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Zaradi poplavne 'slike' v Mostah
zamik gradnje nove telovadnice
Nove telovadnice pri šoli v Mostah ne bo pred letom 2022. – Nakazuje se prostorska stiska v
šoli oz. vrtcu. – Poleti najverjetneje nova otroška igrišča na štirih lokacijah. – Dela pri mrliških
vežicah so zaključena.

N

a zadnji občinski seji je dr. Banovec z Inštituta za vodarstvo nakazal, da na načrtovanem prostoru
območja šole v Mostah zaradi poplavne
'slike' ne bo možno graditi nove telovadnice – dokler ne bo dokončan suhi
zadrževalnik meteorne vode na Tunjščici, ki bo to sliko bistveno izboljšal. S tem
se je rešitev prostorske stiske in velike
potrebe po novi telovadnici odmaknila
še dlje. Vaš komentar?
Res je, celotno območje okrog šole v Mostah
je opredeljeno kot poplavno območje. Večinoma gre za srednjo, delno tudi za manjšo
in preostalo poplavno nevarnost. Šele po
dokončanju omenjenega zadrževalnika bo
za telovadnico moč dobiti vodno soglasje,
ki je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zato projekti za gradbeno dovoljenje
trenutno še niso naročeni oz. bodo naročeni
vzporedno z dokončevanjem zadrževalnika, katerega investitorstvo bo predvidoma
(ker gre za protipoplavni ukrep državnega
pomena) prevzela država. Časovno to pomeni, da gradnja telovadnice pred letom
2022 ne bo možna.

Nova prostorska stiska pa se nakazuje
tudi v šoli in vrtcu, ki mu šola v Mostah
trenutno odstopa nekaj prostorov. So
letos vsi otroci dobili svoje mesto v
vrtcu? Kako pa kaže za naprej?
V šolskem letu 2019/2020 imamo v Vrtcu
Mehurčki 19 oddelkov, od tega 8 oddelkov prve starostne skupine in 11 oddelkov
druge starostne skupine. V začetku šolskega leta so bili sprejeti vsi otroci, ki so
bili prijavljeni v vrtec na podlagi javnega
poziva in so izpolnjevali starostni pogoj
11 mesecev za sprejem v vrtec, kar pomeni
da čakalne liste ni bilo potrebno oblikovati. Oddelki 1. starostnega obdobja bodo do
začetka novembra zapolnjeni, v oddelkih
2. starostnega obdobja pa je trenutno še
8 prostih mest. Trenutno se vrtec obvladuje. Je pa res, da so trije oddelki vrtca v
prostorih šole v Mostah in drugo leto bo
postal to večji problem, ko naj bi šola te
prostore potrebovala zase. Med drugim
prihaja zopet generacija treh prvih razredov, ven iz osnovne šole pa gresta samo
dva razreda. Trenutno aktivno iščemo
najustreznejšo rešitev.

