosti na Kmetijskem sejmu. Za osnovno 
šolo Komenda-Moste organiziramo orientacijske športne dneve, na ka-
terih osnovnošolci spoznavajo osnove orientacije in hojo po gozdu. 

Bi še kaj sporočil za konec?
Ozračje v klubu je pozitivno naravnano in to je čutiti na vsakem tek-

movanju, ki se ga udeležimo. Pa ne gre samo za tekmovanje. Gre za 
druženje staršev in otrok. Če bi se nam še kdo želel pridružiti, je dobro-
došel. Vabljeni na šole orientacije v začetku maja. Več informacij o 
klubu lahko najdete na naši spletni strani www.ok-komenda.si.

Irena Hacin Kölner

Janez Zavrl

Na tekmi Lipica Open
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MRAVLJIŠČE, MEHURČKI

Člani in mentorji Društva za mladinsko dejavnost Mravljišče bomo v 
soboto, 13. maja 2017, izvedli projekt Od pomnika do pomnika z zače-
tno in končno postajo v Mravljišču – Mladinskem centru Komenda, 
Zajčeva cesta 23 (stavba Kulturnega doma Komenda). Začeli bomo ob 
10.00, ko bo sprejem udeležencev in sklenili predvidoma ob 16.00, ko bo 
končna razglasitev rezultatov, podelitev nagrad in zaključno druženje.

Od10. do 16. ure se bodo pred Mravljiščem dogajale različne predsta-
vitve, aktivnosti in delavnice, ki bodo predstavljale dejavnosti Mladin-
skega centra in skušale spodbuditi še druge mlade, da se pridružijo tistim, 
ki so v centru že dejavni. K sodelovanju pa želimo povabiti še druga 
društva v občini Komenda, da se predstavijo. Cilj za izvedbo projekta 
Od pomnika do pomnika sloni na ideji, da se mlajši in starejši krajani 
skupaj s svojimi družinami in prijatelji sprehodijo po določeni poti v 
občini Komenda, da bi spoznali zgodovino in kulturne znamenitosti ter 
sodobne točke kraja. 

Projekt je predvsem namenjen vsem na novo priseljenim kraja-
nom in vsem tistim, ki se bodo šele priselili v hiše in stanovanja v 
naseljih kot je Šmidov log, Sončna aleja, Suhadolska jama in novi 
bloki v Mostah. Povabili pa smo tudi staroselce in obrtnike, ki bi jim 
lahko takšna druženja pomagala pri navezovanju novih stikov z bodoči-
mi krajani ter jim tako pripomogli k promoviranju domače obrti ali samo 
enostavno druženje ljudi.

Po različnih vaseh in naseljih bodo kulturno zgodovinske znamenito-
sti in sodobne točke(jajčkomat, mlekomat,…) Komende označene s ta-
blami. Udeleženci bodo na začetni točki najprej dobili vsa navodila in 
sprehajalno knjižico z načrtom poti, po kateri se bodo odpravili odkrivat 
določene točke. S pomočjo tabel s slikami in opisom posameznih zna-
menitosti, ki izhajajo iz knjige Po poteh kulturne dediščine v občini 
Komenda, in v sodelovanju z Odborom za kulturno dediščino ter doma-
čimi obrtniki bodo udeleženci odgovarjali na vprašanja s tremi možnimi 
odgovori. Na točkah bodo žigi, s katerimi si potrjevali sprehajalno 
knjižico, modernejši, pa bodo svoje fotografi je lahko delili na FB strani 
Mravljišča. Udeleženci bodo nagrajeni z majicami Mravljišča, najbolj 
aktivne pa čaka simbolična nagrada.

Za varen sprehod ali vožnjo po Komendi bodo odgovornost prevzeli 
sami udeleženci, za zagotavljanje reda pa bomo za sodelovanje prosili 
tudi gasilce PGD Komenda, Moste in Križ. 

Plavanje sodi med gibanja, ki se ne dajo pridobiti z vsakodnevnimi gi-
balnimi dejavnostmi. Zgodnji začetki plavanja pa so za otroka zelo po-
membni, saj imajo močan vpliv na otrokov telesni razvoj. Otrok, ki 
plava, se hitreje razvija, krepi mišičevje in srčno-žilni sistem. Prav zara-
di zdravja Vrtec Mehurčki vsako leto organizira tedenski plavalni tečaj. 
Tako so tudi letos zadnji teden v marcu otroci najstarejših skupin preži-
veli na bazenu Ciriusa v Kamniku, kjer so se izpopolnjevali v znanju 
plavanja. Tisti, manj vešči so se z igro prilagajali na vodo in se učili 
različnih položajev in tehnik plavanja. Najspretnejši pa so pridobivali 
plavalno vzdržljivost.

Deset let DMD Mravljišče
Vodja projekta sta Jelka Smrekar in Jure Debeljak in za vsa dodatna 

vprašanja in informacije dosegljiva na 041 243 253 ali po elektronski 
pošti mravljisce@gmail.com

Jelka Smrekar, predsednica DMD Mravljišče

V Vrtcu Mehurčki športno in zdravo
Teme letošnjega Svetovnega dneva zdravja

Mesec april posvečamo temam povezanim z zdravjem. Glavna naloga 
je ozaveščati otroke o pomenu zdravih prehranjevalnih navad, pomenu 
lokalno pridelane hrane in gibanju. 

Na Svetovni dan zdravja 7. aprila smo izvedli kros za vse otroke vrtca. 
Drugi teden v aprilu je bil teden zdrave prehrane s poudarkom na lokal-
no pridelani hrani. Otroci so aktivno sodelovali pri pripravi raznovrstnih 
napitkov, pripravi različnih namazov, izdelavi masla…. Najstarejši od-
delki so sodelovali tudi pri oblikovanju zdravih jedilnikov in si s tem 
pridobivali znanje o zdravi prehrani. 

Poleg zdrave prehrane smo se veliko gibali in skrbeli za vsesplošno 
dobro počutje vseh, kar je tudi pomembno za duševno zdravje vsakega 
posameznika.
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DRUŠTVA 

Pomlad je tu, balinišče na Podborštu je spet oživelo. Jutra so še vedno 
zelo hladna, sonce pa že prijetno greje in vabi aktivne balinarje na plano. 
Prsti na rokah in podplati na nogah že srbijo po aktivnosti. Treba je za-
četi s treningi in tekmovati.

6. aprila 2017 je bilo ob društveni brunarici živahno že takoj po 8. uri 
zjutraj. Sonce je prilezlo izza Škletovega hriba in toplo posijalo na bali-
nišče. Zbranih je bilo že 22 članov in članic-udeležencev Velikonočnega 
turnirja v balinanju, članov Društva upokojencev Komenda, sekcija 
balinarjev. Izžrebali so 11 parov in tekmovanje se je začelo.

