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»Pazljivo in obzirno do 
pešcev in kolesarjev«
Ob začetku šolskega leta župan svetuje previdnost na cestah. 
– Gradnja pri mrliških vežicah bo končana kasneje, kot so na-
povedali. – Nove telovadnice v Mostah ne bo pred letom 2021. 
– Promet v Mostah bo razbremenila šele dokončna navezava 
Želodnik – Vodice. – Postavili bodo tri stacionarne radarje.

Gradnja na območju mrliških vežic 
naj bi bila končana konec avgusta, 
vendar je v teh dneh na gradbišču še 

precej živahno. Kako kaže?
Dela na pokopališču se intenzivno izvajajo, 
bo pa gradnja končana kakšen teden ali dva 
kasneje, kot smo sprva napovedali. Pojavile 
so se namreč težave pri odvajanju mete-
ornih voda in zato je bilo potrebno sprejeti 
določene spremembe v samih delih. Rešitev 
je že dogovorjena. Gradbišče sicer prometa 
ne ovira, najbolj moteče je, ko pride do pog-
reba. Na tem mestu se še enkrat zahvalju-
jemo Župniji Komenda za sodelovanje, saj 
smo se lepo dogovorili, kako in kaj, in za-
enkrat ni bilo nobenih pripomb svojcev na 
to, da so pokojnika imeli na drugi lokaciji.

Prejšnja in sedanja ravnateljica sta 
na tokratnem pogovoru za Aplenco 
izpostavili, kako velika je potreba po 
novi telovadnici v Mostah. Kdaj pa lahko 
upamo na pričetek gradnje?
Zaradi vodovarstvenih zadev se pojavlja-
jo težave za gradnjo na tistem mestu, kjer 
smo jo predvideli – torej na obstoječem as-
faltnem parkirišču. Sedaj iščemo rešitve pa 
tudi realno smo že od vsega začetka vedeli, 
da pred letom 2021 ne moremo pričakova-
ti, da se bo gradnja pričela. Malo bo še treba 
potrpeti in zdržati v trenutnih okoliščinah.

Na zadnji seji so svetniki izpostavili 
promet v Mostah, ki postaja vedno bolj 
moteč za prebivalce … Kje vidite rešitev?
Obe državni cesti, ki gresta skozi Moste, sta 
vedno bolj obremenjeni s prometom, pred-
vsem tranzitnim. Našo občino bo razbreme-
nila samo dokončna navezava Želodnik – 
Vodice. Obvoznica Vodice pa naj bi bila v letu 
2020 v fazi gradnje, končana pa leta 2021. 
Jaz računam na to, da se bo leta 2021 nada-

ljevala gradnja od Vodic mimo naše poslovne 
cone do Mengša. Na to temo sem že govoril 
z ministrico in je zagotovila, da bo prišla, da 
se podrobno pogovorimo, kako in kaj. Sedaj 
čakam na njen prosti termin. Vendar nam bo 
tudi takrat, ko bo ta navezava končana, še 
vedno ostal promet iz Kamnika skozi Križ 
in Moste. Promet skozi Moste in predvsem 
križišče 'Pri Kralju' bo razbremenila šele 
povezovalna cesta med stavbo, kjer je danes 
INCE, in vrtnarijo Gašperlin. To povezovalno 
cesto imamo v naših prostorskih planih.

Na ceste se vračajo šolarji. Kako je z 
varnostjo cest v naši občini?
Glavnina cest v občini je urejenih, razen Klan-
ca, kjer bomo pas za pešče/kolesarje naredili 
hkrati  z gradnjo komunalne infrastruktu-
re. Tudi cesta Komenda – Breg – Nasovče 
nima pločnika ali pasu za pešče/kolesarje, 
zato imamo za te otroke organiziran prevoz. 
Je pa dejstvo, da tudi tam, kjer je vse urejeno, 
ni nujno varno. Pri Tušu v Mostah je sema-
for »na tipko,« prehod za pešče in številne 

oznake, omejitev je 50 km/h, pa mimo neka-
teri vozijo zelo hitro. Upam, da bo k varnosti 
na občinskih cestah pripomogla postavitev 
stacionarnih radarjev, ki jo imamo v načrtu. 
Radarje bomo postavili na Križu, v Mostah in 
v Komendi. Sam mislim, da je najboljši ukrep 
za objestne voznike udarec po denarnici.

Kaj bi sporočili občanom ob pričetku 
novega šolskega leta?
Čez nekaj dni bo začetek novega šolskega 
leta, ko bo na naših cestah zopet mnogo ot-
rok. Občankam in občanom priporočam, da 
so v prvih tednih še bolj pazljivi in pozorni na 
dogajanje ob cestah, na pločnikih, ob preho-
dih za pešce, da ne bi prišlo do kakšnih nesreč. 
Staršem najmlajših priporočam, da svoje ot-
roke podučijo, kako se morajo vesti na cesti 
in na kaj morajo biti pozorni.  Nam šoferjem 
pa priporočam malo lažjo nogo na pedalih za 
plin. Zares priporočam pazljivost in bodimo 
obzirni do peščev in kolesarjev. 

Špela Šimenc

Zaradi težav pri odvajanju meteornih voda in sprememb v samih delih bo gradnja pri mrliških vežicah 
končana do sredine meseca septembra.
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Ob začetku novega šolskega leta: 

»Za šolske obveznosti naj bo 
odgovoren otrok.«

Čeprav je v zraku še poletje, gredo počitnice h koncu in okrog 
šole bo zopet živahno. Tik pred pričetkom novega šolskega leta 
smo obiskali prejšnjo in sedanjo ravnateljico OŠ Komenda Mo-
ste. Julija se je po 14 letih od vloge ravnateljice poslovila Mira 
Rek, v njene čevlje pa kot v. d. ravnateljice stopa Barbara Jane-
žič Bizant, ki se veseli novih izzivov. Prva se vrača v učiteljske 
vode, druga pa se od njih začasno poslavlja.

Julija se je po 14 letih od vloge ravnateljice poslovila Mira Rek, v njene čevlje pa kot v. d. ravnateljice stopa Barbara Janežič Bizant, ki se veseli novih izzivov.

Mira Rek zapušča mesto ravnateljice, 
saj je začutila, da dela iz zdravstve-
nih razlogov ne more opraviti tako, 

kot ga je zmogla v preteklih letih, da pa bi 
takšno zahtevno delo opravljala zgolj rutin-
sko, pa ni v njeni naravi. »Vloga ravnatelji-
ce potrebuje celega človeka. Delo ravnatelja 
je predvsem menedžersko delo, le v manjši 
meri pedagoško. Mislim, da ga je skoraj ne-
mogoče dobro opravljati v nedogled. Začuti-
la sem, da je dozorel čas, da svoj položaj, ki 
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zahteva veliko predanosti, prepustim mlajši 
generaciji. Sama ostajam na šoli kot učite-
ljica. Potrebujem malo spremembe, stik z 
učenci,« nam je o svoji odločitvi povedala 
Mira Rek, ki o svojem ravnateljevanju malo 
v šali in malo zares pravi, da so ga zazna-
movale predvsem gradnje. Število učencev 
se namreč povečuje, s tem pa tudi potrebe 
po novih prostorih. V času njenih manda-
tov so rešili mnoge prostorske težave, os-
taja pa velika potreba po telovadnici v Mo-
stah, za katero obe sogovornici upata, da bo 
čimprej zgrajena. Trenutno namreč noben 
izmed moščanskih oddelkov ne more vseh 
tedenskih ur pouka športa prebiti v telovad-
nici, zato si pomagajo z avlo oz. zunanjimi 
površinami.
Sicer pa Mira Rek pravi, da so se v vseh teh 
letih, ko je bila ravnateljica, zgodile velike 
spremembe. Ne samo devetletka in og-
romno administracije, šolstvo (kakor tudi 
življenje nasploh) močno zaznamujejo 
družbene spremembe, v šoli danes drugo 
ob drugega zadevajo zelo različna pričako-
vanja posameznikov, kaj in kako naj bi de-
lali. Spremenil se je tudi odnos staršev, ki 
imajo vedno večje zahteve do svojih otrok 
in do šole nasploh, otroci sami pa so delež-
ni manj raznovrstnih življenjskih izkušenj, 
kot so jih bili včasih, in so bolj vpeti v digi-
talni svet. Rekova na vprašanje, s kakšnim 
priokusom zapušča to delovno mesto, od-
govarja: »Predajo obveznosti doživljam 
kot veliko razbremenitev. Veselim se časa, 
ko mi ne bo treba vsakodevno sprejemati 
nešteto pomembnih odločitev.«

Večjih sprememb letos ne gre pričakovati
Kot v. d. ravnateljice je njeno delo prevzela 
Barbara Janežič Bizant, ki je na OŠ Komen-
da Moste zaposlena 13 let – kot učiteljica 
slovenščine, podaljšanega bivanja in zad-
nja tri leta kot pomočnica ravnateljice. Pri-
haja z Mlake, osnovno šolo je obiskovala v 
Komendi, danes pa živi v sosednji občini. Z 
letošnjim šolskim letom se od neposredne 
učiteljske vloge zaenkrat poslavlja, saj meni, 
da ob vseh novih zadolžitvah poučevanja ne 
bi mogla izvesti tako, kot bi si želela in kot bi 
bilo pošteno do učencev. Kakšno ravnatelji-
co pa lahko pričakujemo? »Sem samostojna 
in zavzeta, trudim se za dialog, pri svojem 
delu želim biti strpna in pravična, a hkrati 
odzivna tudi na potrebe posameznikov. De-
lati želim v dobro naših učencev, v skladu z 
vizijo šole vzpostavljati spodbudno delovno 
okolje, ki omogoča kreativnost in napredek 
v znanju ter dejavnosti usmerjati v strpne 
in pozitivne medsebojne odnose ter vzgo-

»Pred pogledom naprej bi se zazrla še malce 
nazaj in bi se v imenu kolektiva zahvalila Miri 
Rek za dolgoletno predano in srčno vodenje 
našega zavoda. Učencem pa privoščim, da bi si 
v tem šolskem letu med prijatelji nabrali veliko 
uporabnega znanja in raznovrstnih izkušenj, 
pod vodstvom učiteljev in mentorjev odkrili 
mnogo novega in zanimivega, kar najbolj razvili 
svoje spretnosti in talente, predvsem pa, da bi 
občutili zadovoljstvo in ponos ob svojih dosež-
kih in izdelkih. Ob vsem tem pa naj najdejo čas 
tudi za igro, sprostitev, potovanja s knjižnimi 

junaki, druženje in pogovor z ljubljenimi oseba-
mi. To zadnje naj velja tudi za starše – čeprav 
se zavedam, da si ob vsakodnevnih obvezno-
stih in naglem tempu včasih težko vzamemo 
čas za igro in druženje z otroki. Starše prosim, 
naj otrokom pomagajo organizirati popoldan-
ski čas in naj jih opogumljajo in spodbujajo pri 
samostojnem opravljanju nalog in učenju ter 
tako podprejo prizadevanja učiteljev, hkrati pa 
naj cenijo trud in dosežke otrok, čeprav morda 
ocena ne bo takšna, kot bi si jo želeli. Človek se 
uči tudi na napakah in vse življenje je učenje.« 

Letošnje leto bo šolski prag prestopi-
lo 739 učencev. Delovalo bo 32 rednih 
oddelkov in 11 oddelkov podaljšanega 
bivanja. Učenci od prvega do tretjega 
razreda in dva oddelka četrtošolcev 
bodo obiskovali šolo v Mostah, osta-
li pa šolo v Komendi. Šolski prag bo 
prvič prestopilo 66 učencev, ki so raz-
deljeni v tri oddelke. Število učencev 
narašča. Za primerjavo: pred desetimi 
leti je bilo v šolo vpisanih 512 učencev, 
danes pa jih je 739. 

jo otrok, da bodo v življenju znali in zmogli 
premagovati različne ovire,« pravi Barbara 
Janežič Bizant, ki kakšnih večjih sprememb 
na hitro v letošnjem letu ne obljublja. Bodo 
pa nadaljevali z aktivnostmi, ki so jih že pri-
čeli. V tem šolskem letu si je šola zadala cilj, 
da še več dejavnosti usmeri tudi v vzgojno 
delovanje – razvijanje empatičnosti; želijo, 
da učenci prepoznajo težave, ki jih pestijo, 
in drug drugemu pomagajo pri iskanju re-
šitev. Štejejo predvsem majhne pozornosti, 
prijazni medosebni odnosi pa so pomemben 
varovalni dejavnik pri odzivu na nezaželena 
vedenja. Poudarek bo tudi na ozaveščanju 
spletnih pasti, za katere si Janežič Bizantova 
močno želi, da bi se jih starši bolj zavedali, 
kajti tehnologija povzroča vedno več odvi-
snosti pri otrocih, kar je velik problem – ki 
ga je treba rešiti doma. 

»Ni prav, da starši pišejo domače naloge«
Nobena skrivnost ni, da so sodobni ot-
roci mnogo bolj 'zaviti v vato' kot otroci 
prejšnjih generacij. S tem se strinjata tudi 
sogovornici, ki veliko težavo vidita v tem, 

da starši prevzemajo nase (šolske) obve-
znosti svojih otrok. »Otroci so bili včasih 
mnogo bolj samostojni. Starši namesto 
otroka mnogokrat prevzemajo nase vso 
odgovornost tudi za šolsko delo, urejajo 
otrokov svet. Zakaj? Otrok mora vedeti, kje 
ima domačo nalogo, kam si je kaj zapisal. 
Otrok mora biti odgovoren za svoje stvari, 
sam mora nositi posledice svojih dejanj,« 
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»Rada bi se še zadnjič zahvalila vsem 
staršem za konstruktivno sodelovanje, 
sodelavcem za potrpljenje in podporo 
ter tudi učencem za bogastvo izkušenj, 
ki so mi jih omogočili. Učencem in učite-
ljem želim uspešno šolsko leto. Tako kot 

vsako leto pa predvsem devetošolcem 
polagam na srce, da so sedaj najstarejši 
na šoli, zato naj bodo mlajšim vzor in 
naj jim pomagajo. Pomembno je, da se 
čutimo, da znamo drug za drugega pos-
krbeti. Potem je vse lažje.« 

pravi Rekova in poudarja, da se bo le tako, tudi s 
kakšnim padcem, otrok česa naučil za življenje. 
Seveda katero izmed nalog starši lahko izkoristijo 
tudi za skupno delo, poglobljeni pogovor, če zmo-
rejo ali želijo, lahko otroku tudi kaj razložijo ali ga 
napotijo k učitelju, nikar pa naj namesto njih ne 
zapisujejo ali celo sami rešujejo nalog v zvezkih. 
Nekateri učenci res potrebujejo več pomoči staršev, 
a tudi ti starši naj razmišljajo o tem, kako otroka 
podpreti v čim večji samostojnosti. Barbara Janežič 
Bizant še doda, da s tem, ko starši opravljajo otro-
kove obveznosti, otroku odvzamejo izkušnjo, malo 
zmago po opravljenem delu, občutek zadovoljstva: 
»Učenje je proces, ki ga morajo opraviti otrokovi 
možgani – manj bližnjic jim ponudimo, dolgotraj-
nejše bodo sledi učenja. Vsak napredek je povezan 
s trudom in delom, tudi odrekanjem, uspeh in ve-
selje ob uspehu pa sta gradnika posameznikove 
samozavesti, dobrega občutka o sebi. Učencem 
moramo postavljati dovolj zahtevne izzive in ne 
smemo jih podcenjevati; če stvari delamo namesto 
njih, jih oropamo občutka lastne vrednosti in izku-
šnje, da zmorejo.« 

Špela Šimenc

Preko poletja 
najnujnejša 
vzdrževalna dela
Poletje je čas, da se v občini uredijo najnujnejša 
vzdrževalna dela. Mednje je prišla tudi ureditev in 
prenova območja osrednje ploščadi na pokopališču 
ter ureditev kolumbarija.