Ostaniva še malo pri najmlajših. Kar
nekaj pisem dobimo na uredništvo
Aplence s pobudami, da v Občini zares
primanjkuje igrišč, tista pri šolah in
vrtcih pa so izven delovanja teh ustanov
zaklenjena …
V Občini Komenda se zavedamo, da
manjka otroških igrišč in podobnih površin (rekreacijskih), saj razen igrišč ob
šolah oz. vrtcu (ki so namenjena samo
njihovi uporabi), manjšega igrišča ob
»zelenem gozdičku« v Mostah in igrišča
v Nasovčah teh površin primanjkuje. Z
gradnjo novih naselij v Občini se je povečalo število prebivalcev – prevladujejo
pa predvsem mlade družine z majhnimi
otroki. Ker so igrišča ob šolah in vrtcu z
izjemo košarkarskega igrišča oziroma
igrišča za mali nogomet v Komendi v
popoldanskem času zaklenjena, so bile s
strani občanov večkrat dane pobude, da
se uredijo otroška igrišča, ki bodo otrokom služila tudi v popoldanskem času. V
začetku oktobra smo zato oddali vlogo
na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalne razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019.
V projektu »Ureditev otroških igrišč na
območju LAS« sodeluje tudi Občina Vodice. Projekt vključuje opremo osmih
otroških igrišč na območju Občine Komenda in Občine Vodice in s tem prebivalcem naselij v obeh občinah prinaša
nove urejene in prosto dostopne površine za preživljanje prostega časa in medsebojno druženje na območju občine,
kjer prebivajo. V okviru projekta se bodo
v Občini Komenda uredila otroška igrišča na štirih lokacijah (Križ, Suhadole,
Moste, Gmajnica). Za vse lokacije smo
že pridobili ustrezna soglasja Direkcije
RS za vode, Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Kranj in Direkcije RS za infrastrukturo. Ocenjujemo, da bo vrednost
investicije v Občini Komenda znašala
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Kdor obiskuje sobotno tržnico je v
septembrskih in oktobrskih sobotah
opazil precej spremenjeno podobo. Hiške
so bile, kot malo pozabljene, pomaknjene
na konec parkirišča. Kaj se dogaja s
komendsko tržnico in kako obiskana je
pravzaprav, so jo občani vzeli za svojo?
Premik hišk se je nenačrtovano naredil zaradi sejma in na Občini o tem tako rekoč niti
nismo bili uradno obveščeni, čeprav so štiri
hišice občinske. Prostor na koncu parkirišča
ni pogodu ne prodajalcem in ne obiskovalcem. Sedaj smo se dogovorili s Konjeniškim
klubom, da se hiške postavijo nazaj tja, kjer
so bile, in da tržnica za vedno ohrani to pozicijo. Po moji oceni se je sama lokacija tržnice na asfaltnem platoju kar dobro prijela, če
izvzamem zadnji mesec zaradi začasne preselitve. Predvidevam, da se bo po vzpostavitvi tržnice na njeni prvotni lokaciji število
obiskovalcev in tudi prodajalcev še povečalo.

Dela pri mrliških vežicah so zaključena
70.000 evrov. V primeru uspešne kandidature na javnem pozivu pa se bo projekt
delno sofinanciral iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz

državnega proračuna. Z ureditvijo otroških igrišč se bo začelo po prejemu odločbe o odobrenih sredstvih, predvidoma v poletnih mesecih prihodnjega leta.

Pred vrati je 1. november. Kako je z deli
na pokopališču pri mrliških vežicah?
Dela so zaključena, z njimi sem zadovoljen.
V teh dneh, ko bolj intenzivno obiskujemo
pokopališča, bo prenovo pri mrliških vežicah videlo veliko ljudi in zares upam, da
bodo tudi oni z videnim zadovoljni.
Špela Šimenc

OBVESTILO
Te dni mineva leto dni od uvedbe enosmernega prometnega režima od trgovine Marija do šole v Mostah. Pred
letom, ko so se vozniki še privajali na
novo ureditev, so policija in redarji
kršitelje predvsem opozarjali, zadnje
čase pa dobivamo vse več prijav o kršitvi tega režima. Po naših informacijah se
kršitve običajno ne dogajajo ob prevozu
otrok v šolo in iz šole, pač pa predvsem
izven teh terminov. Zato sta bila Policijska postaja Kamnik in Medobčinsko
redarstvo Trzin zaprošena, da občasno
preverjata potek prometa po tej cesti.
Vse udeležence v prometu prosimo, da v
izogib plačilom kazni in zaradi varnejšega odvijanja prometa dosledno upoštevajo prometno signalizacijo.
Občina Komenda

Takole so za nekaj sobot premaknili hišice komendske tržnice, ki so med sejmom kot pozabljene samevale. Nad premikom niso bili navdušeni ne prodajalci in ne obiskovalci. Tržnico so že premaknili
nazaj na staro mesto in župan pravi, da se sedaj njen prostor ne bo več spreminjal.
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Dom za stare
ljudi v Komendi