Velikonočni turnir v balinanju 2017

O B V E S T I L O
Obveščamo vas, da bodo v nedeljo, 14. maja 2017, 

zaradi kolesarskih prireditev

11. VELIKA NAGRADA 
OBČINE KOMENDA 

in LIDLOV POKAL ZA MLADE

Od 11.30 do 18. ure zapore na 
območju 
Zajčeva cesta (križišče z Gla-
varjevo) – Glavarjeva cesta – 
Klanec – križišče za Breg – Breg 
(križišče za Potok) - Komenda 

in od 14. do 16. ure na območju 
Kranjske poti – Zajčeve ulice – 
Čebuljeve ulice. 

Nastopajo najboljši slovenski ko-
lesarji in kolesarke
Hvala za razumevaje in vljudno 
vabljeni na ogled prireditve. 

Informacije: 051 666 707

navijači smo bili nad rezultati navdušeni.
Razglasitev rezultatov je bilo primerno naslovu turnirja, »mesne« 

nagrade sponzorja Merkator so prejeli prvi trije pari tekmovalcev.
Rezultati turnirja: 1. par Peter Hacin in Tone Zarnik Tone 2. uvršče-

ni Ivan Hafner in Mari Smolnikar, 3. sta bila Avgust Sodnik in Ciril 
Rogelj, četrta pa Ivanka Žulič in Fani Sodnik (edini ženski par). Česti-
tamo! Še skupna fotografi ja za spomin.                KT

Brezplačne meritve
Obveščamo vse člane Društva diabetikov Kamnik in občane  - tudi 
iz občine Komenda -  da bomo izvajali brezplačne meritve Krvne-
ga sladkorja in Krvnega tlaka v torek, 23. maja, od 10. do 18. ure 
pred Mercator centrom, Kovinarska cesta 36, v Kamniku. Meri-
tve bomo imeli skupaj z Wellion Mobile in Društvom Diabetikov 
Kamnik. 

S prijaznimi pozdravi lepo povabljeni!
Savica Juntez, predsednica Društva diabetikov Kamnik

S kratkimi premori za potešitev žeje in lakote so balinali cel dan 
zavzeto in požrtvovalno, a v prijateljskem vzdušju. Za potešitev že-
lodčkov so kot vedno poskrbele s svojimi dobrotami članice balinarke 
same, balinarji so bili zadolženi za tekoče zadeve. Tekmovali so na 
sistem izpadanja in tekmovalno vztrajali kar globoko v popoldne. Tudi 
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KRONIKA
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Ko ti življenje
je čaša trpljenja,
je smrt odrešitev
je tožba odveč …
Le mir in pokoj,
mi dragi želite …
in zame prižgite
lučko v spomin …

ZAHVALA
V 81. letu starosti se je za ve-
dno poslovil naš predragi 
mož, ati, ata, tast, brat in stric

PETER KOŠIR
iz Most 133

29. marca 2017 smo se za vedno poslovili od tebe, dragi ata.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 

in znancem, ki ste našega ata pospremili na njegovi zadnji poti, zanj 
darovali cvetje, sveče in sv. maše.

Iskrena hvala PGD MOSTE za zadnje korake slovesa.
Hvala, gospodu župniku Zdravku Žagarju za lepo opravljen po-

grebni obred.
Prav tako pa se zahvaljujemo zdravstvenemu osebju za njihovo 

srčnost in vso pomoč ob težkih trenutkih ter Pogrebni službi Jerič, 
pevcem in trobentaču.

Moste, aprila 2017
Vsi njegovi

Zahvala
Velika hvala Prostovoljnemu gasilskemu društvu Komenda, Prosto-
voljnemu gasilskemu društvu Moste in Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Križ za res hitro in učinkovito intervencijo pri požaru v ne-
posredni bližini hiše na Mlaki 33c.              Viki Drolec

Odšli so…
Peter Košir, Moste 133, star 80 let
Marija Učakar, Moste 109, stara 86 let

Aprila, pa tudi že prej, smo večkrat lahko zaznali opozorila, da je kurje-
nje v naravi nevarno, prepovedano… A navada je pač železna srajca in 
tako tudi  razmišljamo:

A meni? Ah, saj se mi ne bo zgodilo… 
Pa se je. V ponedeljek, 10. aprila, ob 11.24 na Mlaki. Ob gozdu je na 

600 kvadratnih metrih zagorelo grmičevje. No, na srečo imamo v Ko-
mendi med številnimi društvi in klubi tudi najštevilčnejše med člani 
društev in klubov - gasilce. Tokrat so gasilci, po podatkih iz PGD Ko-
menda, PGD Moste pri Komendi in iz PGD Križ, precej obsežno obmo-
čje pogasili, še preden bi veter zanesel ogenj na bližnjo hišo.

Ja, res nam pridejo prav dobro opremljeni prostovoljni gasilci… A 
vedno, dokler nas ne doleti 
(reši) njihova pomoč, o nji-
hovi organiziranosti, kot da 
včasih nismo najbolj pre-
pričani…

Saj vemo za pregovor: 
No, sedaj pa ima, ko se mu 
je »kozuc za ritjo podru«.

 A. Ž.

Nevarno kurjenje

Če ste mislili, da se bo v enem mesecu, kaj spremenilo, se pri vlomih, 
tatvinah, pri kazenskih deliktih, kot se strokovno reče ponarejevanju 
denarja, in pri kršitvah javnega reda in miru, ni nič. Še vedno je vse po 
starem. Novo pa je, da bo od ponedeljka (1. 5. 2017) vsak mopedist 
moral imeti med vožnjo na glavi čelado. Sicer pa pojdimo lepo po vrsti.

VLOMI
V noči s 15. na 16. marec se je odpiralec brez ključa lotil novogradnje v 
Mostah, s 27. na 28. marec pa novogradnje na Gmajnici. Kaže, da gre za 
specialista za nove gradnje.
 
TATVINE in
Če bi znanec imel traktor, bi pomislil, da se je on dogovoril z neznan-
cem, ki je z 10. na 11. marec v Poslovni coni oz. IC Žeje iz delovnih 
strojev vzel več akumulatorjev. Ker pa znanec nima traktorja, bo najbrž 
potrebna ovadba neznanega storilca.

Bolj kot neznanega storilca pa bi bilo zanimivo najti tistega, ki zna 
ponarediti bankovce za 20 in 50 EUR. Bodite pozorni: Ta je zagotovo 
»drago-cen«.  

KRŠITVE REDA
Veste kaj? Če se že morate, potem se nikar ne prepirajte s sosedom. 
Raje se, tako kot tisti 4. in 6. marca, prepirajte doma; tako vse v »žlahti« 
ostane. - Pa če iščete konopljo, menda je 10. marca rastla na Križu. - In 
če že nameravate prekoračiti obratovalni čas, ne počnite tega tako kot 
tisti, ki je to počel na območju Komende 24. marca. 