Pomanjkanje prostora za klasične grobove in tudi 
za žare je nekaj, kar se nam je zdelo nekaj časa na-
zaj še vprašanje, ki ne bo tako hitro prišlo na vrsto, 
pa se je pokazalo, da je strateško načrtovanje še 
kako pomembno.

Nadaljujejo se postopki, da bi podjetje, ki je preje-
lo koncesijo za izgradnjo doma za starejše občane v 
naši občini, čimprej pristopilo k realizaciji projekta 
izgradnje doma in izvajanje ustreznega programa.

Roman Dobnikar, 
občinski svetnik

LMŠ Komenda

Investicije in 
participativni 
proračun
Znano je stanje zadolženosti občin v minulem letu. Komenda, na 
račun grehov prejšnjega župana, še vedno izstopa, se pa dolg po-
časi zmanjšuje, čeprav še vedno znaša visokih 986 evrov na ob-
čana. Stanje prezadolženosti ima posledice v zastoju potrebnih in 
drugih želenih projektov, saj se bolj ali manj izvajajo le nujni.
 
Kljub finančnemu krču bi se lahko naredilo še marsikaj, a bo 
potreben zasuk v razmišljanju. Kot vire financiranja kaže upo-
rabiti sistem javno-zasebnih partnerstev in črpanje evropskih 
sredstev. Prvega bi lahko izkoristili za izgradnjo športnega 
parka, drugega za prenovo Kulturnega doma. Ostaja pa grenak 
priokus, da občina samo zaradi interesa nekaj posameznikov ne 
zmore pristopiti k virom, ki ji ležijo na dosegu rok.
 
Tudi zato kaže uvesti t.i. participativni proračun. Gre za sistem 
razporejanja dela proračunskega denarja, pri katerem o pora-
bi soodločajo prebivalci občine. Ti najbolje vedo, kaj skupnost 
potrebuje, s tem pa se dviga tudi kakovost življenja. Rešitev je v 
svetu že uveljavljena, pospešeno pa si pot utira tudi v slovenskih 
občinah. Stopimo nanjo tudi v Komendi.
 

OO SDS Komenda
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Praznovanje dneva državnosti v 
Komendi: »Slovenija smo mi«
Slovenci smo 25. junija, na državni praznik dan državnosti, praznovali 28. 
»rojstni dan« naše države – Republike Slovenije. Dan državnosti smo zelo 
slovesno praznovali tudi v naši občini na večer pred njim s prireditvijo Ča-
robne kresnice na parkirišču za Kulturnim domom v Komendi. 
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Urejanje planinskih poti 
v okolici Košutne
Člani PD Komenda in MDO PD Kamniško-Bistriškega območja PZS smo se 
na lepo soboto, 29.6.2019, zbrali na delovni akciji na Jezercih pod Krvavcem. 
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Pripravili sta jo Društvo umetnih kulturni-
kov Kaj ti mar (Boštjan Peršin, Darko Mavsar 
in Mirko Pogačar) in Občina Komenda. Pele 
so članice Dekliške vokalne skupine Victus, 
na glasbila pa igrale sestrice Juvan iz Na-
sovč: Nika na flavto, Petra na harmoniko in 
Manca na citre. S skrbno pripravljenim po-
vezovalnim besedilom izpod peresa Darka 
Mavsarja sta nas poleg njega obdarjala Bo-
štjan Peršin in Mirko Pogačar, župan Sta-
nislav Poglajen je ovrednotil prehojeno pot 
naše mlade državice. Posebej je opozoril na 
tisto, kar smo oz. naj bi zanjo, pa tudi zase, 
naredili mi sami. Poudaril je: »Slovenci smo 
si edini, da svoje države ne damo! Res je, da 
se nam niso uresničile vse želje in obljube. 
Veselimo pa se vseh doseženih uspehov, 
poti, ki smo jo prehodili. Nocojšnji kultur-
ni večer namenjamo naši 28 let stari državi. 

Danes so dovoljene sanje, jutri bo nov dan,« 
je ponovil za prvim slovenskim predsedni-
kom Milanom Kučanom. In opozoril ter 
pozval: »Država smo mi!« 
K temu so povabili tudi člani umetniške sku-
pine Kaj ti mar: »Naše misli, želje in upanja 
soustvarjajo naš jutrišnji dan. Zato pazimo, 
o čem razmišljamo danes, kajti jutri to lahko 
postane naša resničnost. Bodimo pozitivni, 
pozabimo na zamere in razprtije.«
Zelo lepemu, miselno globokemu in naro-
dno zavednemu kulturnemu programu je 
sledila pogostitev in prijateljsko druženje, ko 
so nas resnično začele obletavati »čarobne 
kresnice«. Bilo je lepo, posebej zaradi vsega 
zapetega in zaigranega, narodno budilnega, 
pa tudi velikega obiska, prijaznih obrazov in 
dobre volje vseh navzočih.

Jožef Pavlič

Z avtom smo se zapeljali do Kriške, kjer 
smo si razdelili opremo in jo mahnili 
proti Planini Koren. Po uri hoje s celotno 
opremo na ramenih, dvema 'motorka-
ma', agregatom, vrtalko, klini in novo 30 
metrov dolgo jeklenico, z nekaj pločevink 
barv in druge drobne opreme smo pris-
peli do Planine Koren. Namen akcije je bil 
urediti planinske poti od Planine Koren 
do Planine Košutna in naprej do Košutne 
ter Kompotele. Za ta podvig se je zbralo 19 
markacistov in somišljenikov, ki so prišli 
uredit planinske poti. Organizacijo delov-
ne akcije je prevzelo PD Komenda ob po-
moči MDO in PZS.
Na Planini Koren smo se okrepčali in raz-
delili v skupine: za obrezovanje, markira-
nje in tehnično ekipo. Na Košutno peljeta 
dve poti, zato smo za pot do Košutne se-
stavili štiri ekipe, dve ekipi za obrezovanje 

z motorno žago in dve ekipi za markiranje 
ter obrezovanje manjših vej. Dvojica se 
je odpravila na Kompotelo, najdaljšo pot 
pa sta prehodila Pavleta, ki sta na novo 
označila celotno pot do Mokrice. Tehnič-
na ekipa je sestavljala štiri člane in imela 
najkrajšo pot do delovišča, vendar največ 
opreme ter najbolj zamudno delo. Zame-
njala je kline in jeklenico na poti od Planine 
Koren do Košutne.
Delovno akcijo smo uspešno zaključili. Poti 
smo dodobra očistili jih na novo pomarki-
rali, zavarovali in zamenjali table. Za za-
ključek delovne akcije smo se z golažem in 
polento okrepčali v planinskem domu PD 
Komenda. Hvala vsem za odlično opravlje-
no delo in hvala, ker z nasmehom in dobro 
voljo skrbite za naše pohodniške poti.

Luka Nagode, PD Komenda
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Gasilski tabor 
Kolpa 2019

Gasilska mladina Gasilske zveze Ko-
menda je že drugič preživela tabor-
ski vikend na Kolpi. Tudi letos smo 
taborili pri Pojetovih v Koprivniku. 
Skupaj z mentorji nas je bilo 27. 

Iz Komende smo se odpravili v petek 26.7. 
ob 8. uri zjutraj in v dopoldanskih urah 
prispeli v Koprivnik. Po postavitvi tabora 
in kosilu smo se odpravili v avtokamp Ra-
denci in do večera uživali v topli Kolpi. Po 
vrnitvi v tabor smo pripravili večerjo, za-
kurili taborni ogenj in ob druženju in dru-
žabnih igrah preživeli večer. Obiskal nas je 
tudi poveljnik GZ Komenda Janez Hlade, 
ki je vsem udeležencem tabora razdelil 
spominske priponke, ki jih je izdelal Blaž 
Maleš. Tudi drugi dan smo se po zajtrku 
(mimogrede, palačinkah 'XXL'), odpravili 
na Kolpo, kjer nam je na supih, plavanju in 
ob poležavanju na plaži hitro minil dan. V 
poznih večernih urah smo ugotovili, da se 
nam pripravlja nevihta, zato smo se pre-
selili na podstrešje garaže pri naših gosti-
teljih. 'Nalivalo' je celo noč in tudi zjutraj 
nam je bilo jasno, da se vreme ne bo spre-
menilo, zato smo po zajtrku pospravili ta-
bor in se odpravili domov. Na žalost smo 
imeli ta dan v načrtu raftanje po Kolpi, ki 
ga nismo izvedli. Pa drugo leto.
Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, ki 
so nam omogočili tabor: družini Poje za 
gostoljubje, Srečku Korbarju za odličen 
golaž, mesariji Likozar za popust pri naba-
vi mesa, družbama Burgox in Nektar Na-
tura za materialne dobrine ter družbama 
TGM Kosirnik, trgovini Lanen cvet in žu-
panu Stanislavu Poglajnu za majice.

Mihaela Poglajen

Suhadolčani premagali 
Moščane v vaterpolu
Skadovci (Suhadolčani) in Mušani (Moščani) živijo tako blizu eden drugega, 
da si lahko skorajda čez cesto Mengeš – Moste – Kranj eden drugemu pog-
ledajo v oči. V sredo, 17. julija, popoldne so si v resnici, a ne prek omenjene 
prometne povezave, marveč v tekmi v vaterpolu v t. i. »Roščovem vogu« na 
reki Pšati. 

Pobudnika tekme sta bila podjetnika Ro-
man Kosirnik (TGM Kosirnik) iz Most in 
Boris Čebulj (Bortega) iz Suhadol, ki sta se 
nekaj dni pred tekmo pri suhadolskem pi-
vovarju Janezu Skoku (Maister Brewery) 
»pričkala«, kdo je boljši v športih: ali Ska-
dovci ali Moščani? Moščani so Skadovce 
leta 1998 premagali v prvem nogometnem 
maratonu (24 ur nogometa v Mostah), Ska-
dovci pa so bili boljši od njih v biatlonu in 
hokeju na ledu. Novo športno disciplino 
– vaterpolo je za četrto merjenje športnih 
spretnosti in moči med njimi predlagal Ro-
man Kosirnik. Bolje ne bi mogel »zadeti«, 
kajti Skadovcem (Žabarjem), katerih pre-
poznavni znak je žaba, je vaterpolo pisan na 
kožo in bila bi velika sramota, če bi v njem 
izgubili. V sila napeti tekmi, v kateri so se 
borili na vso moč, kajti šlo je za prestiž in 
čast, so porazili Moščane z rezultatom 7 
: 5. Tekma je minila brez večjih poškodb. 
Zasluge za to imajo prebivalci obeh vasi, 
ki so pred športnim obračunom, kolikor so 
mogli, pripravili »teren« za »zgodovinski« 
športni »spopad«. Veliko je pri tem poma-
galo podjetje Težka gradbena mehanizacija 
Kosirnik iz Most, ki je iz vode potegnilo tudi 
zelo težko skalo. Ene, skorajda sredi rečne-
ga okljuka, pa zaradi oddaljenosti od brega 

ni moglo, zato so tekmovalci pred tekmo ob 
njej zasadili v strugo lopato, da so  videli, 
čemu se morajo izogibati. 
Najboljši igralec tekme, ki so jo poimeno-
vali »Korać cup 2019« je bil Roman Kosir-
nik iz Most, najboljši strelec Tomaž Radšel 
iz Suhadol s tremi goli. Z obrambami sta se 
zelo izkazala oba vratarja: Dušan Klemen-
čič iz Suhadol in Milan Bergant iz Most. 
Dlje, ko je trajala tekma, bolj srditi so bili 
športni »spopadi« na obeh straneh, od 
časa do časa tudi s prekrški. Številni gle-
dalci so uživali v napetem športnem boju. 
V odmorih pa tudi otroci, ki so se po reki 
vozili z veliko pnevmatiko, se dričali po 
spolzkem bregu. 
Zmagovalce je pričakala nagrada – zaboj piva 
iz rok Moščanov (popili so ga družno), pora-
žence pa leseni pokal. Ob glasbi, dobri hrani 
in pijači so se pomirili tudi razgreti duhovi. 
Skadovci in Moščani se še niso dogovorili 
za povratno športno srečanje. Po vsej ver-
jetnosti to bo, mogoče celo v kakšni drugi 
športni disciplini. Pomembneje kot to, je 
njihovo prijateljsko druženje, pa tudi skrb 
za reko Pšato, da bi ta tekla čistejša kot je 
pred leti in bi se tako eni kot drugi varneje 
kopali v njej. 

 Jožef Pavlič  
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Francetovih 5000 pohodov 
na Šenturško Goro
Franc Drolec iz Komende dobro skrbi za svoje zdravje. Že štirinajst let in pol 
redno obiskuje Šenturško Goro, največkrat z ženo Majdo.

Knjižnico pod 
krošnjami bi bralci 
imeli celo poletje
Poletno julijsko dogajanje v občini 
je popestrila Knjižnica pod krošnja-
mi, ki se je dogajala pred komendsko 
knjižnico, pa tudi na igrišču pri vrtcu. 

Kot so nam povedali v knjižnici, je bil obisk 
zelo dober. »Ponedeljek in torek smo malo 
vedrili med kapljami in smo zato del gra-
diva imeli v preddverju knjižnice, kjer so si 
ga obiskovalci lahko izbrali in odnesli bo-
disi na igrišče pri vrtcu ali pa so se usedli 
na ležalnike na trati pred knjižnico. Ostale 
dni smo poleg branja ponudili tudi igranje 
družabnih iger na prostem in izdelovanje 
knjižnih kazalk,« je povedala knjižničar-
ka Maja Šinkovec Rajh ter dodala še, da so 
nekateri bralci izrazili željo, da bi knjižnico 
pod krošnjami dreves z veseljem obiskova-
li celo poletje. »Bomo upoštevali želje in jih 
izpolnili, kolikor se bo dalo, tudi prihodnje 
poletje«, so nam obljubili v knjižnici.