Pozicioniranje
stranke v sredino

Na zadnji redni seji Občinskega sveta nam je ga. Vera Klepej
Turenšek iz podjetja ARHIVITAE d.o.o. predstavila projekt izgradnje Doma za stare ljudi v Komendi. Projekt je trenutno v
fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki naj bi ga pridobili
do konca letošnjega leta. Sama izgradnja doma, s kapaciteto 73
postelj, naj bi se začela v začetku leta 2020, investitor Orpea
d.o.o. pa obljublja, da bo dom zgrajen do konca leta 2020. To
pomeni, da bi se prvi stanovalci lahko vselili že v začetku leta
2021. Napovedi so obetavne in verjamemo, da bomo vsi vpleteni po svojih močeh pripomogli, da bo Občina Komenda končno
dobila težko pričakovan prostor, kjer bo lahko primerno poskrbljeno za naše ostarele in pomoči potrebne občane.
Hkrati se v zavodu Medgeneracijsko središče zavedamo, da
bo za kakovostno varstvo in oskrbo stanovalcev doma ter
delo zaposlenih nujno sodelovanje zavoda in drugih subjektov v občini na področju zagotavljanja kakovostnega
staranja (Občina Komenda, Medgeneracijsko društvo za
kakovostno starost Komenda, Društvo upokojencev Komenda, Ustanova Petra Pavla Glavarja, Rdeči križ, Karitas,
Mladinski center Komenda, Osnovna šola Komenda Moste…) z vodstvom Doma.
Za LMŠ Mojca Šraj

Pred vrati je novembrski kongres stranke NSi, kjer bo stranka sprejemala prenovljeni temeljni program, s katerim se
želimo v slovenskem političnem prostoru pozicionirati v
sredino. Nova Slovenija želi biti stranka, ki povezuje, združuje in je sposobna sodelovati z obema političnima poloma
v korist Slovenije. To sodelovanje naj ne bi bilo v podpisovanju dogovorov, kot jih ima sedanja vlada z Levico, kjer ti
podpisani dogovori ne veljajo praktično nič. Nova Slovenija
si želi projektnega sodelovanja – torej od projekta do projekta. V ustavi imamo zapisano, da smo pravna in socialna
država. Žal se od tega vse bolj oddaljujemo, saj se nismo
sposobni dogovoriti o strateških ciljih države. Vztrajanje na
blokovskih delitvah – levi in desni, daje za Slovenijo slabe
rezultate. Predsednik stranke mag. Matej Tonin se zaveda,
da smo si Slovenci različni, ni pa nobene potrebe, da smo
večno razdeljeni.
Na povezavi www.nsi.si/osnutek programa lahko s pripombami in predlogi pri prenovi temeljnega programa sodelujete tudi vi.
Martina Prezelj, OO N.Si Komenda

Vlada in župan
brez vizije

Jesensko dogajanje
v Komendi

Vsak dan bolj je jasno, da je aktualna vlada brez vsake vizije razvoja države, ki bi mlajšim generacijam predstavljala
perspektivo. Novi obrazi so bili znova plasirani le zato, da
`starim` omogočajo nadaljnje ribarjenje v kalnem, reforme
pa so odrinjene v prihodnost. To se je nazadnje izkazalo tudi
pri socialnih vsebinah, na kar je opozorilo Računsko sodišče
in izpostavilo sistem dolgotrajne oskrbe, ki še vedno ni dostopen vsem tistim, ki ga potrebujejo. Vlada kljub hitri rasti
tega dela populacije in pripombam opozicije in EU še vedno
zgolj pripravlja drage študije, konkretnih rešitev pa ni.
V Komendi smo pri vprašanju starostnikov medtem naredili
korak naprej, zato pa, ob odsotnosti vizije, obstali drugje.
Kot občina, ki se upravičeno pohvali s povprečno `mladostjo` svojih občanov in tako z velikim številom otrok, zanje ne naredi dovolj. Ne le skozi otroška igrišča, priložnost
se še vedno ponuja tudi pri izgradnji Športnega parka, o čemer smo že pisali. Projekt postaja zanimiv Nogometni zvezi
Slovenije, ki se z njim želi seznaniti na mestu samem. Pri
tem pa zna trčiti ob oviro, da gonilna sila projektov v občini
ni župan, temveč posamezniki ali društva, ki so brez ustreznih vzvodov ...
OO SDS Komenda