Po starem Nered, novost pa Čelade
PROMETNE NESREČE
V Mostah je bila 8. 3. ob pol desetih dopoldne nesreča. Tri vozila so se 
znašla skupaj, ker je nekdo mislil, da se mu lahko bolj mudi. - 17. marca 
pa se je (spet) v IC Žeje (najbrž v PC Komenda) nekomu tako mudilo, 
da je pri premiku vozila trčil v drugo vozilo, potem pa jo je »po franco-
sko pobrisal«. - In če ste pri cerkvi v Komendi, nikar ne milite, da lahko 
tebi nič, meni nič, kakor se vam zdi, stopite iz avta. Se lahko konča, kot 
se je 31. marca: s telesnimi poškodbami.  

-aže

Novost v zakonodaji

Čelada na glavo in na moped
Od 1. maja 2017 sta za mopede s hitrostjo do 25km/h predpisana 
registracija in tehnični pregled, za voznike in potnike pa čelada na 
glavi; pa ne kakršnakoli, ampak ustrezno homologirana. Enako velja 
za kolesarje do 18. leta in tudi za jahače. Starši, skrbniki, rejniki ali 
pa spremljevalci so odgovorni za otroke. Globa za takšen prekršek je 
120 EUR.
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VRTIČKANJE V 2. C RAZREDU
V deželo je prišla pomlad in z njo tudi veliko 
dela na vrtovih in poljih. V našem razredu smo se 
odločili, da si pripravimo svoj vrtiček, pravzaprav 
kar dva. Enega za fante, drugega za punce. Fantje 
so svoj vrt obarvali morsko, punce pravljično. 
Vrtička sta dovolj velika, da smo lahko posejali 
peteršilj, baziliko, meliso, špinačo, timijan in na-
geljčke. V vrtičku imamo zasajeno tudi jagodo. 
Vrtičkanje nas je zelo povezalo, saj smo vrtička 
skupaj oblikovali, posejali semena in skupaj bo-
mo skrbeli za rastline. Veseli in ponosni smo, 
ker imamo del narave tudi v našem razredu.

Učenci 2. c razreda

KULTURNI DAN
V petek, 17. 3., smo šli z avtobusom v Ljublja-
no. V lutkovnem gledališču smo si ogledali 
predstavo Zverjasec. Predstava govori o tem, 
kako si je miška izmislila zverjasca, da je lisica, 
kača in sova ne bi pojedli. A izkazalo se je, da 
je zverjasec resničen. Ko je bila miška z zver-
jascem, so se je vsi bali, in kar naenkrat se je je 
začel bati še zverjasec. Najbolj mi je bilo všeč, 
ko je zverjasec skočil z odra.

Pia Sušnik Selak, 3. c

Bili smo v Lutkovnem gledališču Ljubljana. 
Najbolj sta mi bila všeč kača in zverjasec. 
Najboljše mi je bilo, da je bila na začetku čista 
tema. Zverjasca me je bilo kar malo strah. 
Predstava mi je bila zanimiva in smešna.

Jeanin Pavli Kralj, 3. a

PEKA KRUHA
Bili smo v Loškem muzeju. Tam nam je gospa 
Mira zamesila testo in ga vsakemu dala en kos. 
Sami smo ga lahko oblikovali. Naredili smo 
žemljice, kite, srca in kajzarice. Medtem ko se 
je kruh pekel, smo odšli na ogled muzeja. Ko 
smo se vrnili, je že na daleč dišalo po kruhu. 
Takoj, ko sem zagledal svojega, sem ga moral 
poskusiti. Bil je tako okusen, da sem ga polo-
vico takoj pojedel.

Maks Kristan, 4. C

Do kruha se moramo obnašati spoštljivo. Vča-
sih so rekli: Če kruhek pade ti na tla, poberi in 
poljubi ga. V Loškem muzeju smo si ogledali 

fi lmček o pridelavi moke. V Škoparjevi bajti 
smo pekli kruh. Jaz sem naredila žemljico, na-
njo sem posula bučna semena.

Zala Korbar, 4. c

KRUH NEKOČ IN DANES
Včasih so za kruh morali garati, danes pa kruh 
mečemo v smeti. Namesto, da bi ga spekli sami, 
ga raje kupimo. Mislim, da če kruh ne bi izgubil 
toliko vrednosti, bi se do njega lepše obnašali 
in ga ne bi metali v smeti. Danes je na svetu 
veliko lačnih ljudi. Ko mi mama pove, kaj vse 
so morali včasih narediti, da so prišli do kruha, 
se šele zavem, kako dragocen je kruh.

Gabrijel Petkovšek, 4. c

Včasih so se morali za kruh zelo potruditi. S 
koso so poželi pšenico, potem so jo s cepcem 
potolkli, presejali in odnesli v mlin. Mlinar je 
zrnje stresel med mlinske kamne in jih zmlel v 
moko. 10 odstotkov moke je zadržal zase na-
mesto plačila. Gospodinja je zamesila testo, v 
katero je dala moko, vodo, kvas, sladkor in 
malo soli. Včasih so kruh jedli le ob velikih 
praznikih, kot sta božič in velika noč, in ob 
svetih zakramentih.

Aljaž Bizjak, 4. c

SVETOVNI DAN ZDRAVJA V ŠOLI 
V MOSTAH
V petek, 7. 4.,  smo v šoli v Mostah obeležili 
svetovni dan zdravja. Glavni namen tega je bila 

promocija gibanja, predvsem hoje kot aktivnega 
življenjskega sloga in najprimernejše gibalne 
oblike za ohranjanje in izboljšanje zdravja. Ob 
tej priložnosti so na šoli potekale razne aktivno-
sti. Pri pouku smo nekaj časa namenili temi o 
zdravju, v okviru katere so v prvih razredih 
izdelovali prehranske piramide, ki so jih učenci 
ponazorili tudi z gibanjem. V proces pouka smo 
vnesli gibanje kot način učenja in poučevanja. 
Na šolskem igrišču so potekale FIT-igre z raz-
ličnimi športnimi pripomočki (padalo, hokejske 
palice, obroči …). Na delu zaprtega parkirišča 
so učenci s kredami risali na temo zdravja. 
Nekateri razredi so odšli na aktivni sprehod. 
Odvijalo se je tudi tekmovanje za FIT-razred.

Joži Mohar, Aljoša Kolar, Romana Ravnikar 
in Sabina Pančur

OBDELAVA PODATKOV (TEHNIŠKI DAN)
V ponedeljek, 10. 4. 2017, smo se učenci 6. 
razredov razdelili v štiri skupine, ki so jih vo-
dile učiteljice matematike. Tema tehniškega 
dne je bila obdelava podatkov.

Vsi učenci smo dobili delovne liste, ki smo 
jih reševali po učiteljičini razlagi. Snov ni bila 
težka, saj smo učni list lahko rešili brez večjih 
težav. Po reševanju listov je sledilo računanje 
in risanje preglednic v delovnem zvezku. Po 
peti uri matematike smo tisti, ki smo končali 
delovni list, lahko odšli domov.