Špela Šimenc
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Tabor gasilske mladine PGD 
Komenda na Rogli 2019
Letos smo se tabora na prijetni Rogli udeležili že petič. Prvo leto je pogum za 
letovanje zbralo le 8 mladih gasilcev, naslednje leto je bilo udeležencev gasil-
ske mladine že 16, tretje leto 20, lansko leto kar 22, letos pa je bilo na taboru 11 
mladincev. Na vseh teh petih taborih sta bila z nami mentorja Mihaela in Slavko.  

 Redno se vpisuje v pohodniško knjigo. Do 
sedaj se je kot pohodnik do kmečkega turiz-
ma Pavlin na Šenturški Gori povzpel 5000-
krat in prehodil okoli 30 tisoč kilometrov. 
Jubilejni pohod je opravil letos, 10. junija. 
Kot pravi Franc, mu pohodi po svežem zraku 
pomenijo sprostitev, druženje in nabiranje 
kondicije. Vsako leto opravi v povprečju 325 
vzponov in je promotor zdravega življenja, 
predvsem pa hoje brez obuval. Vreme zanj 

pri vzponih ni nobena ovira. Franc vodi tudi 
Pohodniško sekcijo Škrjančki, ki uspešno 
deluje pri Planinskem društvu Komenda in 
bo konec letošnjega leta praznovala 15 let. 
Ime so dobili po pesmi o škrjančkih, ki so jo 
radi zapeli v veseli družbi. Imajo več kot 50 
članov iz Komendske, Cerkljanske in oko-
liških občin, najbolj pogosti so prav pohodi 
na Šenturško Goro.

Janez Kuhar

Tudi letos smo bili nastanjeni v apartmaj-
skih hiškah, prehranjevali pa smo se v ho-
telski restavraciji, kjer je hrana raznolika 
in zelo dobra. Vsak dan smo se kopali v ho-
telskem bazenu, se odpravili na razgledni 
stolp, en dan smo namenili raziskovanju 
same Rogle. Obiskali smo živalski vrt v 
Slovenskih Konjicah, še posebno veselje 
pa je vsakodnevno sankanje na Zlodeje-
vem. Na žalost nam letošnje vreme oziro-
ma nizke temperature niso dopuščale, da 
bi obiskali bazene in tobogane v Zrečah, 
saj je bilo premrzlo. Na poti domov smo 

se že tradicionalno ustavili v Avtokampu 
Menina v Savinjski dolini. Eni so preplezali 
adrenalinski park, drugi pa so se osvežili 
v jezeru. V avtokampu smo obiskali tudi 
člane našega društva, ki so tam preživljali 
konec tedna. Po kosilu smo se vrnili do-
mov, z željo, da se tudi drugo leto vrnemo 
na Roglo. Teden je minil v zelo prijetnem 
vzdušju, z obilo dobre volje in raznih za-
bavnih potegavščin.

Mihaela Poglajen
Predsednica MK pri PGD Komenda
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Komendske balinarke prve in druge

Nepozabni poletni dan starejših upokojencev
Za letošnji enodnevni izlet starej-
ših občanov je bil izbran naravni in 
kulturni biser v objemu Kamniško-
-Savinjskih Alp, Logarska dolina. 
Vožnjo vsako leto krije Občina; tudi 
letos je bilo tako in okrog 60 senio-
rjev se je v veselem pričakovanju le-
pega poletnega doživetja sproščeno 
podalo na pot. 

Nihče prvič v ta gorski raj, vendar z zave-
danjem, da te osvoji in prevzame vsakokrat 
znova, vsakokrat prvič, kot rodna domači-
ja, in te nahrani s prvinsko lepoto sožitja 
človeka z naravo, s svojo ekološko, biot-
sko in krajinsko enkratnostjo, ki še vedno 
ustavlja dih. Da se zastrmiš in čudiš z otro-
ško dušo. Nekje preberem napis: »Logar-
ska dolina ni tu zato, da bi jo spreminjali, 
ampak zato, da ona spremeni vas!«
V Ljubnem se prepustimo lokalni vodnici 
Neži. Krajinski park po mednarodni kla-
sifikaciji spada od 2009 med Evropske 
destinacije odličnosti. Tukaj se čas usta-
vi. Narava ponuja samotne poti, samo-
oskrbne kmetije po strmih pobočjih in 
posebnosti – od slapov, skalnih previsov 
in votlin bajeslovnih oblik, spodmolov, 
častitljivih dreves izjemnih dimenzij, 
do redkega rastlinja in ogroženih živali. 
Je dežela za samotne popotnike, željne 
govorice tišine, ali doživetja z lojtrskim 
vozom po Solčavski panoramski cesti in 
neštetih možnosti za rekreacijo, anima-
cijo, pristno domačo hrano na turističnih 
kmetijah s prijaznimi domačini. 

Predstavnice najboljših ekip z medaljami in rožami

Takšna kmetija nas je gostila pri Selišniku v 
Podvolovljeku. Mladi ambiciozni gospodar 
je ustvaril prepoznavno družinsko ponud-
bo z zgornjesavinjskim želodcem, ker »gre 
ljubezen skozi želodec«. S trdim delom, ob-
čutkom za današnji čas, iznajdljivostjo in 
predanostjo trdoživim grčavim prednikom. 
V Logarski dolini se je večina podala do slapa 
Rinka, ostali pa so se predali sproščenemu 
kramljanju v senci. Dan je bil prelesten, brez 
oblačka, brez vetrov. Po kosilu v Lučah smo 
si ogledali 300 let staro, mogočno grun-
tarsko Juvanovo hišo, kjer nas je v zavetju 
trdnih in velbanih zidov spomin popeljal v 
življenje naših prednikov. Kmetija je z žago, 
mlinom, vaškim periščem in ugledom ob-
vladovala okolico in dajala zaslužek. Pred 
gospodarskim poslopjem so razstavljena 
stara orodja in priprave za striženje ovac 
in predenje volne, unikatne starine, ki jim 

nismo vedeli imena, ko smo v družabni igri 
izpolnjevali »kmečki kviz«. Tudi zabijanje 
žebljev v tnalo ni bil mačji kašelj, metanje le-
senih krogov v tarčo pa je bilo deležno sme-
ha in športnega spodbujanja tekmovalcev. 
V Lučah nas je nagovorila resnična urejenost 
kraja kot celote: s cvetjem, mnogimi etnolo-
škimi detajli in estetsko oblikovanimi kotič-
ki, čistočo in domiselnostjo, po avstrijskem 
vzorcu. Tako v Lučah sveti luč slovenskega 
turizma. Kot butična posebnost, ki se ji poz-
na tradicija in slovenski značaj. Vsa zgor-
njesavinjska dolina je tako posebna, tako 
pristna, tako naša. Takšni so še vedno tudi 
njeni ljudje: vesele narave, skromni, domo-
ljubni in neustrašni čuvarji sveta pod gor-
skimi verigami, ob Raduhi in Olševi. 
Naslednje leto pa kam drugam.                                                                                   

 

Iva Ogorevc

Fo
to

: J
ož

ef
 P

av
lič

Članice Balinarske sekcije pri 
DU Komenda so v zadnjem 
času prizadevno trenirale. To 
se je hitro poznalo tudi pri re-
zultatih, saj so bile na turnirju 
v Kamniku prve, v Mengšu pa 
druge; balinarji so bili v Ka-
mniku drugi.

Zelo so se izkazale »na domačem 
terenu«, ko so na »turnirju vete-
rank« na balinišču pri Planinskem 
domu Komenda v zelo vročem in 
soparnem vremenu 24. julija os-
vojile prvo in drugo mesto med 

osmimi ekipami. Prva je bila ekipa 
Komenda 1 v postavi Ivanka Žulič, 
Andreja Rojko in Mari Smolnikar, 
druga pa Komenda 2, za katero so 
balinale Fani Sodnik, Dani Misja in 
Angelca Hočevar. Tretje so bile ba-
linarke z Brezovice, četrte iz Ško-
fje Loke, za njimi pa so se uvrstile 
ekipe Bičevja, Kamnika, Mengša in 
Iga. Medalje je najboljšim ekipam 
podelil podpredsednik Balinarske 
sekcije pri DU Komenda Avgust 
Sodnik, rože pa voditelj tekmova-
nja Tomaž Hacin.

Jožef Pavlič
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Občanka Anica Bravhar 
praznovala 90 let
V torek, 9. julija, je Anica Bravhar iz Suhadol praznovala 
častitljivih 90 let. 

Ob tem jubileju so jo obiskali in ji čestitali tudi župan Stanislav 
Poglajen, direktorica občinske uprave mag. Majda Ravnikar ter 
predstavnice Rdečega križa Moste. Čeprav ji življenje ni prizana-
šalo, je Anica pozitivna, polna energije, pa tudi pošaliti se zna še 
dobro. Sosedje so ji pred hišo postavili rožo, sama pa je ob tem 
pripomnila, da jim bo vrnila, ko bodo oni stari 90 let. Čeprav mal-
ce težje hodi, si sama še skuha in poskrbi zase, sem in tja pa ji na 
pomoč priskočijo tudi sosedje, s katerimi ima zares lep odnos. 
Kakšen pa je njen recept za dolgo življenje? »Upanje je zelo po-
membno,« pravi Anica, ki ji želimo še veliko zdravih let.

Špela Šimenc

90 let Jožeta in Marije 
(Mimi) Lah iz Suhadol: 
»Življenje gre naprej!«
V soboto, 17. avgusta, sta s hčerko Hildo, sinovoma Mar-
janom in Rajkom, sedmimi vnuki in osmimi pravnuki ter 
drugimi sorodniki praznovala 90. rojstni dan zakonca 
Jože in Marija (Mimi) Lah iz Suhadol. 

Jože prav na ta dan, Mimi, kot kličejo Marijo, pa že 14. julija. Ob tej 
visoki življenjski obletnici so ju obiskale poverjenice Rdečega križa 
Moste Polonca Pibernik, Marija Čehun in Erika Habjan, jima čes-
titale in izročile lepo darilo. Jubilanta sta se zelo razveselila darila, 
posebej pa dobrih želja, ter obiskovalkam obilno postregla. V dalj-
šem pogovoru sta slavljenca spregovorila o mnogih lepih, pa tudi 
žalostnih trenutkih svojega življenja. Zlasti o hudem, kar sta doži-
vela med vojno, vendar polna upanja gledata v prihodnost. »Vidimo 
se pri stotih letih,« je nazadnje rekel jubilant Jože. In s to željo z 
ženo Mimi segel obiskovalkam v roke ob slovesu.

Jožef Pavlič 

Nande Vode je praznoval 
100. rojstni dan
Nande Vode iz Komende je 23. julija popoldne pri Lo-
vskem domu Lovske družine Komenda pri vasi Križ pra-
znoval svoj 100. rojstni dan. 

Pri praznovanju so se mu pridružili življenjska spremljevalka Ma-
ruša, hčerke Dunja, Slavka in Alenka ter sinova Sergej in Ferdi-
nand z družinami, 12 vnukov in 20 pravnukov in veliko posebej 
povabljenih gostov. Stoletnik Nande se je na praznovanje pripeljal 
v lovski obleki in s kočijo. Voščila in dobre želje za prihodnost so 
mu izrekli: komendski župan Stanislav Poglajen, starešina Lovske 
družine Komenda Goran Peršin, predsednik Konjeniškega kluba 
Komenda in častni občan Lojze Lah, predsednik DU Komenda Saša 
Lenarčič, predsednik NO PGD Komenda Franjo Verhovnik in pred-
sednik Krajevne organizacije Zveze združenj za vrednote NOB 
Komenda Filip Železnik. Jubilejno torto s stiliziranim družinskim 
deblom mu je spekla hčerka Alenka.

Jožef Pavlič   
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Zaključek prvega dela 
zbiranja hišnih imen: zbrali 
207 starih hišnih imen
Projekt zbiranja in obeležitve hišnih imen, ki se je v letu 
2019 izvajal v naseljih Križ, Moste, Suhadole in Žeje, je 
pri koncu. V navedenih vaseh je bilo zbranih 207 starih 
hišnih imen. Osnovni cilj projekta je bil predvsem oh-
ranitev in ponovna oživitev starih hišnih imen kot dela 
nesnovne kulturne dediščine, ki v vsakdanjem življenju 
izginja v pozabo. 

Zbrana hišna imena so objavljena na spletni strani www.hisnaime-
na.si, kjer obiskovalci poleg hišnih imen lahko najdejo tudi druge 
zanimive podatke o domačiji (npr. stara hišna številka, zapisi hi-
šnih imen in gospodarji hiš v zgodovini hiše). Poleg tega je bila v 
okviru projekta izdana knjižica s hišnimi imeni, ki bo občanom 
brezplačno na razpolago od sredine septembra na Občini Komenda. 
Najbolj viden rezultat projekta so označitve hiš s hišnimi imeni na 
glinenih ploščah, ki jih je na podlagi oddanega soglasja lastnikov 
prejelo 80 hiš. Na tablah so imena izpisana v domači narečni obliki, 
pri čemer se uporablja tudi znak 'Ə', ki se prebere kot polglasnik.
Ob zaključku se zahvaljujemo vsem domačinom, ki so sodelovali 
pri zbiranju hišnih imen in s tem poskrbeli, da ta posebnost slo-
venskega podeželja ne bo pozabljena. Vsem domačinom, ki imajo 
doma staro hišno ime, pa naj bo ta prispevek tudi apel k ohranja-
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Veseli slovenski večer z Ivanom 
Sivcem v osrednji vlogi
Društvo sv. Jakoba Kamnik je 14. junija zvečer v dvorani frančiškanskega sa-
mostana v Kamniku pripravilo kulturno prireditev z naslovom Veseli sloven-
ski večer. V goste je povabilo najbolj plodovitega slovenskega pisatelja (že 
156 knjig), pesnika in etnologa mag. Ivana Sivca. 

nju rabe hišnih imen v vsakdanjem pogovoru na vasi.
Lastnikom domačij, ki se za označitev domačij niso odločili, Ob-
čina Komenda še vedno zagotavlja brezplačne table. Za pridobitev 
table s hišnim imenom v naseljih, kjer je bila akcija že izvedena, 
se lastniki lahko obrnejo na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, 
telefon 04 581 34 16 ali e-pošta klemen.klinar@ragor.si. Projekt 
bo v svojem drugem delu, ki se bo predvidoma pričel konec leta 
2019, raziskal imena še v preostalih naseljih občine Komenda.
Projekt »Stara hišna imena« poteka v okviru LAS Za mesto in vas 
in je financiran s strani Občine Komenda, ostalih sodelujočih ob-
čin in Evropske unije prek Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja (EKSRP: Evropa investira v podeželje).