Tehniški dan o obdelavi podatkov mi je bil 
všeč, ker rad računam s podatki in ker sem se 
naučili veliko novega in koristnega.

Boštjan Maleš, 6. c

TABOR NA PTUJU
27. 3. smo se še učenci 7. a in c razreda odpra-
vili na Ptuj. Že takoj smo si ogledali to krasno 
starodavno mesto, znano tudi po kurentih. V 
naslednjih dneh nam ni zmanjkalo zanimivih 
dogodkov: spoznavali smo panonski gozd in 
ptujsko polje, kjer smo opazovali lepote nara-
ve, preizkusili smo se v lokostrelstvu, kolesar-
stvu, vožnji s kanuji in se spoznali z novim 
športom – golfom, ki sploh ni tako preprost, 
kot je videti! V kratkem tečaju kaligrafi je so 
učiteljice lahko videle, da še nismo pozabili 
na lepo pisavo. Ogledali smo si čudovit baroč-
ni dvorec Dornava, naredili vsak svojega ku-
renta iz naravnih materialov. Na koncu nas je 
čakalo najboljše: ples. Skakali, peli in plesali 
smo do desetih in nato od utrujenosti v trenut-
ku zaspali.

Cel teden smo imeli veliko prostega časa, ki 
smo ga izkoristili za pogovore, počitek na 
soncu, predvsem pa smo veliko igrali košarko, 
odbojko in nogomet. Teden, preživet s sošolci, 
je bil res nepozaben.

Julija Marolt, 7. c

KIT NA PLAŽI
V sredo, 5. 4. 2017, smo vsi sedmošolci dobili 
knjigo Vinka Möderndorferja Kit na plaži.

Najprej smo se vsi zbrali v jedilnici, kjer 
nam je knjižničarka iz kamniške knjižnice 
predstavila projekt Rastem s knjigo. Nato nam 
je pokazala fi lmček o avtorju, ki nam je na 
kratko povedal, o čem knjiga govori ter kako 
se je sploh spomnil naslova. Ogledali smo si še 
različne nenavadne in velike knjižnice s celega 
sveta. Knjižničarka nam je predlagala tudi ne-
kaj dobrih knjig za branje. Na koncu smo vsi 
dobili svojo knjigo, ki jo moramo prebrali za 
domače branje. 

Knjigo sem že začela brati in mi je zelo všeč, 
zato jo tudi berem z velikim navdušenjem.

Tamara Kralj, 7. A

S ŠOLSKIH KLOPI

TABOR NA PTUJU
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SKAVTI

Twist – klasika skavtskih večerov ob ognju. Pripravi se ga enostavno in 
hitro, zato vam predstavljamo recept zanj. Osnovni recept je takšen, da 
v 0,5 kg moke zamešaš toliko vode, da nastane voljno testo, malo go-
stejše kot testo za kruh. Dodaš še ščep soli. Nato to testo čim bolj na 
tanko oviješ okrog palice in ga popečeš nad žerjavico. Komendski 
skavti pa smo lani »izumili« posebno različico twista – čebulni twist. 
Recept zanj je takšen kot za navadni twist, le da v testo dodaš še drobno 
nasekljano čebulo. Twist skavti ponavadi jemo v kombinaciji s hrenov-
kami, in sicer tako, da na ošiljene palice najprej nataknemo hrenovko, 
čez pa ovijemo twist. To lahko poskusite narediti tudi doma v pečici, je 
skoraj tako okusno kot pečeno na ognju. 

Za na konec pa vam izdam še skrivnost dobrega twista – peči ga 
morate zelo počasi, da se vam res dobro prepeče in ne zgolj zažge na 
površini, hkrati pa notri ostane še surov.

Izziv meseca: ČEBULNI TWIST
Kdo in kaj smo skavti - klan kot veja
Vejo Popotnikov in popotnic (PP) sestavljajo mladi (stari med 16 in 20 
let), ki imajo znotraj le-te možnost odkrivanja in preseganja svojih mej. 
V veji PP poudarjamo tri elemente: POT, SKUPNOST in SLUŽENJE. 

POT je nepozabna pustolovščina. Da se odpravimo na pot, potrebuje-
mo pogum. Zapustiti je treba varnost doma in sprejeti negotovost poti. 
Na poti je neprestano dogajanje, odkrivanje in iskanje. V SKUPNOSTI 
spoznavamo sebe in druge. Spoznavamo svoje sposobnosti in omejeno-
sti, svojo poklicanost in mesto v družbi. Učimo se sprejemanja. Skupnost 
daje posamezniku možnost, da si preko debate – v varnem okolju – 
ustvari mnenje o perečih in pomembnih vprašanjih. Če je za to pripra-
vljen, je lahko skupnost mesto intenzivnega osebnega napredovanja. 
SLUŽENJE združuje različne dejavnike: osebno pričakovanje, potrebe 
okolice in vrednote ZSKSS. Čeprav je navidezno usmerjeno v korist 
drugim, je v prvi vrsti namenjeno osebni rasti popotnikov in popotnic. 
To je osebna naloga, odgovor na potrebe tistih, ki nas obkrožajo. V 
služenju se kaže odgovornost do drugih. Izhaja iz prepričanja, da se 
človek popolno uresniči v dobrih delih, v posnemanju Jezusa, ki ni prišel 
na svet, da bi mu stregli, temveč da bi on stregel.

Malokateri današnji srednješolec se odpravi z nahrbtnikom na rame-
nih za kakšen teden dni na pot, spi na prostem, se znajde v naravi, gradi 
pristne odnose z ljudmi, išče pot in se preprosto znajde. A PP to počne! 
Veja PP ima zelo posrečen simbol: rogovilo, razcepljeno v obliki črke Y, 
ki označuje razpotje. In res – popotniki in popotnice se stalno nahajamo 
na razpotju. Kam? Katera pot bo prava? Kam nas vodi Duh? Tako se 
sprašujemo in odkrivamo vsi skupaj. Ker vemo, da POT obstaja, gremo 
pogumno naprej. Ne sami, v SKUPNOSTI, ki spodbuja in daje pogum. 
In vemo, da bomo enkrat prišli do tiste točke, ko bomo vedeli, kje lahko 
najbolje SLUŽIMO. Poleg tega, da se imamo v naši veji preprosto fajn, 
pa veja PP še zdaleč ni 
namenjena le druženju 
mladih. PP znotraj veje 
dobi možnost biti koristen 
in prevzemati odgovor-
nost. S tem osebno raste. 
Ko PP zaključi svojo pot 
v tej skupini, postane fant 
ali dekle odhoda - to je 
človek, ki želi biti koristen 
in ve, kje v družbi, Cerkvi 
ali skavtski družini lahko 
svoje poslanstvo najbolje 
izpolni.

Povzeto po: http://
skavti.si/veje in http://ve-
ja-pp.skavt.net/pot-sku-
pnost-sluzenje1281

Reši rebus. :)
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ŠAH

ŠAHOVSKI FESTIVAL BLED 2017 na 
Bledu od 10. do 12. 3. 2017. V konkurenci 64 
igralk in igralcev smo osvojili 13. mesto Jan 
Šubelj, 30. mesto Blaž Debevec.

2. TURNIR NAJMLAJŠIH 2017 na 
osnovni šoli Kašelj v Ljubljani v torek,14. 2. 
2017. Osvojili smo 1. mesto Jernej Zidar, 2. 
mesto Bine Markošek, 6. mesto David Paterno-
ster, 11. mesto Teo Cimperman, 13. mesto Tilen 
Tisaj, 14. mesto Martin Perme, 15. mesto Patrik 
Zupančič, 16. mesto Inti Maček, 18. mesto Filip 
Omladič Klanjšček, 30. mesto Tina Križnič. 

6. TURNIR MLADIH 2016/2017 na osnov-
ni šoli Vič v Ljubljani v petek, 17. 2. 2017. 
Osvojili smo 1. mesto Jan Šubelj, 2. mesto Jan 
Marn, 3. mesto Domen Tisaj, 8. mesto Janez 
Paternoster, 11. mesto Vesna Mihelič, 13. meso 
Katarina Mazzini, 18. mesto Gal Založnik, 19. 
mesto Martin Perme, 22. mesto Jure Žličar, 23. 
mesto Jaka Tavčar, 26. mesto Masj Koderman, 
27. mesto Filip Omladič Klanjšček, 33. mesto 
David Paternoster, 39. mesto Inti Maček, 41. 
mesto Tilen Tisaj, 42. mesto Teo Cimperman. 

igralci. Blaž Debevec je osvojil 7 točk in zasedel 
10. mesto in bil najboljši igralec do ratinga 2200. 
Jan Šubelj je osvojil 6 točk in zasedel 19. mesto 
in bil tretji igralec do ratinga 2200. Uspešno je 
nastopila Vesna Mihelič, ki je osvojila 5 točk in 
zasedla 52. mesto ter bila najboljša do ratinga 
1800. Osvojili smo še 36. mesto Jan Marn, 49. 
mesto Boris Skok, 72. mesto Klara Vidmar, 81. 
mesto Vesna Založnik, 89. mesto Katarina 
Mazzini. Na HIT opnu – turnir B – turnir 
mladih do 14 let je nastopilo 20 igralcev. Janez 
Paternoster je osvojil 7 točk in zasedel 2. mesto, 
Gal založnik je zasedel 11. mesto..

POSAMEZNO PRVENSTVO LJUBLJAN-
SKE REGIJE V ŠAHU ZA LETO 2017 - Tek-
movanje je v soboto, 21. 1. 2017, in v nedeljo, 22. 
1. 2017, uspešno izvedel Šahovski klub Komenda. 
Tekmovanje je bilo v dvorani Prostovoljnega ga-
silskega društva v Komendi. Nastopilo je 42 
igralcev v sedmih skupinah. Tekmovanje je bilo 
kvalifi kacija za državno prvenstvo mladih. Ude-
ležba je bila malo manjša, ker je Šahovska zveza 
odprla državno prvenstvo za mlade, ki imajo FIDE 
rating. V skupini deklic do 8 let je zmagala Inti 
MAČEK. V skupini dečkov do 8 let je zmagal 
Tilen TISAJ, 2. mesto je osvojil Filip Omladič 
Klanjšček. V skupini deklic do 10 let je 3. mesto 
osvojila Jasna Premk, itd. V skupini dečkov do 10 
let je 2. mesto osvojil Jernej Zidar, 3. mesto Martin 
Perme, 5. mesto Jure Žličar, 8. mesto Teo Cimper-
man, 9. mesto Bine Markošek, 11. mesto Pavle 
Đokić. V skupini deklic do 12 let je 2. mesto 
osvojila Elma Halilovič. V skupini dečkov do 12 
let je zmagal Simon PREMK. V skupini dečkov 
do 14 let je 2. mesto osvojil Matej Mlakar. V sku-
pini mladink in mladincev je zmagal Maj MAR-
KOŠEK, 2. mesto je osvojil Domen Tisaj, 3. mesto 
Klara Vidmar. Zahvaljujemo se Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Komenda, da nam je omogo-
čilo tekmovanje v njihovih prostorih.

OPEN KOMENDA 2017 v Komendi od 3. do 
5. 2. 2017. Nastopilo je 15 igralcev in igralk. 
Zmagal je Viktor Vertačnik (KPŠRD Karel Je-
raj Ljubljana). Naši igralci so osvojili 4. mesto 
Nejc Kralj, 5. mesto Klara Vidmar, 10. mesto Jer-
nej Zidar, 12. mesto Inti Maček, 13. mesto Martin 
Perme, 14. mesto Luka Ficko, 15. mesto Teo 
Cimperman. Zahvaljujemo se Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Komenda, da nam je omogo-
čilo izvesti tekmovanje v njihovih prostorih.

5. TURNIR MLADIH 2016/2017 na osnov-

ni šoli SOSTRO v Ljubljani v petek, 20. 1. 
2017. Osvojili smo 3. mesto Vesna Mihelič, 5. 
mesto Matej Mlakar, 6. mesto Janez Paternoster, 
7. mesto Klara Vidmar, 10. mesto Gal Založnik, 
12. mesto Elma Halilovič, 13. mesto Teo Cim-
perman, 14. mesto Jaka Tavčar, 18. mesto Ga-
šper Klemenčič, 19. mesto Filip Omladič 
Klanjšček, 22. mesto Martin Perme, 28. mesto 
David Paternoster, 35. mesto Inti Maček. 

I. ŽENSKA LIGA - Tekmovanje je bilo v 
dveh vikendih in sicer od 31. 3. 2017 do 2. 4. 2017 
v Domžalah in od 6. do 9. 4. 2017 v Murski Sobo-
ti. Mlada ekipa članic ŠK Komenda je osvojila 7. 
mesto. Za ekipo so igrale Teja Vidic, Caterina 
Leonardi, Klara Vidmar, Katarina Mazzini.