Klemen Klinar
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Predstavila ga je predsednica društva dr. 
Marjeta Humar, z njim se je pogovarjal pu-
blicist in član UO Društva sv. Jakob Kamnik 
Jožef Pavlič. Dogodek sta z igranjem na citre 
in petjem obogatila citrar Tomaž Plahutnik in 
pevka Joži Kališnik. Zapela je celo dve pesmi, 
za kateri je besedila napisal Ivan Sivec (Slo-
venski zvonovi in Pod cvetočimi kostanji). 
Pisatelj Sivec je v uro in pol trajajočem po-
govoru razpredel svojo pestro in z ustvarja-
njem zelo obogateno življenjsko nit oz. pot od 
osnovnošolskih let dalje do okrogle življenj-
ske obletnice 70 let, ki jo je praznoval v maju. 
Zadnjo knjigo je posvetil Vačam in vaški si-
tuli. Polno prostorno dvorano poslušalcev je 
posebej pritegnil na koncu s pripovedjo, kako 
je šel po sledeh slovitega romanopisca Jacka 
Londona na Aljasko. Predvsem zaradi najbo-

gatejšega Slovenca Antona Prestopca (1867-
1952) z Javorja nad Šmartnim pri Litiji, ki je na 
Aljaski nakopal poldrugo tono zlata, a ga je to 
nazadnje premamilo in pogubilo. Ivan Sivec 
jo je s spremstvom srečno odnesel, lahko pa 
bi se končalo drugače, če bi se srečali z grizliji, 
pri čemer jim verjetno ne bi pomagalo drago 
plačano razpršilo. Kaj vse je doživel na Aljaski 
in kako je končal zlatokopec Prestopec, je po-
pisal v knjigi Sanje, daljše od življenja. 
Obiskovalci bi ga še poslušali, a pisatelja je 
čakalo podpisovanje številnih knjig, sreča-
nje z gosti in prejemanje čestitk ob nedav-
nem življenjskem jubileju. Med njimi tudi 
od več komendskih občanov, ki so se udele-
žili lepega in živahnega kulturnega dogod-
ka v vročem junijskem večeru. 

Jožef Pavlič 
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KLP d.o.o načrtuje novo zaposlovanje

Kako zadovoljni ste z lokacijo v Po-
slovni coni Komenda? 
V poslovni coni smo prisotni od sep-

tembra 2018. Lokacija, ki jo imamo, je po oce-
nah obiskovalcev ena najboljših v coni, saj ve-
čino prometa poteka mimo našega poslovnega 

Podjetje KLP d.o.o je zadnjih 20 let poslovalo v coni Stol, zaradi rasti podjetja pa 
je bila izgradnja novega poslovnega objekta neizbežna. Odločili so se za Poslovno 
cono Komenda, kjer so prisotni od septembra 2018. Kljub nekaterim pomanjklji-
vostim v coni direktor podjetja Miha Javh pravi, da so z novo lokacijo zadovoljni. 

grama. Naša največja prednost je strokovnost 
na vseh področjih prodaje, kar je oblikovalo 
tudi naš slogan: »Zaupajo nam najboljši«!

Kakšne vrednote/cilje zasledujete?
Z reprodukcijskimi in pomožnimi materiali 
želimo našim odjemalcem predvsem v lesni 
in gradbeni industriji ponujati in dobavljati 
kakovostne izdelke, ki, skupaj s spremljajo-
čo prodajno podporo, dosegajo ali presegajo 
njihove zahteve in pričakovanja; to je naša 
najpomembnejša zaveza! 

Špela Šimenc

objekta, kar za nas pomeni dobro vidnost. Smo 
pa glede zastojev ob jutranjih in popoldanskih 
urah zelo nezadovoljni, saj ena vhodno-izho-
dna cesta ne zadošča tako velikemu številu ljudi. 

Koliko zaposlenih imate? 
Trenutno nas je 16 zaposlenih. V nadaljeva-
nju pa imamo plan zaposliti še nekaj ljudi.

S čim se ukvarjate? 
Naše podjetje se ukvarja s trgovino na 
debelo in drobno z repromateriali za vse 
vrste obrti (lepila, embalaža, pakirni in 
povezovalni program, barve, čistila, vijaki, 
električni stroji …). 
Prepoznavni smo po dobrem in kakovostnem 
servisu, izredni kakovosti prodajnega pro-
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Nande Vode – stoletnik, ki je 
odprt za spremembe

Nande Vode se je rodil tik po koncu 1. svetovne vojne, leta 1919.  
V svojem času je veliko pomembnega napravil tako v lokalnem, 
kot v širšem okolju. Aktiven je bil pri številnih društvih, pri ne-
katerih tudi ustanovitelj, vrtel je filme v kulturnem domu, se 
ukvarjal s kulturo in še bi lahko našteval. Je skromen in nikoli 
se ni želel preveč izpostavljati, kljub temu pa ga je življenje ve-
likokrat potisnilo v ospredje. To je bilo včasih bolje in drugič 
slabše, kot pravi naš tokratni sogovornik. Nato pa hudomušno 
pristavi: »Ampak preživel sem pa le!«

Pravite, da je včasih bolje, drugič slab-
še – toda preživeli ste! Ta vaša izjava 
se mi zdi pomembna. Ne le, da teh let, 

ki ste jih preživeli, ni malo; šlo je za čas, v 
katerem ste živeli, saj družbene razmere, 
niso bile ne lahke, ne posebej varne za živ-
ljenje. Po drugi strani je šlo v tem času za 
korenite spremembe, rodili ste se po kon-
cu 1. svetovne vojne, kmalu je nastopila 2. 
svetovna vojna, čas povojne obnove – in 
vseskozi ste bili zelo aktivni.
Premišljeval sem o tem, kako je bilo takrat, 
ko sem bil še majhen, saj sem se že zavedal 
življenjskih razmer, in lahko rečem, da so 
razmere in pogoji, v katerih sedaj živimo, 

v primerjavi s tistim časom, čudovite. Če bi 
se vse, kar se je zgodilo v mojem življenju, 
odvilo v enem samem letu, tega ne bi bilo 
moč prenesti, ker se je vse to zgodilo v sto 
letih, pa je šlo.  

Kako se spomnite Komende, kaj vam 
je iz najzgodnejšega obdobja, še pred 
šolanjem, do danes ostalo v spominu?
Najlažje bi rekel, da je bilo takrat vse sku-
paj zelo primitivno. Recimo, v gospodinj-
stvu štedilnikov skoraj niso poznali. Vso 
hrano so pripravljali v peči, le za prašiče so 
imeli kak kotel. Sicer je bilo nekaj obrtni-
kov, a tudi ti niso bili na dosti boljšem. Po-

tem se je začelo spreminjati, še posebej z 
bližajočim prihodom druge svetovne vojne 
se je vse skupaj močno zasukalo.

Kdaj se je po vaše začela Komenda razvijati?
Bil sem kar precej časa v šoli, tako da sem 
za nekaj časa izgubil stik z domom. V tistem 
času, v obdobju šestih let, so se začele razme-
re že spreminjati, ne le pri nas, temveč tudi v 
svetu. Odzvanjale so že priprave na svetov-
no vojno, te pa so s seboj prinesle res velike 
spremembe tako v kulturnem kot gospodar-
skem smislu. Povojni čas je bil čas sprememb, 
nastopil je trenutek, ko se vse izbriše in se za-
čenjajo stvari postavljati na novo.

Vi ste razvoju kot takemu sledili.
Takrat je bilo še dosti elana, vojne je bilo ko-
nec in nekaj je bilo le potrebno narediti. Tre-
ba je iti naprej. Potrebno je napredovati. Ne 
samo pogrevati starih reči, tisto, kar je bolje, 
je potrebno zastaviti, in slabše opustiti.

Po vojni ste bili izvoljeni za poslanca.
Ja, to je bilo bolj slučajno. Sam sem bil bolj 
nadomestni kandidat, ker sta morala biti 
dva kandidata. Mišljeno je bilo, da bo drug 
kandidat izvoljen, a sem bil na žalost jaz.

Tudi na vašo žalost?
Na nek način sem bil res zapostavljen. 
Drugi poslanci so za svoje delo dobivali 
plačo, jaz pa ne, ker sem bil zasebni kmet 
in mi po tej logiki ni pripadalo plačilo.

Kako so gledali na vas, ker ste bili kmet, 
za povrh še zasebni, in obenem poslanec?
Politično je bilo to nezaželeno, ker so se že-
leli rešiti zasebnih kmetov in vse podrža-
viti ter napraviti velika državna posestva, 
kjer naj bi se delalo.

Njegova življenjska načela je dobro 
opredelila najstarejša Nandetova hči 
Dunja z besedami: »Življenjsko vodi-
lo mu je bilo, da bo svet zaradi svojega 
dela zapustil v boljšem stanju od tis-
tega, v katerem se je rodil.«
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Vi ste na nek način imeli dvojno delo: 
parlament in doma kmetijo.
Ja, seveda, od nečesa sem moral živeti. Zato 
sem imel doma še kmetijo, čeprav bi jo tako in 
tako obdržal, tudi če ne bi bil več v parlamen-
tu. V osnovi sem bil kmet, slučaj me je pripe-
ljal do tega, da sem prišel v parlament in sem 
si zadal nalogo, da bom pripomogel k temu, 
da bomo kmetje enakopravni z ostalimi. 
Kmetije so izginjale. Želel sem izenačiti pra-
vice kmetov z delavskimi pravicami, posebej 
glede zavarovanja, zdravstvenega in pokoj-
ninskega. Vse skupaj je prišlo tako daleč, da so 
bile te pravice za kmete priznane v Sloveniji, 
v drugih jugoslovanskih republikah pa ne. To 
je bilo tako odmevno, da sem bil na enem od 
partijskih kongresov zaradi teh dejavnosti 
povabljen k predsedniku Titu. Sam razgovor 
ni bil tako pomemben, pomembneje je bilo, 
da smo bili zaradi te tematike povabljeni k 
njemu kot kmetje in s tem dosegli priznanje 
kot kmetje, sama kmetijska dejavnost pa kot 
pomemben del državnega gospodarstva.

Vrniva se nazaj, ko ste zaključili šolanje, 
ste počasi prevzeli vodenje trgovine in 
posestva od svojega očeta. Kako se ga 
spominjate? Med 2. svetovno vojno je 
umrl in nadaljevanje njegovega dela je 
padlo na vas in vaša ramena. Navsezadnje 
je bil ugleden človek, ki je pustil pečat 
kraju: kakšen je vaš spomin nanj?
Ja, bil je ugleden. Bil je zelo resen človek, 
ki je resno jemal vse stvari, s katerimi se je 

moral soočiti. Ni bil prevzeten človek, ne le 
jaz, tudi drugi ljudje so ga imeli predvsem za 
poštenega človeka. Bil je pa tudi zelo ranljiv, 
nasprotnikov se je bal in jih na nek način 
precenjeval. Ko se je začela 2. svetovna voj-
na, ga je vse skupaj zelo potrlo. Eno vojno 
morijo je že preživel in vedel je, kakšne so 
lahko posledice vojne, bal se je tako notra-
njih sovražnikov, ki so se z njo pojavili ali pa 
so bili prisotni že prej, kakor tudi zunanjih. 
Zavedal se je, da v vojni lahko vse izgubiš, 
tudi svoje najbližje. Te bojazni in slutenj ni 
preživel, preveč si jih je vzel k srcu. Še pose-
bej pa ga je potrlo, ko je njegov prijatelj Ivan 
Hribar na začetku vojne napravil samomor.

Pri vas mi je bil vedno všeč vaš način pogo-
varjanja z ljudmi, tudi ko ste bili na odgo-
vornih položajih. Ljudem ste vedno pustili, 
da so povedali svoje, in jih tudi poslušali.
Poskušal sem biti bolj odprt pri tem, ne zak-
rivati stvari, niti jih tako povedati, da bi bilo 
slišati bolj slabo ali pretirano dobro, temveč 
tako kot dejansko je in odkrito ter odprto do 
vseh. Včasih je bilo prav, drugič pa tudi ne, saj 
ni vedno najbolj dobro, ko poveš čisto resnico.

Najtežja od vseh funkcij je tista, ki jo imaš 
doma, drugje je lažje, bolj greš ven, manj 
podrobno te poznajo. Poveš, kar imaš 
povedati, potem sprejmejo tvoje bese-
de ali pa tudi ne. Doma je drugače, poz-
najo te osebno, vedo, kakšen si. O tem bi 
lahko posebej govoril dalj časa. Povojna 
dogajanja so bila bistveno drugačna od 
kasnejših, ko se je začela že razvijati de-
mokracija. Tisti na pomembnem položa-
ju mora znati pomiriti ljudi, lahko pa se 
odloči, da jim nekritično daje prav ali pa 
jih celo podpihuje in hujska. Sam osebno 
sem skušal ljudi pomirjati in mi je to dosti 
dobro uspevalo. Če se je le dalo.

Opazil sem, da ste se zanimali 
tako za tehniko kot umetnost. 
Fotografija je združila oboje, in prav 
s fotografiranjem ste dokumentirali 
dobršen del zgodovine našega kraja in 
tistih časov.
Gotovo, če ne bi bil na položaju, v kakršnem 
sem se znašel v svoji mladosti, in bi se lah-
ko sam odločal, bi se pri stroki in poklicu 
odločil za tehniško smer.

Vse, kar prebereš, te spremlja, zanima te, kakšna 
je situacija, kako se stvari razvijajo, in zaradi 

prebranega lahko misliš tudi po svoje. 
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Zanimali so vas avtomobili, predavali ste 
o delovanju motorjev za bodoče voznike.
S tem sem se ukvarjal bolj zasebno. Človeka 
veseli, da razume delovanje, da kaj ugotoviš 
ali se česa domisliš, kako kaj popraviti, pre-
delati stare naprave. Ja, to me je pa zanima-
lo, tako da sem včasih vedel več od mehani-
ka, ki je popravljal avto (smeh) . Ni mi bilo 
pa dano, da bi se s tem ukvarjal v življenju.

Vedno ste veliko brali, časopise, revije, 
knjige – sami ste rekli, da moraš stalno 
slediti spremembam. Kolikor vem, vse to 
še danes počnete.
Ja, še. Vse, kar prebereš, te spremlja, zanima 
te, kakšna je situacija, kako se stvari razvi-
jajo, in zaradi prebranega lahko misliš tudi 
po svoje. Tako se oblikuje tvoja miselnost. 
Mogoče sem bral ravno prav in prave stvari.

Kako gledate danes na stanje v naši državi?
Ja, demokracija je. Vsakdo ima prav. (smeh)

Kako gledate na svetovno situacijo, za 
katero vem, da jo spremljate. Imate 
le konkretne izkušnje s časi krize, 
njenimi učinki, spremembami. Imate 
veliko izkušenj in spomina in verjetno 
v današnjem času prepoznavate kakšne 
stvari iz preteklosti.
O tem je težko govoriti. A lahko rečem, 
da je zelo napeto, smo v nekem predvoj-
nem času.

Vas ta naš sedanji čas spominja na tisto, 
kar ste sami že izkusili?
Vedno je nekaj novega, a v samem bi-
stvu ostaja nekaj, kar gre iz časa v čas. Ali 
so ljudje miroljubni ali pa so si v hudih 
nasprotjih. Logično je, da če se gospodar-

ljali, pa ni vedno več. Kam tudi z drugimi 
izdelki in dobrinami? Presežek vsega je in 
kje je tisti, ki bo rekel, zmanjšal bom pro-
izvodnjo? Če ne bo proizvajal, ne bo do-
bička. Da bi pa šlo za usklajeno načrtovan 
razvoj gospodarstva, tega pa ni. In verjetno 
še dolgo tega ne bo, ker ima vsakdo svoje 
načrte in interese. Ne vem, koliko časa bo 
še šlo tako. Res je veliko ljudi, ki nimajo, a 
tudi ne morejo z ničemer plačati tistega, 
kar potrebujejo. Potem imamo še ljudi, ki 
se selijo, begunce – kaj lahko pričakujemo 
od tega? Kljub vsemu bogastvu na svetu 
so drugje obubožani ljudje. A to ni stvar, s 
katero se bom sam soočal, to je naloga za-
namcev, če jim jo bo uspelo opraviti.

Vojna pa je tista, ki vse te stvari poravna. 
Na žalost človeštvo še ni našlo boljše rešit-
ve za reševanje težav.

Dotakniva se še malo vaših let. Spomnim 
se nekaj let nazaj, ko smo vam lovci 
voščili za rojstni dan, da ste enkrat 
rekli: »Zdaj, ko vidim, da se starajo moji 
otroci, sem pa res star!«
(smeh) Ja, saj to je res. To čisto drži.

Kako doživljate spremembe, ki jih 
prinaša starost? A s komerkoli govorim, 
ki vas pozna od nekaj desetletij nazaj, 
pravi, da ste se zelo malo postarali, 
skoraj, da ostajate enaki kot prej. Tudi 
sicer se zelo dobro držite za svoja leta.
Ne vem. Nimam kakih velikih težav s tem. 
Vseskozi spremljam razvoj in spremem-
be, sledim medijem, do nedavnega sem še 
vozil avto. Lahko rečem, da se nisem zaprl 
vase, tako da me tudi te spremembe sta-
rosti ne prizadenejo kaj dosti. Zato priča-
kujem spremembe povsod, in kot sem že 
prej rekel, sem proti temu, da stvari osta-
jajo enake in se nič ne spreminja. Vedno je 
nekaj novega in tudi vedno nekaj novega 
bo (potrka po mizi).

Za konec še vprašanje: katera vrednota vam 
je tako pomembna, da od nje kot človek, kot 
Nande Vode, nikakor bi mogli odstopiti?
Največ, kar je, je kulturni razvoj človeštva. 
Ljudje smo vedno bolj izobraženi in bolj 
ko smo izobraženi, bolj so razvoj in spre-
membe v družbi usklajeni z znanjem 
in omikanostjo. Druga plat pa je, da je 
navkljub vsej izobraženosti človek zmožen 
za vojno zlo, sicer ne bi tako uspevali voj-
no naravnani voditelji, ki ne le zagovarjajo 
vojne, temveč v njih iščejo rešitve za teža-
ve človeštva. Navkljub izobrazbi, razvoju 
kulture se ljudje še vedno oklepamo nasilja 
in vojn. Ne vem, a to nasprotje je očitno v 
človeku že od nekdaj, prirojeno mu je, da 
lahko tako dobro uspeva še naprej.

Torej gre za dvojnost, kulturni vzpon 
nasproti breznu reševanja človeških 
težav z vojnami?
To je protislovje, da se ljudje, ki naj bi bili 
izobraženi, zavzemajo za vojno. Sprašu-
jem se, če ti ljudje propagirajo vojno, ali 
so potemtakem res izobraženi ali le veliki 
primitivci? Bogati primitivci. Ne vem zakaj 
ravno vojna, ko imamo toliko drugih mož-
nosti za razreševanje težav. 

Goran Peršin

Povojni čas je bil 
čas sprememb, 
nastopil je trenutek, 
ko se vse izbriše in 
se začenjajo stvari 
postavljati na novo.

stvo razvija po vojnah, kakršno smo do-
živeli, sam razvoj prinese ponudbo, ki se 
tako zgosti, da je vsega več kot ljudje pot-
rebujemo. In zastavi se vprašanje: »Kaj pa 
zdaj?« To vprašanje se je zastavljalo že po 
prvi svetovni vojni, čeprav ne v taki meri 
kot danes. Kaj bomo na primer z vsemi 
temi avtomobili? Toliko je tovarn, proi-
zvodnja se povečuje, ljudi, ki bi to uporab-
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KONJENIŠKI 
KLUB KOMENDA
Glavarjeva 98, Komenda
www.kk-komenda.si
gsm: 031 635 911

7. 9. 2019 od 13. do 17. ure 
DAN ODPRTIH VRAT KK KOMENDA
v in pri hlevu kluba v Komendi

prikaz dela s konji – čiščenje, • 
kovanje, konjeniška oprema
jahanje konj in ponijev za naj-• 

Čestitka Nandetu 
Vodetu za sto let
Nande Vode iz Komende je 
23. julija 2019 praznoval 100 
let. Številnim čestitkam se je 
pri Lovskem domu na Križu 

pridružil tudi Konjeniški 
klub Komenda, katerega 
soustanovitelj je bil tudi 
Nande pred 63. leti. Zdravo 
in dobro počutje mu je za-
želel v imenu kluba predse-
dnik in častni občan Lojze 
Lah, ki Konjeniškemu klu-
bu Komenda predseduje tudi 
že več kot štiri desetletja.
V zahvalo za sodelovanje s 
klubom in na željo predsedni-
ka Laha je Nandeta z županom 

pripeljal od doma do lovskega 
doma lastnik konj Jerala iz 
Hraš s kočijo in spremstvom 
konj. 
Bila je lepa in zares slovesna 
čestitka.  

mlajše, vožnja z vozom in s 
kočijo
predavanje o konjih• 

predstavitev konj, dejavnosti in športa• 
kotiček za najmlajše – risanje, bar-• 
vanje, gostinska ponudba

22. 9. 2019 ob 14. uri
Hipodrom Komenda 
SPOMINSKE DIRKE 
F. Sršena, M. Tuška, 
I. Dolenca, I. Čebulja

4. do 6. 10. 2019 v Komendi
24. JESENSKI SEJEM kmetijske, 
gozdarske, gradbene in komunalne 
mehanizacije, vrtnarske in 
ogrevalne tehnike in obrti
Razstava konj

ŠPORTNI UTRINKI

Judo klub Komenda na tekmovanju 
ekip osvojil 2. mesto
V soboto, 12.6.2019, je Judo klub Tatami v Ljubljani organiziral ekipno tek-
movanje za mlajše dečke in deklice U12. Ekipo je zastopalo 10 tekmovalcev 
različnih težinskih kategorij. 

Judo klub Komenda je sodeloval v odlični 
postavi judoistk in judoistov: Karim Vein-
handl, Rua Kvapil, Tevž Kristan, Tian Ci-
zerle, Filip Meglič, Timeja Starovasnik, Ali-
na Sodin, Eva Forte in Tadej Martin Povše. 
Odlično so se borili in v skupnem seštevku 
zmaganih borb osvojili ekipno 2. mesto.
Za Pokal Tatami 2019 pa so se borili tudi 
cicibani, starostne kategorije U10. Skupaj 
so naši cicibančki osvojili 3 zlate medalje 
(David Andrić, Nejc Urbanija, Jaš Milek), 
4 srebrne (Lamar Škrijel, Inaya Sodin, Gal 
Macura, Ivan Forte) in 3 bronaste (Maja 
Adrović, Tristan Jemec, Nik Ložar).
Sezono so tekmovalci sklenili z odličji na 
Mednarodnem turnirju Doboj Open 2019. 
Tekmovanja se je udeležilo prek 500 tek-

movalcev iz 48 klubov in 7 držav. Zelo us-
pešni so bili tudi mladi Komendčani. Bles-
tela je Haya Veinhandl Obaid in osvojila 2. 
mesto. V kategoriji U14 je bil zlat Luka Luk-
šič. Kolajno sta v kategoriji mlajših dečkov 
osvojila še Tian Cizerle (1. mesto) in Tevž 
Kristan (3. mesto). Kot najmlajši tekmo-
valec pa je pravo srce za to borilno veščino 
pokazal tudi Leon Adrović, ki je nastopil v 
kategoriji U10 in osvojil 2. mesto.
S koncem šolskega leta se je končala tudi 
sezona za judoiste Judo kluba Komenda, ki 
so pred počitnicami pred izpitno komisijo 
pokazali pridobljeno znanje. Polaganja se 
je udeležilo prek 140 članov in prav vsi so 
ga uspešno opravili. Najvišji pas, ki ga lah-
ko polagaš v klubu, je moder, nova nosilca 

modrega pasu pa sta postala Matej Mally 
in Luka Žagar. Uspešno opravljeni izpiti, 
predvsem pa nova barva pasu, zavezanega 
prek kimona, je na obraz pričarala nasme-
he številnih otrok in ponosnih staršev. Z 
letošnjo sezono smo zelo zadovoljni, saj 
smo bili uspešni tako na organizacijskem 
področju, kot tudi na tekmovalnem. Po-
čitek pa ni trajal dolgo, saj so se nekateri 
otroci že vrnili na Tatami, druge pa to čaka 
v septembru.

Katarina Kumer
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Pod koši je že živahno
Poletje se še ni končalo, pa so selekcije KK Komenda že v polnem teku priprav 
na novo sezono. 

Šahovske novice
Tudi poleti šahisti nismo počivali. 

Objavljamo najboljše uspehe:
 ◼ 30. CZECH OPEN 2019. Velik tradicionalni mednarodni šaho-

vski turnir, ki se ga člani ŠK Komenda udeležujejo že 26 let. 
Izvedeno v Pardubicah od 19. do 27. 7. 2019. Letos je nastopilo 
1063 igralcev iz 52 držav, od tega 17 Slovencev. Med člani ŠK 
Komenda je posebej izstopal Jure Žličar – 8. mesto Open D – 
Timra open, 2. mesto v skupini do 12 let in 3. mesto v rajtinški 
skupini do 1400. 

 ◼ ZAKLJUČNI TURNIR MLADIH 2018/2019. Izvedeno v Ljubljani, 
na Osnovni šoli Nove Jarše, v petek 21. 6. 2019. Naš najboljši je 
bil Jaka Tavčar, ki je osvojil 2. mesto. 

 ◼ 6. TURNIR NAJMLAJŠIH 2019. Izvedeno na Osnovni šoli Kole-
zija v Ljubljani, v torek 18. 6. 2019. Zmagala je Inti Maček. 

 ◼ TURNIR OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA 2018/2019. Turnir 
izveden v Komendi 14. 6. 2019. Zmagal je Martin Perme.

Franc Poglajen

Letni seštevek vseh ciklusov mladih – na 
prvih treh mestih člani ŠK Komenda!
Izvedenih je bilo 9 turnirjev. V skupnem seštevku je zmagal 
Martin Perme (OŠ Komenda – Moste), sledita Teo Cimperman 
(OŠ Nove Jarše) in Jure Žličar (OŠ Poljane) – vsi člani ŠK Ko-
menda. Med 42 šolami je bila najboljša OŠ Nove Jarše, sledita 
OŠ Antona Globočnik Postojna in OŠ Komenda – Moste. Med 
17 klubi je bil najboljši ŠK Komenda, sledita ŠD Mengeš – Tr-
zin in ŠK Ljubljana. 

Uspehi članov ŠK Komenda: 
 ◼ Jaka Tavčar – najboljši deček do 14 let
 ◼ Martin Perme – najboljši deček do 12 let
 ◼ Ajda Lapanje – najboljša deklica do 12 let
 ◼ Teo Cimperman – najboljši deček do 11 let
 ◼ Stanko Perme – najboljši deček do 10 let
 ◼ Aneja Lapanje – najboljša deklica do 10 let
 ◼ Fran Babarovič – najboljši deček do 9 let
 ◼ Inti Maček – najboljša deklica do 9 let.

Uvodni trening je bil vročega 12. avgusta. Po 
enem tednu domačih priprav se je večina 
članov odpravila na morske priprave v Sa-
vudrijo. Od tam smo se polni novih moči in 
doživetij vrnili močnejši, hitrejši, spretnejši.
Tekmovalna sezona se za večino selekcij 
začenja septembra, najmlajši, U11, pa zač-
nejo v decembru.
Z novo sezono vabimo v svoje vrste tudi 
nove člane. Otroci od 4. do 9. razreda in 
srednješolci ste vabljeni, da se nam pri-
družite v klubu. Najmlajši in najmlajše od 
1. do 3. razreda pa ste vabljeni v malo šolo 
košarke, ki bo potekala v telovadnici OŠ 
Moste z začetkom v oktobru. Za podrobno-
sti povprašajte svojega učitelja ali poglejte 
v publikacijo OŠ Komenda – Moste.

Za vse tekoče in podrobnejše informacije 
preverite našo spletno stran, naš FB profil 
ali pišite na info@koskomenda.si.

Daniel Žlindra, predsednik KK Komenda

Komendčana prvaka 
Gorenjske v tenisu

Na teniških igriščih v Kamniku in na 
Duplici je bilo 4. junija pokrajinsko 
prvenstvo Gorenjske v tenisu za čla-
ne društev upokojencev iz tega dela 
Slovenije. Tekmovanja se je udeleži-
lo 119 tekmovalcev. Društvo upoko-
jencev (DU) Komenda jih je prijavilo 
osem. Med enajstimi ekipami je za-
sedlo zelo dobro šesto mesto. Zelo 
pa se je izkazalo pri dvojicah, saj sta 
Drago Kolar in Štefan Kovačevič pri 
dvojicah do starosti 65 let osvojila 
prvo mesto. Fotografija je s podelitve 
medalj tekmovalcem v omenjeni ka-
tegoriji teniškega tekmovanja.