Šahovske novice 
(nadaljevanje  iz Aplence številka 3) 

6. turnir mladih 2017-zmagovalci

DP pospešeno mladi 2017-zmagovalci do 14 let

DP pospešeno mladi 2017-zmagovalci do 16 let

DP pospešeno mladi 2017-zmagovalke do 8 let

DP pospešeno mladi 2017-zmagovalke do 12 let

DP pospešeno mladi 2017-zmagovalke do 16 let

I. ženska liga 2017, ekipa članic Komenda 

POSAMEZNO DRŽAVNO PRVEN-
STVO OSNOVNIH ŠOL je bilo v Kranju v 
nedeljo, 15. januarja 2017. Nastopilo je 184 
mladih igralk in igralcev v štirih skupinah. V 
skupini dečkov do 15 let je prepričljivo zmagal 
Jan ŠUBELJ (OŠ Komenda Moste), 8,5 točk iz 
devetih partij. Osvojili smo še 4. mesto Domen 
Tisaj (OŠ Mengeš), 6. mesto Jan Marn (OŠ Nove 
Jarše), 22. mesto Matej Mlakar (OŠ Frana Al-
brehta Kamnik). V skupini deklic do 12 let je 
prepričljivo zmagala Vesna MIHELIČ (OŠ Nove 
Jarše) 8,5 točk iz devetih partij. Osvojili smo še 5. 
mesto Tinak Ferenc (oš Polje), 20. mesto Elma 
Halilovič (OŠ Nove Jarše), 22. mesto Tina Kri-
žnič (OŠ Simona Jenka Smlednik), 23. mesto 
Inti MAČEK (OŠ Frana Albrehta Kamnik). V 
skupini deklic do 15 let je 2. mesto osvojila 
Klara VIDMAR (OŠ Sostro). Osvojili smo še 6. 
mesto Katarina Mazzini (OŠ Vič). V skupini 
dečkov do 12 let smo osvojili 4. mesto Janez Pa-
ternoster (OŠ Zadobrova), 15. mesto Jernej Zidar 
(OŠ Janka Modra Dol), 29. mesto Tilen Tisaj (OŠ 
Mengeš), 32. mesto Gašper Klemenčič (Oš Vodi-
ce). Vsi so člani Šahovskega kluba Komenda.

22. HIT OPEN 2017 je bil v Novi Gorici od 
27. 1. 2017 do 2. 2. 2017. Open A je bilo hkrati 
tudi DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINK 
IN MLADINCEV DO 20 LET. Jan Šubelj je 
na Državnem prvenstvu mladincev do 20 let 
za leto 2017 osvojil 2. mesto. Imel je enako 
število točk kot zmagovalec Vid Dobrovoljc, 
vendar je po dodatnih kriterijih zasedel drugo 
mesto. Na HIT opnu – turnir A je nastopilo 94 
igralcev. Med njimi so uspešno nastopili naši 

I. ženska liga, ekipa ŠK Komenda

15. MLADINSKI TURNIR IG 2017 je bil 
na Igu v soboto, 18. 3. 2017. Na tekmovanju do 
20 leta starosti je nastopilo 98 igralcev. Osvojili 
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Martin Perme, 11. mesto Bine Markošek, 14. 
mesto Teo Cimperman, 16. mesto Inti Maček, 18. 
mesto Jasna Premk, 20. mesto Pavle Đokić, 23. 
mesto Martin Ferenc, 28. mesto Tina Križnič.

HITROPOTEZNI TURNIR ŽELE-
ZNIČAR v Ljubljani 12. 4. 2017. Zmagal je 
Boris Skok.

LIGA MLADIH SLOVENIJE v Ljubljani v 
petek, 14. 4. 2017. Osvojili smo 1. mesto Vesna 
Mihelič, 7. mesto Janez Paternoster, 10. mesto 
Elma Halilović, 12. mesto Jernej Zidar, 17. me-
sto Teo Cimperman.             Franc POGLAJEN

ŠAH
smo 3. mesto Jan Šubelj (najboljši do 14 let), 4. 
mesto Domen Tisaj, 8. mesto Maj Markošek, 15. 
mesto Jan Marn, 16. mesto Katarina Mazzini, 27. 
mesto Klara Vidmar, 29. mesto Vesna Mihelič 
(najboljša do 12 let), 33. mesto Matej Mlakar, 34. 
mesto Janez Paternoster, 41. mesto Martin Perme, 
47. mesto Elma Halilovič, 48. mesto Jernej Zidar, 
61. mesto Teo Cimperman, 62. Bine Markošek, 
75. mesto Inti Maček (najboljša do 8 let), 80. 
mesto Simon Premk, 91. mesto Jasna Premk.

stavi Samo Štajner, Jan Gantar, Blaž Debevec, 
Jan Šubelj, Tilen Lučovnik, Maj Markošek, 
Igor Juhant, Anton Trebušak, Jan Zajc, Nejc 
Kralj, Anže Novak). 

V I. LIGI je zmagal ekipa ŠS Bor Dob, sle-
dita ekipi Gimnazija Kranj in ŠK Trzin Busco-
trade. Ekipa ŠK Komenda Pogi je osvojila 7. 
mesto, za ekipo so igrali Jan Marn, Klara Vid-
mar, Matej Mlakar, Katarina Mazzini, Novica 
Novakovič, Janez Paternoster, Jernej Zidar, 
Franc Poglajen, Martin Perme.

II. ŽENSKA LIGA od 8. do 9. 4. 2017 v 
Murski Soboti. Ekipa članic ŠK Komenda je 
osvojila 12. mesto. Za ekipo sta igrali Alenka 
Trpin in Vesna Založnik.

Zmagovalci Ig open 2017

II. ženska liga 2017, ekipa ŠK Komenda

3. turnir najmlajših 2017-najboljše deklice

3. turnir najmlajših 2017-najboljši dečki

3. turnir najmlajših 2017-najboljši po letnikih

7. turnir mladih 2017 - zmagovalci

Ljubljana open 2017- najboljši do 14 let

Ljubljana open 2017- najboljši do 16 let

Ljubljana open 2017-najboljši do 8 let

Ljubljana open 2017 - najboljše do 7 let

Ljubljana open 2017 - najboljše do 12 let

Ljubljana open 2017- najboljše do 14 let

MLADINSKI TURNIR LARS & SVEN 
LJUBLJANA OPEN 2017 - Tekmovanje je 
bilo v Ljubljani v športni dvorani Kašelj v sobo-
to, 25. 3. 2017. Organizator Šahovski klub Ko-
menda in ŠK Ljubljana Duol. Na tekmovanju do 
20 leta starosti je nastopilo 74 igralcev. Osvojili 
smo 5. mesto Maj Markošek (najboljši do 16 
let), 7. mesto Jan Šubelj, 9. mesto Domen Tisaj, 
17. mesto Jan Marn, 22. mesto Katarina Mazzini, 
35. mesto Janez Paternoster, 36. mesto Matej 
Mlakar, 40. mesto Vesna Mihelič, 53. mesto El-
ma Halilović, 57. mesto Tinka Ferenc, 58. mesto 
Jaka Tavčar, 59. mesto Gal Založnik, 62. mesto 
Simon Premk, 64. mesto Zala Ferenc.

Na tekmovanju najmlajših do 10 leta starosti je 
nastopilo 117 igralcev. Osvojili smo 7. mesto 
Jernej Zidar, 15. mesto Tilen Tisaj, 17. mesto Filip 
Omladič Klanjšček, 19. mesto Teo Cimperman, 
22. Bine Markošek, 36. mesto Martin Perme, 47. 
mesto Nik Šubelj, 49. mesto Inti Maček (najboljša 
do 7 let), 54. mesto David Paternoster, 61. mesto 
Tina Križnič, 67. mesto Patrik Zupančič, 72. me-
sto Jasna Premk, 95. mesto Martin Ferenc.