D. K., J. P.
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Na Češkem je posebej izstopal Jure Žličar.Člani ŠK Komenda na 30. CZECH OPEN 2019.
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Lana Skušek, članica ŠPO Komenda in slovenska mladinska prvakinja v balvanih

»Plezanje me je naučilo discipline«

Člani športnoplezalnega odseka (ŠPO) Komenda smo ponosni, 
da imamo v svojih vrstah tudi aktualno slovensko mladinsko 
prvakinjo v balvanih, 18-letno Lano Skušek iz Komende. Lana 
je začela plezati že pri petih letih, sprva v Kamniku, nato pa je 
svojo pot nadaljevala v AO Črnuče in kasneje v ŠPO Komenda. 
Letos je Lana prejela priznanje Planinske Zveze Slovenije za re-
zultate na svetovnem in evropskem mladinskem prvenstvu ter 
tekmah evropskega mladinskega pokala.

Lana, najprej čestitke ob vseh tvojih 
dosedanjih plezalnih dosežkih! Kdaj 
si se spoznala s plezanjem, kdo te je 

navdušil za ta šport?
Že zelo zgodaj, ko sta me starša peljala na 
tekmo svetovnega pokala v Kranju. Tam 
sta me navdušili predvsem Martina Čufar 
in Natalija Gros. Starša sta me potem hitro 
vpisala na plezalne vadbe v Kamniku. Lah-
ko rečem, da je plezanje del mojega življe-
nja že odkar 'vem zase' in se ga nisem še 
niti najmanj naveličala.

Živiš v Komendi. Ali tukaj tudi treniraš?
Ne, že kar nekaj let treniram v Ljubljani 
in sodelujem z Urhom Čehovinom. Zara-
di istega razloga v Ljubljani obiskujem 
tudi šolo.

Kolikokrat na teden treniraš, kako so 
sestavljeni tvoji treningi ter od kod črpaš 
motivacijo za tako intenzivne treninge?
Treniram petkrat na teden po približno tri 
ure. Sestava in dolžina treningov je odvi-
sna predvsem od urnika tekem. Na začetku 
vsakega leta posvečam večino časa 'bazi' in 
delam na moči. Sledi priprava na balvansko 
sezono. To pomeni plezanje krajših, do deset 
gibov dolgih težjih smeri. Proti poletju pa se 
ponavadi začne težavnostna sezona. Takrat 
na treningih plezam daljše smeri, z dvajset do 
trideset gibi. S tem nadaljujem vse do konca 
sezone, ki traja približno do novembra.
Skoraj vedno treniram v družbi in mislim, 
da me to najbolj motivira. Vzpodbujanje, 
navijanje, smeh in pogovori me vedno 
spravijo v dobro voljo. Seveda pa tudi dobri 

rezultati pomenijo potisk naprej, znak, da 
se vse odvija v pravo smer.

Kako ti ob vseh treningih uspeva 
usklajevati plezanje in šolo?
Ravno zato, ker nimam veliko časa, si ga 
znam pravilno razporediti. Plezanje me je 
naučilo discipline. Ko si rečem, da je čas za 
šolo, to resno vzamem. Vsake športne ka-
riere je enkrat konec in rada bi si zagotovi-
la dobre možnosti tudi za naprej.

Poleg tega, da si naša aktualna mladin-
ska prvakinja v balvanih, si dosegla še 
številne druge plezalne dosežke. Katere 
šteješ med največje?
Med največje si štejem 14. mesto na Sve-
tovnem članskem pokalu v Kranju in 3. 
mesto na Evropskem mladinskem pokalu v 
Ustru. Oboje v težavnostni disciplini.

Kaj zate pomeni skorajšnja otvoritev novega 
plezalnega središča na Mlaki pri Komendi?
Kot vaditeljica vidim odlično priložnost za 
mlajše generacije. Z novo plezalno steno 
in s pomočjo ustreznih trenerjev se lahko 
preoblikujejo v odlične plezalce. Poleg tega 
lahko vsi dvignemo svojo formo in pleza-
mo težje smeri, kot je bilo to mogoče početi 
na steni v Planinskem domu.

Komu priporočaš plezanje in zakaj?
Plezanje priporočam vsem. Je odličen 
šport, kjer je aktivno celo telo. Poleg tega 
pa je mene že ogromno naučilo in mislim, 
da lahko tudi druge. Je individualni šport in 
naučiš se biti sam s sabo, s svojimi mislimi. 
Naučiš se discipline in vztrajnosti, ki ti pri-
deta prav skozi vse življenje.

Kaj bi na kratko sporočila predanim 
mladim plezalcem, zakaj se je v plezanju 
vredno boriti?
Vztrajanje je ključ do uspeha. Poleg tega pa 
še: »Vedno se je treba met fajn!« Mislim, da 
se z dobro voljo in pravim odnosom da do-
seči vse. Kot sem že prej omenila, plezanje 
ni samo šport, je način življenja. Ne štejejo 
samo rezultati. Veliko pomembnejše je za-
dovoljstvo, ko premagaš samega sebe in ne 
nekoga drugega. 

Tjaša Pibernik, ŠPO Komenda
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Kolesarski spektakel 
z najboljšimi 
slovenskimi kolesarji
V Poslovni coni v Komendi je v petek, 28.6. 
2019, potekal kolesarski kriterij za 1. pokal 
Tadeja Pogačarja in VN Plastike Virant.

Privlačen krog, lep ambient in veliko število kole-
sarjev je v Poslovno cono Komenda privabilo tudi 
lepo število gledalcev in navijačev, v največjem 
številu pa so bili privrženci domačega asa Tadeja 
Pogačarja. Prav zato je bila za gledalce najbolj za-
nimiva in najprivlačnejša zadnja dirka dneva, to je 
bila dirka članov elite, kjer so bili na startu kole-
sarski asi: Luka Megec, Jan Polanc, Tadej Pogačar, 
Matej Mohorič, Luka Pibernik, Žiga Jerman.
Sloves najboljšega sprinterja je upravičil Luka 
Mezgec (Michelton Scott), ki je suvereno osvojil 
1.mesto. Drugi je bil Tadej Pogačar in tretji Jan Po-
lanc (oba Team UAE Emirates).
Na koncu so pokale in nagrade najboljšim podelili 
direktorica podjetja Plastike Virant, gospa Mateja 
Virant, župan Občine Komenda, Stanislav Pogla-
jen, in selektor slovenske članske reprezentance 
Andrej Hauptman.

Miha Koncilija

Matic Romšak – evropski prvak v 
polovičnem »Ironmanu«!
Matic Romšak, direktor Poslovne cone Komenda in eden najuspe-
šnejših triatloncev, dobro združuje poslovni in športni svet. V leto-
šnjem letu je postavil nov mejnik, saj je prvi slovenski triatlet, ki je 
nastopil in končal 70 polovičnih tekmovanj Ironman. 

Uspešna poletna šola tenisa 
za najmlajše
Teniški klub Komenda je v času od 24. do 38. 6. 2019 na teniških igri-
ščih na Podborštu organiziral šolo tenisa za najmlajše. 

Pred kratkim mu je v Romuniji na Mul-
tišportnem festivalu uspela odlična 
tekma, na kateri je postal evropski pr-
vak v triatlonu na srednji razdalji (1900 
m plavanja, 90 km kolesarjenja, 21 km 
teka) v kategoriji veteranov. Za kar 12 
minut je pustil za seboj drugouvršče-
nega tekmovalca iz Velike Britanije. 
»Vedel sem, da sem letos v dobri formi, 
kar je potrdila tudi zmaga na Challenge 
polovički na Kanarskih otokih, tako da 
sem medaljo pričakoval, vseeno pa ne 
tako prepričljive zmage. Tekma je mi-

nila v prekrasnem vremenu, resne krize 
nisem imel, tako da sem na tekmi uži-
val,« je povedal Romšak, ki je odličen 
rezultat dosegel tudi že v začetku junija 
v slovaškem mestu Šamorin, blizu Bra-
tislave, kjer je potekalo Challenge pr-
venstvo. Čeprav je ciljal na stopničke, se 
je na koncu zadovoljil s še vedno odlič-
nim 4. mestom. »Prvenstva v Šamorinu 
sicer nikakor ne morem šteti za neu-
speh, saj je 4. mesto le najvišja uvrsti-
tev, ki sem jo na svetovnih prvenstvih 
dosegel,« je takrat povedal Matic, ki se 
bo z omenjene slovaške tekme spomi-
njal predvsem izkušnje iz plavalnega 
dela tekmovanja. »Že med ogrevanjem 
nas je tok odnašal s seboj. Je pa zaradi 
preteklih nalivov Donava nosila s seboj 
tudi veje, smeti in dele dreves, ki so jih 
kajakaši sicer odstranjevali, a plavanje 
v povsem sivi, motni, mrzli in deroči 
vodi je bilo svojevrstna preizkušnja.« 
Vseeno pa tovrstne preizkušnje Rom-
šaka ne odvrnejo od novih izzivov. »Je-
seni bomo še dirkali,« nam je povedal. 
Kaj več pa ob svojem času.

Špela Šimenc

Začetnega tečaja in spoznavanja igre te-
nisa se je udeležilo 48 otrok, in sicer od 1. 
do 7. razreda OŠ Komenda. Poleg tenisa 
so potekale tudi druge aktivnosti – od-
bojka na mivki, družabne igre ... Skupaj 
smo odšli tudi na pohod, na katerem 
smo se osvežili s sladoledom. Obiskali 
so nas tudi policisti s policijske postaje 
Kamnik in ekipa Gorske reševalne služ-
be Kamnik, ki nam je predstavili svojo 
opremo. Ob zaključku jih je čakalo še 

presenečenje, vsak udeleženec tečaja 
je prejel majico in darilo. Teniški klub 
Komenda se zahvaljuje vsem, ki so so-
delovali pri sami organizaciji in izvedbi 
tečaja, predvsem pa vsem tistim, ki so 
nam pomagali tako finančno kot tudi s 
praktičnimi nagradami. 
Otroci, športen pozdrav in dobrodošli na 
teniških igriščih ter odbojki na mivki!

Primož Podbelšek, tajnik TK Komenda
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S turne smuke po Norveški
Trendom se je težko upreti, še sploh, če so podkrepljeni s prepričljivimi priporočili. In tako se nas 
je na daljnem severu med letošnjim 15. in 25. marcem znašlo 9 kamniških TSKO-jevcev. 

Prvih pet dni smo zavzeli otok Senja. 
Pred našim prihodom je bilo obdobje 
slabega vremena in otoplitev, mi pa 

smo naleteli na mrzlo in večinoma lepo 
vreme. Nadmorska višina začetka strnjene 
snežne odeje: 1 meter. Razglašena je bila 
3. stopnja nevarnosti plazov in kontro-
lni prerezi so potrdili, da je nekaj desetin 
centimetrov pod novim snegom neka gra-
škasta plast snega, ki bi utegnila biti raz-
log za nestabilnost snežnih površin večjih 
razsežnosti. Zato smo se ekstremnih nak-
loninam izogibali. 
Napravili smo naslednje ture: Mikkelfjel-
let – 776 m, Husfjellet – 652 m, Skolpan 
– 779 m, Keipen – 938 m, Tredjefjellet – 
899 m. 
Starti so bili blizu morja ali nekaj nad njim. 
Snega je bilo več kot dovolj. Seveda je bil 
suh, v zavetrnih legah odličen pršič. Na 
legah, ki so izpostavljene vetru, in teh ni 
malo, pa je bilo trdo, poledenelo, z zastru-
gi in tako naprej. S prvim delom smo bili 
zadovoljni, saj so bile ture nad pričakova-
nji. Smučanje »v morje« je spektakularno, 
razgledi so fenomenalni, stroški pa, če se 
malo znajdeš, niti niso tako visoki.

Drugi del: selitev v Lyngsalpene
Konec 5. dne smo se preselili v Lyngsalpe-
ne. Nobena stvar ni za zmeraj in obdobje 
lepega ter hladnega vremena (najmanj je 
bilo -17 stopinj Celzija, v dolini seveda) 
se je zaključilo. Pričakale so nas jutranje 
temperature nad lediščem. Prišla je moč-
na fronta, ki je nedaleč stran prav tiste dni 
skoraj spravila pod vodo oziroma na čeri 
neko superkrižarko. 
Kljub temu smo se še kar ujeli z napove-
danimi periodami nedifuzne svetlobe in jo 
izkoristili za dva lepa hriba v bližini našega 
bivališča: Middagstinden, 1072 m, in Ras-
sevarri, 1166 m. Prvi je bil od daleč videti 
precej impozanten, ko pa smo se zakadili 

vanj, smo kmalu ugotovili, da smo cepine in 
dereze s seboj vlačili le za estetiko, občutek 
varnosti in da nahrbtnik ni bil preveč pra-
zen. No ja, srenači so bili pa le dobrodošli. 
Stopnjo nevarnosti plazov so v teh krajih 
najprej določili na 'dvojko', potem pa spet 
dvignili na 'trojko', ker je veter ob sneže-
nju ponekod naredil kar »solidno« kložo. 
In tako smo strme flanke spet pustili za 
kdaj drugič. En dan smo zaradi močnega 
sneženja celo ‘zganjali’ turizem, zadnji 
dan pa smo v slabem vremenu bolj iz trme 
in »poze« kot pa zaradi razmer opravili še 
eno turo na sedlo (okoli 860 m) pod Ras-
munstinden-nom (1224 m). Ta tura je si-
cer pokazala zelo dober potencial.
Smučarija navzdol pa je bila za oba hriba 
dokaj podobna: precej trda, vendar ne le-
dena »streha«, v zavetrnih flankah pa so 
bile razne kombinacije med svežim na-
pihancem in napihanim pomrznjencem. 

Če smo ujeli pravo svetlobo, je bila »ma-
trnga« znosna, sem in tja je celo prešla v 
krajši ali daljši »juhuhu«. Kaj dosti več kot 
kakšen ducat zaporednih zavojev na enaki 
podlagi pa skoraj ni bilo možno narediti. 
Ampak, kdor zna, zna, in tako se naredi 
mojster. Za takšne »pejsaže« je pač treba 
vložiti kakšno kalorijo več energije v mišice.
V celoti smo z »ekspedicijo« zelo zadovolj-
ni, le cel dan potovanja (tja 24, nazaj pa 16 
ur) je za starčke z ne preveč prožnimi hrbti 
že nekoliko mučno opravilo.
Člani odprave se zahvaljujemo Občini Ko-
menda za sponzorska sredstva. 

Peter Zarnik
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Vsak stopa po svojem polju
Neža Maurer ustvarja že več kot 60 let, pa njene pesmi kar ne grejo in ne grejo iz »mode«. 
Dobrodušna in po duši mladostna pesnica se v vsaki novi pesniški zbirki dotakne bralca na nov 
način, in to je tisto, kar mi je pri njej najbolj všeč. 

Poezija se mi zdi enako pomembna kot proza. Res pa je, da 
zanjo potrebujem več časa, bolj odprte misli in, da ob njej 
resnično uživam, moram ostati zbrana. Navadno prozo lah-

ko berem kjerkoli, tudi na avtobusni postaji, ko čakam na svoj 
prevoz. A s poezijo enostavno ni tako, zanjo potrebujem čas in do-
ločeno mero koncentracije. Kljub temu pa se mi zdi, da od poezije 
lahko odnesem veliko več kot od proze. Poezija se me lahko bolj 
dotakne. Tako se lahko zazrem vase ter dolgo časa premišljujem o 
njeni vsebini, ker lahko pomeni toliko različnih stvari.
Ko nam je učiteljica povedala, kakšna tema predstavlja letošnji go-
vorni nastop, sem se razveselila, saj se mi zdi, da poezije v življenju 
ne cenimo dovolj. Iskreno, nekaj avtorjev z lista, s katerega smo 
morali izbrati pesnika, ki ga bomo predstavili, nisem poznala in se 
mi zdi, da nisem bila edina med učenci v razredu. Tako sem le iskala 
znana imena, znane priimke ... in naletela na Nežo Maurer. Spom-
nila sem se, da mi je mami že kot majhni punčki brala nekatere nje-
ne otroške pesmi, in zato sem izbrala njo. Težko sem se odločila za 
eno pesem, saj je bilo izbire ogromno, a izbrala sem tole:

Pesem si vsak lahko razlaga drugače, vsak v njej vidi drug smisel, 
vsakega ob branju obhajajo različni občutki. Lahko jo gledamo z 
različnih zornih kotov, tudi v prenesenem pomenu. Polje lahko ra-
zumemo kot pot življenja, kot naše življenje. Nihče si nas ne sme 
lastiti, smo sami svoje osebe in nikomur ne pripadamo. Ljudje okoli 
nas nam morajo pustiti živeti svoje življenje. Lahko da bo težko, a 
smo sami odgovorni zase. Imamo svoje želje, svoje cilje, svoje inte-
rese in samo eno življenje. Samo eno polje. Naših želja nekateri ne 
jemljejo dovolj resno, ne pustijo nam, da bi našli svoj pravi jaz, ne 
pustijo nam odkriti svoje identitete. A le če sami preživimo težke 
trenutke, lahko zares cenimo lepe in se počutimo vredne, da lahko 
dosežemo to, kar si zadamo, in da smo sami sebi dovolj. 
Zdi se mi, da vse več staršev preveč pritiska na svoje otroke. Na 
njih želijo »popraviti« napake, ki si jih očitajo sami. V resnici že-
lijo le najboljše za svoje otroke, toda to, da skozi njih živijo svo-
je tako imenovano idealno življenje, pusti sledi. Niti do šole niti 
do staršev otroci ne vzpostavijo pravega odnosa. Ne učijo se zase, 
temveč želijo le doseči cilje svojih staršev. Nekateri se tako še na 
fakuleteti učijo z njimi. Zakaj? Ker metaforičnega polja ne prečka-
jo zase, temveč želijo doseči cilje nekoga drugega. 
Pesem mi je všeč, ker govori o tem, kako moramo verjeti vase in se 
postaviti za to, v kar smo prepričani. Ne smemo zaupati in verjeti 
vsem, ki želijo v nas zasejati dvom. Vsak, če še ni, bo v prihodnosti 
odvisen samo od sebe. Vsak stopa po svojem polju. 

Razmišljanje bi rada zaključila z eno izmed misli Neže Maurer: 

Vse si lahko sposodiš –
odneseš v svoje življenje.

Le dušo moraš imeti svojo.

Paulina Lina Tomažič, 9. a

Pustite me
Pustite me iti samo čez polje – 

ne kličite me in ne sprašujte.
Lahko da je polje veliko in brez vode.

Trgala bom bilke in pila iz njih.
Lahko da pride nevihta:

legla bom na zemljo in bom eno z njo.
Lahko se priplazi kača –
ah, saj je toliko hudega,

da me nihče ne reši, četudi me nese na ramah.
Vsak pojde sam – 

tako je rečeno in zapisano.
Dobrih želja je toliko kot muk –

le da so muke skale, želje pa veter.
Ljubim njega in spet njega – 
z žalostjo in hrepenenjem,

drhtečih rok in drhteče duše.
Težko je potiho oditi od ljubega – 

a kaj naj mu rečem?
Da je v polju cvet, ki ga moram še danes utrgati.

Da je v polju ranjena podlasica.
Smejal bi se mi.

In če bi rekla, da je sonce nad poljem žalostno,
bi se smejal še bolj in me ne bi pustil.

Jaz pa moram iti sama čez polje.
Utelešeni smo v vsem in v vseh okrog nas.

Iz dneva v dan se zbiramo,
da sestavimo svojo podobo.

Zato me pustite iti samo čez polje,
ne kličite me in ne sprašujte.
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POTEPANJE PO PRLEKIJI
Petošolci smo imeli 13.6 tehniški dan. Z avtobusom smo se odpravili v vrat naše kokoške.Najprej smo si ogledali mlin na veter. Kasneje smo odšli še v manjši muzej, kjer so bile nastavljene zanimive stvari, ki so jih včasih uporabljali. Šli smo pogledat še nekaj drugih stvari. Najbolj od vsega pa mi je bilo všeč mlin na Muri. Poganjala ga je voda. Močen tok Mure ga ni odnesel. Pred nekaj leti, ko je bilo veliko deževje,  ga je voda odnesla in so ga lovili s palicami. Komaj so ga ujeli pri hrvaški meji. Potem smo pojedli sladoled, si ogledali še nekaj zanimivih stvari in se odpravili domov.                                                                                                      

Nik Vodlan, 5. b

ŽIVALI V 
RAZREDU
V razred je prišel 
učiteljičin oče, 
Rudi Ocepek. Pri-
nesel je tri živali. 
Najprej je poka-
zal činčilo, ime ji je bilo Čili. Usedli smo se v krog in za-
prli vse luknje, da nam ne bi ušla. Dal jo je na sredino 
in šla naj bi k tistemu, ki je zelo miren. Prišla je k vsem. 
Potem smo ugibali, kaj je v škatli. Bila so različna žival-
ska jajca. In nekaj je bilo v vreči. Potipala sem in takoj 
vedela, da je kača. Dala sem jo okrog vratu. In nazadnje 
naj bi bila zelo nevarna žival v škatli grizlica. Presene-
til nas je in nahecal, saj je bila plastična igračka. Imela 
sem se zelo lepo. Upam, da se tak dan še kdaj zgodi.
      

Manca Kastelic, 3. c

PRVOŠOLCI NA MORJU 
V sklopu projekta Učenje v naravi smo prvošolci obi-

skali slovensko obalo. Ogledali smo si mesto Piran, se 

peljali z ladjico, na kateri smo opazovali morsko dno, 

in se sprehodili ob obali. Obiskali smo Akvarij Piran, 

v katerem smo si od blizu ogledali živahni podmorski 

svet Jadranskega morja. Za osvežitev smo si privoščili 

sladoled in si noge namočili v prijetno toplem morju. 

Utrujeni in polni lepih vtisov smo se v zgodnjih večer-

nih urah vrnili domov.

Učitelji 1. razredov

DNEVI DEJAVNOSTI ZA TRETJEŠOLCE
V mesecu juniju smo imeli tretješolci veliko različnih dni dejavnosti. 

Tehniški dan, obisk Hiše eksperimentov, je bil zelo zanimiv, saj smo 

lahko preizkusili veliko zabavnih eksperimentov. Na naravoslovnem 

dnevu smo izdelali plakate različnih življenjskih okolij. Uredili smo 

tudi šolski eko vrt: opleli smo gredice, posadili nova zelišča in jih za-

lili. Ob drugem naravoslovnem dnevu smo se odpravili v Komendo na 

obisk k čebelarju Milanu Starovasniku, ki nas je naučil veliko o življe-

nju čebel. Najbolj nam je bilo všeč, ko je vzel ven satje, nam dal v roke 

trote in smo poskusili odličen med.

Razmigali smo se na športnih dnevih, imeli smo kar tri. Na orienta-

cijski dan smo dobili čipe in s pomočjo zemljevidov iskali točke. Na 

pohod smo se odpravili do lovske koče na Križu, kjer smo se še malo 

poigrali. Na športnem dnevu pred šolo smo se preizkusili v različnih 

športnih igrah: med dvema ognjema, badminton, štafetne igre in vo-

žnja s kolesom.
Šolsko leto smo zaključili s prireditvijo, na kateri je nastopilo veliko 

učencev. Točke so bile zanimive. Zabavno je bilo, ker sta nastopala 

tudi učiteljica Ana in učitelj Aljoša. Vodja šole nam je zaželela lepe po-

čitnice in za konec smo še skupaj zaplesali.

                     
Urška Dovečar, Eva Jozić, Naja Pavli, Stella Saje, 3. c
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Počitniško rajanje mravljic
Z začetkom počitnic je Mravljišče zaživelo v polnem rajanju otrok. Vse se je 
začelo na sončen ponedeljek, da pa smo si iz dneva v dan nabrali dovolj ener-
gije, smo vsako jutro začeli z zajtrkom. 

Dnevi so se obračali kot strani najbolj na-
pete knjige. Vsak dan je bil nekaj posebne-
ga, iz dneva v dan smo se bolje spoznavali, 
se zabavali ob igrah, v vročih dneh smo se 
hladili z vodnimi igrami. Ustvarjali smo 
zapestnice prijateljstva, izdelovali lutke 
za lutkovno predstavo, preizkusili smo se 
tudi v izdelovanju glinenih posodic ter va-
zic. Deževne dneve smo si naredili sončne 
in tako izkoristili prav vsak dan. Kosilo so 
nam pripravljali v vrtcu, dneve pa smo si 
še bolj posladkali s sladkimi dobrotami, 
ki smo si jih pripravljali sami. Nekaj dni 
smo namenili tudi aktivnostim na pros-
tem. Raziskovali smo okolico Mlinčkov v 
Suhadolah, obiskali Lončarjev muzej na 
Podborštu, se zabavali na Športnem igri-

šču na Mlaki, obiskali PGD Komenda, vsak 
dan nas je bilo moč srečati na šolski poti in 
v okolici hipodroma ali pa kar na plošča-
di pred občino. Letošnje leto smo bili tudi 
strokovnjaki pri iskanju skritih zakladov, 
ki so razkrili vedno kaj novega. Za pravo 
osvežitev pa so poskrbeli skoki v vodo na 
Kamniškem bazenu, do katerega smo se 
peljali z avtobusom.  
Zadnji dan počitniškega varstva je bil še 
posebno lep, saj so naši mentorji in ani-
matorji uspešno zaključili štiritedensko 
počitniško varstvo, na katerem je bilo ve-
liko smeha, dobre volje, tudi nekaj solz, ki 
pa so se hitro posušile. 

Manca Sodnik (mentorica)

Zahvala
Kot vodja društva za mladinsko dejav-
nost Mravljišče bi se želela zahvaliti 
vsem, ki ste pomagali pri izvedbi poči-
tniškega varstva v Mravljišču. Največ-
je zasluge za izvedbo super počitnic v 
Mravljišču si zaslužijo naši mentorji in 
animatorji – Manca Sodnik, Vida Zu-
pin, Blaž Zupančič, Nejc Mušič, Zoja 
Razpotnik, Živa Kodrin, Katja in Ema 
Šarlija in Nika Ravnikar, zaradi vas me 
ne skrbi prihodnost Mravljišča. Zah-
vala gre tudi Občini Komenda, vrtcu 
Komenda – kuharjem in kuharicam, 
podjetju Arriva in bazenu Kamnik, ki 
so nam pomagali pri izvedbi projekta 
obisk bazena.

Jelka Smrekar
Predsednica DMD Mravljišče

Otroci so nam zaupali, kako 
so se imeli na počitniškem 
varstvu v Komendi:
 
Animatorji so bili top, pro-
gram odličen. (Tarik, 10 let)

Pohvalil bi vse animatorje, še 
posebej Nejca. Program mi je 
bil zelo všeč. (Matic, 9 let)

Perfektno in super. (Ita, 10 let)

Odlično je bilo in zakon ani-
matorji. (Enej, 10 let)

Animatorji prijazni in veliko 
zabave. (Andrej, 8 let)

*****

*****

*****

*****
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Pravilno ravnanje z odpadno 
električno in elektronsko opremo
Odpadki, ki jih uvrščamo med odpadno električno in elektronsko opremo 
(OEEO), so najhitreje rastoča skupina odpadkov, saj v primerjavi z ostalimi 
odpadki njihova količina raste kar 3-krat hitreje. Povprečno slovensko go-
spodinjstvo v enem letu kupi kar 35 kg nove električne in elektronske opre-
me, medtem pa jo ločeno zbere le 12 kg.

Lokacije uličnih zbiralnikov za drob-
no OEEO (v sklopu obstoječih ekolo-
ških otokov):

 ◼ KRIŽ – ekološki otok nasproti ga-
silskega doma.

 ◼ KOMENDA – ekološki otok pri ob-
činski stavbi v Komendi.

 ◼ SUHADOLE – ekološki otok pri cerkvi.
 ◼ MOSTE – ekološki otok pri sadjarju.

OEEO lahko oddate tudi:
 ◼ v okviru oddaje kosovnih odpadkov 

na podlagi predhodno izpolnjenega 
kupona (naročilo brezplačnega od-
voza kosovnih odpadkov),

 ◼ trgovcu, pri katerem ste kupili do-
ločen izdelek.

Neurejeni ekološki otoki  
Pisala nam je neimenovana občanka iz Suhadol in pograjala tamkajšnji eko-
loški otok, ki je pogosto zelo neurejen, smeti ležijo vsevprek, kartonske ška-
tle ljudje kar cele odlagajo v zabojnik in tako hitro zmanjka prostora, pa se 
pričnejo smeti nalagati povsod okrog. 

Ob zavedanju, da je ločeno zbrano OEEO 
mogoče v veliki večini reciklirati, bo 
smotrno ravnanje z OEEO v prihodnosti 
vse bolj pomembno, zato v nadaljevanju 
podajamo nekaj koristnih napotkov.

Ustrezno ločujte
Nedelujoči računalniki, prenosniki, tablice ali 
mobilni telefoni in druga elektronika, ki je ni 
mogoče več popraviti, spadajo med nevarne 
odpadke, zato je vaša dolžnost, da jih odpelje-
te v bližnji zbirni center, kjer jih lahko ustre-
zno odložite v za to namenjen zabojnik. Manj-
še tovrstne odpadke pa lahko odložite tudi v 
posebne ulične zbiralnike za e-odpadke.

Popravite in ponovno uporabite
Preden izdelke zavržete, preverite, ali jih 
pred odpisom ni mogoče več popraviti, saj 
nekateri za delovanje potrebujejo le me-
njavo kakšnega rezervnega dela.