70. LJUBLJANSKA LIGA - Tradicionalno 
ekipno tekmovanje od 12. januarja 2017 do 23. 
marca 2017 z gostovanji je končano. Organi-
zator tekmovanja je Šahovski klub Komenda, 
nastopilo je 22 ekip v dveh ligah. 

V SUPER LIGI je zmagala ekipa ŠD Vrh-
nika, sledita ekipi ŠK Ig in Mentor. Ekipa ŠK 
Komenda Popotnik je osvojila 5. mesto (v po-

ZAKLJUČNI TURNIR 70. LJUBLJAN-
SKE LIGE v Komendi 29. 3. 2017. Zmagala 
je ekipa ŠD Vrhnika, sledita ekipi Mentor in 
ŠS Bor Dob. Ekipa ŠK Komenda Popotnik 
je osvojila 5. mesto v postavi Jan Gantar, Blaž 
Debevec, Igor Juhant, Novica Novakovič. 
Ekipa ŠK Komenda Pogi je osvojila 12. me-
sto v postavi Klara Vidmar, Katarina Mazzini, 
Matej Mlakar, Jernej Zidar.

HITROPOTEZNI TURNIR ŽELE-
ZNIČAR - Tekmovanje je bilo v Ljubljani 15. 
3. 2017. Zmagal je Boris Skok.

7. TURNIR MLADIH 2016/2017 na osnovni 
šoli Kolezija v Ljubljani v petek, 24. 3. 2017. 
Osvojili smo 4. mesto Vesna Mihelič, 5. mesto 
Janez Paternoster, 6. mesto Jaka Tavčar, 7. mesto 
Jure Žličar, 8. mesto Klara Vidmar, 9. mesto El-
ma Halilović, 13. mesto Gašper Klemenčič, 14. 
mesto Gal Založnik, 16. mesto Teo Cimperman, 
18. mesto Maj Koderman, 23. mesto Martin 
Perme, 26. mesto Filip Omladič Klanjšček, 29. 
mesto David Paternoster, 30. mesto Inti Maček. 

3. TURNIR NAJMLAJŠIH 2017 na osnovni 
šoli Poljane v Ljubljani v torek, 28. 3. 2017. 
Osvojili smo 2. mesto Filip Omladič Klanjšček, 3. 
mesto Jernej Zidar, 4. mesto Jure Žličar, 9. mesto 
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OBJAVE

Iskrene čestitke Iskrene čestitke 
ob majskih ob majskih 

prazničnih dnehprazničnih dneh

Odlikujejo 
nas kakovost 
in dolgoletne 

delovne 
izkušnje.

• servisiramo avtoklime
• menjamo in centriramo gume
• servisiramo in popravljamo avtomobile VW, Audi, 

Seat in Škoda
• pogodbeno sodelujemo s kleparjem in ličarjem
• pogodbeno sodelujemo z zavarovalnicama Adriatic 

in Triglav
• vgrajujemo originalne rezervne dele, po dogovoru 

pa tudi rezervne dele s poreklom v Evropski uniji 
in z enako garancijo

• preizkušamo zavore na lastnih zavornih valjih
• merimo in nastavljamo izpušne pline
• pripravimo vam vozilo za tehnični pregled in ga 

na vašo željo tudi opravimo
• Imamo certifi kat za predelavo osebnih 

avtomobilov na avtoplin
• servisiramo in popravljamo osebne avtomobile in 

kombinirana vozila
• opravimo vam tehnični pregled
• nudimo nadomestno vozilo

Hvala za zaupanje!

Boštjan Marn s.p.
Glavarjeva cesta 70, 1218 Komenda • GSM 041 293 625

avtomehanika.marn@gmail.com

Aplenca se smeje
Tri o ženskih letih… 

»Všeč si mi! Koliko si stara?«
»Ej, deklet se ne sprašuje po letih!«
»Oprosti. Kaj je to fl oppy disc?«
»Kaj? Kakšen disk?«

»Ni važno, adijo!«

»Všeč si mi! Koliko si stara!«
»Ni važno!«
»Aja? Jaz ti ne bi toliko prisodil!«

»Všeč si mi! Si že polnoletna?«
»Ej, deklet se ne sprašuje po letih!«
»Oprosti. Pa že imaš izpit za avto?«
»Ja, zakaj vprašaš?«

Vsem občankam, občanom in vsem, ki imajo radi našo občino 
Komenda, želimo vse lepo ob našem občinskem prazniku.

NAJ BO LEP PRAZNIČNI DAN!
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NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK
dogajanj maja 2017

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
AVTOBUSNI IZLET - Izletniška sekcija bo organizirala 24. maja izlet 
za člane DU Komenda, stare nad 70 let. Obiskali bodo Štanjel, Komen 
in Kobilarno Lipico. Odhod avtobusa ob 7.00. Prijavite se svojim po-
verjenikom ali Mariji Špehonja, telefon 031 405 303. 
BALINARSKA SEKCIJA- Tekmovanje med vasmi ob Občinskem 
prazniku občine Komenda bo predvidoma 20. maja. Tekmovalci naj se 
prijavijo na balinišču po 9.00 uri zjutraj. Če bo dež, bo določen drug 
sončen datum. 
POHODNIŠKA SEKCIJA - Vodja sekcije Marjan Marn vabi v maju 
pohodnike kar na 5 pohodov. Že 29. aprila bo pohod iz Stahovice na Sv. 
Primož. Odhod izpred trgovine Tuš v Mostah ob 8.00. - 6. maja je ob 
7.00 uri odhod tudi izpred trgovine Tuš na Špitalič in Lipovec.- Teden 
kasneje,12. maja,ob 8.30 izpred Planinskega doma na Podborštu na 
Komendsko Dobravo. - 13. maja 2017 se ob 8.00 v Mostah pri Tušu 
odhod proti Planini pod Golico in na Golico gledat narcise. - Prijave 
vodji sekcije na 041 694 209.
SEKCIJA PIKADO - Občinsko prvenstvo v pikadu bo v petek, 12. 
maja 2017, popoldne v društvenih prostorih.
KOLESARSKA SEKCIJA- Vse vožnje prične ob četrtkih ob 8.00 na 
dvorišču Društva upokojencev Kamnik. Komendčani pa gredo izpred IN-
CE ZU v Mostah ob 7.30. - 18. maja bodo vozili iz Kamnika čez Komen-
do do Cerkelj in nazaj v Kamnik. - 25. maja, na Dam mladosti, iz Kamni-
ka prek Križa, na Komendsko Dobravo do Cerkelj in nazaj v Komendo.
Vodja sekcije Janez Zalokar tel.: 031 359 430
SEKCIJA PRSTOMET - Treningi so vsak torek ob 18.00 na parki-
rišču pred Občino Komenda, ali v sobi pod odrom Doma. Člani se 
bodo udeležili prvenstva Gorenjske.
ŠAHOVSKA SEKCIJA - 17. maja 2017 organizacija in sodelovanje 
na PZDU Gorenjske; udeležba šahistov posameznikov in ekip. - 22. 
maja 2017 bo ob občinskem prazniku šahovski turnir v društvenih 
prostorih.
FOLKLORNA SKUPINA nastop v Volčjem Potoku.
MEŠANI PEVSKI ZBOR DU KOMENDA - 12. maja nastop ob 
občinskem prazniku na proslavi na Komendski Dobravi ob 10.00 uri. - 
15. maja nastop na občinski slavnostni seji ob občinskem prazniku 
Občine Komenda.
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA - 20. maja organizira turi-
stično ekskurzijo na Kras za člane društva in prijatelje Komende. Pri-
jave in informacije v trgovini TIA v Mostah. - 27. maja člani TD Ko-
menda vabimo na že tradicionalni RIBJI PIKNIK. Peklo, jedlo, pilo in 
pelo se bo od 12. naprej pri koči Ribiške družine Križ. Če bo slabo 
vreme, bo dogajanje na Gori na Koželjevi domačiji. Vabljeni. - Kmečka 
tržnica bo spet ponujala domače pridelke septembra vsako drugo sobo-
to v mesecu. 

DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
ČIRE ČARE za najmlajše – Vsako soboto, od 10.00 do 12.00, v 
Mravljišču potekajo raznovrstne ustvarjalne delavnice za otroke od 4 do 
10 let. 
6. 5. 2017 PRIDNE ČEBELICE preizkušanje meda in izdelovanje 
panjskih končnic.
13. 5. 2017 od 10. do 16. ure velika prireditev OD POMNIKA DO 
POMNIKA ob 10. obletnici mladinskega društva MRAVLJIŠČE
20.5.2017 SLADKO PRESENEČENJE v kuhinji bomo pripravljali 
sladke dobrote in tako zaključili z delavnicami do jeseni. 
OBČINSKO TEKMOVANJE V LOKOSTRELSTVU - 18. maj 
2017 od 17. do 20. ure, športna dvorana Komenda
LOKOSTRELSTVO – za otroke, mladino in odrasle, vsak četrtek od 
17.00 do 18.30 v Športni dvorani Komenda. Več informacij najdete na 
naši spletni strani www.mravljisce.com, lahko pa nam pišete na mra-
vljisce@gmail.com.

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK
V sredo, 3. maja, ob 19. uri v dvorani Knjižnice Franceta Balantiča 
Kamnik - Knjižnica in Študentski klub Kamnik organizirata predstavitev 
knjige alpinista Vikija Grošlja z naslovom 40 let mojih soočanj s Hima-
lajo. Na zaključnem potopisnem predavanju letošnje sezone bo Viki 
Grošelj pripovedoval o njegovih alpinističnih in človekoljubnih poteh 
po Himalaji in popotresnem Nepalu.
V torek, 9. maja, ob 19. uri v dvorani Knjižnice Franceta Balantiča 
Kamnik. Akustični koncert Daniela Artička- Daneta z gosti. 
V četrtek, 11. maja, ob 19. uri v Krajevni knjižnici Komenda predava-
nje Andreje Vukmir iz cikla Razvoj otroških in najstniških možganov; 
5. predavanje ima naslov: Biti prisoten ali kako naj se znajdem. V 
zadnjem predavanju se bomo spoznali s praktično metodo, kako ohrani-
ti stik z najstnikom, kljub temu, da nas vztrajno zavrača.
V torek, 16. maja, ob 19. uri v dvorani Knjižnice Franceta Balantiča 
Kamnik
Pogovor iz cikla Čudno vprašanje z Noahom. Tokratni gost bo etno-
log dr. Janez Bogataj.
V torek, 23. maja, ob 19. uri v dvorani Knjižnice Franceta Balantiča 
Kamnik
Predstavitev nove knjige dr. Andreja Perka Večkrat sem ji kupil rože, 
kot je ona mene pričakala v negližeju.
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, TD Komenda in OŠ Moste vas v 
petek, 12. maja 2017, ob 18. uri vabijo na Koželjevo domačijo na Pripo-
vedovalski večer z naslovom PRAVLJICE ZA MAJHNE IN VELIKE. 
Pravljice bodo pripovedovali: Ivica Ogorevc, Goran Peršin, Martina 
Prezelj, Verena Perko, Breda Podbrežnik Vukmir, Vroča župa; Glasbena 
spremljava Goran Završnik. Na prireditvi bo sodelovala tudi Otroška 
folklorna skupina Avrikelj iz Komende.
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Cokle KOS
Izdelovanje obutve, cokel in copat Kos Srečko Kos s.p.

KVALITETNA OBUTEV ZA VSAKO PRILOŽNOST 
* COKLE * COPATI * NATIKAČI *

Moste 113, 1218 Komenda, Telefon (01) 834 10 69

Nagrade
1 nagrada – v vrednosti 60,00 EUR
2 nagrada – v vrednosti 30,00 EUR
3 nagrada – v vrednosti 15,00 EUR

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite 
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 11. maja 2017. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov 
in Nagradna križanka.

Prejeli smo 56 rešenih križank. Nagrajenci Nagradne križanke Arbore-
tum Volčji Potok v Aplenci Glasilu občine Komenda, številka 3/2017:

1. nagrada – 2 sezonski karti za obisk parka v Arboretumu - FRANC 
GRKMAN, Glavarjeva cesta 49 a, 1218 Komenda

2. nagrada - 1 družinska karta za obisk parka v Arboretumu - MARIN-
KA VIŠNIKAR, Podboršt 18 a, 1218 Komenda 
3. nagrada – 2 krat 1 karta za obisk parka v Arboretumu - SONJA 
ROGELJ, Moste 89 G, 1218 Komenda

Čestitamo. Nagrajenci 
lahko nagrade na podlagi 
tega potrdila in osebnega 
dokumenta uveljavljajo v 
Arboretumu Volčji Potok s 
predhodno najavo na tele-
fon: (01) 831 23 45, e-po-
šta: info@arboretum.si

Spomladanska razstava 
cvetja bo do 7. maja. 
Med 27. aprilom in 2. 
majem pa bosta razsta-
vo cvetja dopolnil Vr-
tnarski sejem in Sejem 
domače obrti. Vrtnarski 
sejem bo letos na novi 
lokaciji in sicer med no-
vim vstopnim objektom 
in Vrtnim centrom Arbo-
retum Volčji Potok. Ne 
zamudite!



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

040 602 902
08 205 12 71

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

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

Is krene čestitke
Is krene čestitkein prijetna praznovanja

in prijetna praznovanja