Podarite, posodite ali si sposodite
Delujoče elektronske opreme, ki je sami 
ne potrebujete več, ne zavrzite. Podarite jo 
tistim, ki jo potrebujejo Če sami kakšnega 
izmed izdelkov nimate in ga potrebujete 
le občasno, raje kot o nakupu novega pre-
mislite, ali si ga lahko sposodite.

PUBLIKUS d.o.o

»Včasih je bilo še lepo, danes je pa en sam 
svinjak,« je zapisala. Težave z odpadki ima-
jo tudi nedaleč stran, pri ekološkem otoku 
pri Stari mlekarni v Mostah. Publikus je 
prebivalce Most sredi julija obvestil, da so iz 
tamkajšnjega ekološkega otoka odstranili 

posode za ločeno zbiranje mešane odpadne 
embalaže. Občinska uprava se je za ta ukrep 
odločila zaradi dolgotrajnega smetenja ozi-
roma nepravilnega odlaganja in kopičenja 
različnih vrst odpadkov, ki ne sodijo v po-
sode, ki so nameščene na ekološkem otoku. 

Stanje v Suhadolah. »Včasih je bilo še lepo, danes 
je pa en sam svinjak,« je v pismu zapisala neime-
novana občanka iz Suhadol.

Tako stanje je bilo v Mostah pri Stari mlekarni, 
preden se je občinska uprava odločila, da odstra-
ni posode za ločeno zbiranje mešane odpadne 
embalaže. (foto: Publikus)

Krekovo središče II
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medge-
neracijsko sožitje bo skupaj z Zavodom Medgeneracijsko 
središče Komenda začel septembra 2019 izvajati projekt 
Krekovo lokalno središče za severozahodno Ljubljansko 
urbano regijo – KREKOVO SREDIŠČE II, ki je nadaljeva-
nje Krekovega središča I. 

Projekt se izvaja v sklopu Lokalnih akcijskih skupin LAS  Za mesto 
in vas v naseljih Komenda, Moste, Mengeš, Trzin, Vodice in, v tem 
drugem projektu, še v Domžalah in Medvodah. Naložbo sofinan-
cira v višini 80 % Republika Slovenija in Evropska unija iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj.

Aktivnosti v projektu bodo namenjene predvsem v pomoč družini:
 ◼ Babi servis, občasno varstvo otrok na njihovih domovih s strani 

mlajših upokojenk.
 ◼ Tečaj za družinske oskrbovalce, to je tiste, ki doma oskrbujejo svojce.
 ◼ Z januarjem 2020 bo organizirano dnevno bivanje v Krekovem sre-

dišču na Krekovi 10 za starejše, in sicer vsak delovni dan od 9.00 do 
15.00, kjer bo organiziran niz aktivnosti: fizioterapija, telovadba ...

 ◼ Izobraževanje prostovoljskih voditeljev medgeneracijskih skupin.
 ◼ V poletnem času 2020 bomo organizirali dva petdnevna tabora 

za otroke stare do 11 let. 
Vse aktivnosti bodo za uporabnike brezplačne. 

Viktorija Drolec, projektna vodja
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Prostore Frizerskega salona Jerneja
je z začetkom avgusta 2019

prevzela izkušena frizerka Nataša,
ki vas bo z veseljem sprejela v salonu

Studio Naty
na Glavarjevi cesti 61 a v Komendi.

Naročanje na tel.: 

040 386 025
Prisrčno vabljeni!

Delovni čas:
PONEDELJEK: 13.00 - 19.00

TOREK: 8.00 - 14.00
SREDA: 13.00 - 19.00
ČETRTEK: 8.00 - 14.00

PETEK: PO DOGOVORU
SOBOTA: PO DOGOVORUT: 059 932 701                E: narocanje@t-2.si               I: www.fizioterapija.eu  

 

Zdravstvene dejavnosti in druge alternativne oblike zdravljenja – Bownova terapija

Center zdravja Darja 
Reven – Fizioterapija
Protibolečinske terapije / manualne 
terapije / športna fizioterapija /
skupinske vadbe/ promocija zdravja 
na delovnem mestu / delavnice za 
obvladovanje stresa

Zdravje ni danost ali nekaj samo po 
sebi umevnega, zdravje je darilo za 
trud, ki ga vnašamo v telo in duha. 

Za vas imamo rešitve:  Skupaj premaga-
jmo bolečino – z individualnim pristo-
pom skozi gibanje v dobro počutje.

TEDEN ODPRTIH VRAT
od 9.9. do 13.9. se lahko neomejeno udeležite različnih 

skupinskih aktivnosti;
TERAPEVTSKA TELOVADBA / NIRVANA FITNES 

JOGA / sTREs out / MEDITACIJA

Članom naših skupin nudimo svetovanje 
in 15 % popust na vse storitve

Otvoritev Plezalnega 
središča Komenda

V Planinskem društvu Komenda vas 
21. septembra 2019 ob 14.00  vabimo 
na otvoritev Plezalnega središča Ko-
menda (PSK), ki se nahaja na Mlaki v 
Komendi, v prostorih nekdanje lon-
čarske trgovine. Plezalno središče je 
nastalo zaradi vseh nas, ki si želimo 
premikati svoje (plezalne) meje. Pri-
dite in si oglejte novo sodobno ple-
zalno steno, ki je s svojimi 205 m2 ena 
najlepših plezalnih sten v ljubljan-
sko-kranjskem okrožju. Na otvoritvi 
boste lahko preizkusili svoj pogum in 
gibalne sposobnosti. Plezalni pozdrav!

Vozniki pozor, šolarji se vračajo v 
šolske klopi!
Še malo in tu bo 1. september, začetek 
šolskega leta. Šolarji se bodo po dveh 
mesecih razigrani odpravili v šolo. 

V promet se bodo vključevali kot pešci in 
kolesarji. Marsikdo pa bo z mislimi še ved-
no na počitnicah in ne pri varnosti na cesti. 
70 prvošolčkov pa se bo z rumenimi ruti-
cami prvič odpravilo v šolo. 
Poskrbeli smo, da bosta vse udeležence v 
prometu na to opozorila dva transparen-
ta, ki bosta nameščena nad cesto. Prva dva 
tedna pa bodo prostovoljci Ustanove Petre 
Pavla Glavarja in PGD Moste osnovnošol-
cem pomagali varno čez prehod za pešce 
na petih različnih lokacijah po občini.
Vsi udeleženci v cestnem prometu bodimo 
še bolj pozorni na pešce in kolesarje. Starši 
pred ponovnim odhodom v šolo, pojdite s 
svojim šolarjem peš po poti do šole. Pogo-
vorite se z njim, opozorite ga na nevarnost, 

predvsem mu bodite vzoren vzgled.
Vsem želimo lep začetek šolskega leta in 
srečno v cestnem prometu.

Člani občinskega SPV Komenda



Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 27. septembra. Rok za posredovanje gradiv za objavo v sep-
tembrski številki je 9. september 2019. Dobrodošli vaši predlogi za vsebine, zanimive sogovornike, lepe zgodbe v lokalnem 

okolju, napišete nam lahko, kaj vas moti, ali pa pohvalite, kar si zasluži pohvale. Pišite nam na: urednistvo.gok@komenda.si

Kuha se v Komendi 

V soboto, 7. septembra, bo na pro-
storu komendske tržnice dišalo. 
Obeta se prireditev Kuha se v Ko-
mendi, ki prinaša bogato ponudbo 
različne hrane, zanimiv glasbeni 
program in predvsem veliko dru-
ženja. Dogajanje se bo pričelo ob 10. 
uri in bo trajalo vse do 18.00. Ta dan 
prične ponovno delovati tudi tržni-
ca (od septembra naprej vsako so-
boto od 8. do 12. ure). 

Napovednik aktivnosti 
Društva upokojencev 

Komenda
AVTOBUSNI IZLET: v septembru 
bo TRGATEV  v Benediktu - Sloven-
ske  gorice. Glede na zrelost grozdja 
in vreme bo datum določen kasneje. 
Informacije: pri poverjenikih po va-
seh in vodji izletov Mariji Špehonja 
(031 405 303)

BALINARSKA SEKCIJA: 
6. septembra bo na balinišču na 
Podborštu  Memorialni turnir v po-
častitev umrlih balinarjev. Informa-
cije: Ivanka Žulič (031 757 753)

ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA: 
vadba je kot običajno ob ponedeljkih 
in četrtkih na Križu pri Lovskem 
domu od 7.30  do 8.00. Jutranja te-
lovadba je tudi v Nasovčah od pone-
deljka do petka ob 7.00. Informacije: 
Pavla Košir (051 233 305).

KOLESARJENJE: 
 ◼ 3. 9. 2019:  Komenda- Zalog- Vodi-

ce- Suhadole- Kamnik- Komenda.  
 ◼ 12. 9. 2019: Komenda- Grad- Cerklje- 

Adergas- Kamnik- Komenda. 
 ◼ 19. 9. 2019: Moste-Volčji potok-

-Mengeš- Vodice- Komenda.
 ◼ 26. 9. 2019: Moste - Kamniška 

Bistrica- Kamnik- Komenda.
Informacije: Janez Zalokar (031 359 430)

ŠAHOVSKA SEKCIJA: od 5. sep-
tembra do 22. novembra bo pote-
kalo Prvenstvo Slovenije v standar-
dnem šahu- polfinala zahodni del. 
Igralni dnevi so vsak ponedeljek v 
društvenih prostorih od 17.00 nap-
rej, na Glavarjevi 104. Informacije: 
Jože Zidarič (040 501 079)

FOLKLORNA SEKCIJA: Nastop 
na  povorki na DNEVIH NARODNIH 
NOŠ v Kamniku, ki bodo potekale 
od 5. do 8. septembra. 

Vsi vabljeni na kulturne in športne 
dogodke v okviru DU Komenda.

Pripravila: Katja Tabernik

Obsežna knjiga o 
rojaku škofu Kvasu
Nečaka škofa Jožefa Kvasa, duhovnik 
Maks Ipavec in univ. dipl. teolog Jožef 
Pavlič, sta ob 100. obletnici škofove-
ga rojstva o njem napisala obsežno 
knjigo, ki v besedi in fotografiji »go-
vori« o danes že pozabljenih ljudeh, 
dogodkih in slovesnostih v Komendi. 
V njej so o škofu Kvasu spregovorili 
tudi nekateri Komendčani, najbolj 
pretresljivo pa on sam. Več o tem v 
prihodnji številki Aplence. 

Varuh bo v Kamniku 
na voljo občankam in 
občanom
Varuh človekovih pravic Peter Sveti-
na bo v sredo, 4. 9. 2019, s sodelav-
ci prvič v svojem mandatu posloval 
v Kamniku. Vsi, ki menijo, da so jim 
kršene pravice in bi jim lahko varuh 
s sodelavci pomagal, lahko pokličejo 
na telefonsko številko 030 720 225. To 
lahko storijo najkasneje do ponedelj-
ka, 2. 9. 2019, do 15. ure in se naroči-
jo na polurni pogovor. Pogovori bodo 
potekali v prostorih občine na naslovu 
Glavni trg 24 v Kamniku. 

Nova avtobusna 
povezava do Ljubljane
Z drugim septembrom bo pričela de-
lovati nova avtobusna povezava na 
relaciji: Cerklje – Nasovče - Komen-
da – Moste – Vodice - Ljubljana Šen-
tvid – Avtobusna postaja Ljubljana 
in obratno. Avtobus ne bo vozil čez 
Poslovno cono Komenda, saj so po-
vezavo uvedli za vožnjo dijakov in 
učencev, ki obiskujejo šole v Šentvidu 
in Šiški. Avtobus bo prihajal iz Cerkelj 
in se v to smer popoldne vračal, zato 
ima postajališče tudi v Nasovčah. Pre-
voznik je  Arriva Alpetour d.o.o. Infor-
macije o voznem redu na: arriva.si

  

ZAHVALA 
dobrotnikom v dobrodelni akciji OŠ Komenda Moste 

V imenu prejemnikov pomoči se iskreno zahvaljujemo učencem 
in staršem za darovane prehrambene izdelke.  
Hvala učencem 6. c in njihovi razredničarki za idejo in vložen trud 
pri izvedbi dobrodelne akcije. Akcija je bila izvedena ob pravem 
času, saj je prav v poletnih mesecih stiska družin še bolj izrazita. 
Velikodušno ste zbrali 128 kg riža, 110 kg sladkorja, testenin, 
pšeničnega zdroba,… in 133 l olja.  

Darovano bomo razdelili socialno ogroženim družinam ter 
posameznikom naše občine. 

Dobrota je zlata veriga, ki povezuje človeštvo. (J. W. Goethe) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Želimo vam uspešen začetek šolskega leta! 
Ustanova Petra Pavla Glavarja in  

Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda 

Ustanova Petra Pavla Glavarja in Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda



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

Trgovina SVILANIT,
Kovinarska cesta 4, 
1241 Kamnik
www.svilanit.si

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo 
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.
si do vključno 16. septembra 2019. Na kuverto ne pozabite pripisati 'NAGRA-
DNA KRIŽANKA', poleg tega pa zraven potrebujemo še vaše ime, priimek in 
naslov. Ostala pravila so objavljena na spletni strani Občine Komenda.

Rešitev junijske križanke se glasi: ARBORETUM VOLČJI POTOK

SVILANIT za vsak dom, kjer že 80 let ustvarjamo odlične 
tekstilne izdelke za prijetno bivanje in razkošje v vsakem 
kotičku vašega doma:

 ◼ iz programa kuhinjskega tekstila: kuhinjske krpe,        
rokavice, prijemalke, prti, predpasniki.

 ◼ za kopalnico: brisače, kopalniške preproge                                           
in kopalni plašči.

 ◼ za spalnico: kakovostna posteljnina in rjuhe.
 ◼ za na plažo: plažne brisače in ostali dodatki.

1. nagrada: plažna brisaža ZIG ZAG
2. nagrada: plažna brisaža ZIG ZAG
3. nagrada: plažna brisaža ZIG ZAG

Seznam nagrajencev Nagradne križanke ARBORETUMA VOLČJI 
POTOK  v Aplenci, Glasilu Občine Komenda, številka 05/2019:

1. nagrada – letna vstopnica za obisk parka v Arboretumu 
DAMJANA TROBEC

2. nagrada – družinska vstopnica za obisk parka v Arboretumu
JASNA KALAN

3. nagrada – dve odrasli vstopnici za obisk parka v Arboretumu    
JASNA BOSTIČ

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega 
dokumenta nagrade prevzamejo V Arboretumu Volčji potok, 
Volčji Potok 3, 1235 Radomlje (tel. št. 01/831 23 45).

Odpiralni čas: 
od ponedeljka do petka: 

08.00 – 19.00
sobota: 08.00 - 13.00