Za nami je tudi sedma seja OS Komenda, ki je bila v septembru,
na kateri je bila mogoče najbolj razveseljujoča novica dr. Banovca,
da bo suhi zadrževalnik na Tunjščici narejen do leta 2023. Še bolj
optimistični so investitorji Doma za starejše občane, da bo le-ta
zgrajen do konca leta 2020, tako kot je predvideno. Dom je seveda
prepotreben in mogoče tudi v Komendi dočakamo kakšno zgradbo ali objekt, zgrajen do konca … Kot smo tudi slišali na seji, bo
obstoječi »betonski spomenik« miroval še nekaj časa oz. nekaj let.
O problematiki smeti in ekoloških otokih smo se razpisali že
v septembrski številki Aplence in upamo, da bomo želi uspehe čez leta, kot smo zapisali. Opozorjeni smo bili tudi na pasje
iztrebke, ki jih vidimo ob in na sprehajalnih poteh, na poljih, na
travnikih... Verjetno je res težko in mogoče tudi neprijetno pobirati pasje kakce, ampak če si omislimo domačega ljubljenčka,
je čiščenje za njim del odgovornosti, ki smo jo prevzeli.
V torek, 8. oktobra 2019, je bil na hipodromu sprejem za Tadeja Pogačarja in Luka Pibernika. Še enkrat jima čestitamo
za vse uspehe ter jima želimo vse najboljše za prihodnost.
Oba sta velika ambasadorja Komende.
Pišete nam lahko na trnlista@gmail.com in bomo vaše predloge
posredovali občinski upravi ter jih pomagali realizirati.
Lista TRN
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»Sejm bil je živ!«
Naslov, sposojen od našega velikega literata Antona Aškerca, zelo dobro opiše jesensko
sejemsko dogajanje v Komendi na prvi oktobrski vikend. Bilo je živo, pestro, bilo je veliko
obiskovalcev in bilo je kaj za videti. K temu je
zagotovo pripomoglo prijetno jesensko vreme,
ki je kar vabilo na prosto.

S

ejem so, kot ponavadi, otvorili v petek ob 12.00. Tokrat je
obiskovalce med drugim nagovoril tudi predsednik vlade Marjan Šarec, ki je dejal, da je bila odločitev za ta sejem
pred 24. leti »pogumna, smela in prava«. Pri tem je poudaril, da je
kmetijstvo v Sloveniji izredno pomembna panoga, česar se morda
premalo zavedamo. »Pomembno je, da dvignemo nivo samooskrbe, pomembno je, da se začnemo zavedati, da je samo tisto, kar je
pridelano doma, najbolj zdravo, in s tem, ko jemo domačo hrano, pomagamo tudi slovenskim kmetovalcem. Zavedamo se tudi
problema, da je povprečna starost slovenskega kmeta 57 let. Tudi
to je eden izmed velikih problemov. Pomembno je pravi čas predajati kmetije in pravi čas usposabljati in izobraževati slovenske
kmete,« je poudaril Šarec, ki je ob koncu sejmu zaželel vse dobro,
veliko obiska, veliko novih poznanstev, veliko sklenjenih novih
poslov in veliko pridobljenega novega znanja.
Na letošnjem sejmu se je predstavilo skoraj 700 razstavljavcev, odvilo pa se je tudi nekaj strokovnih predavanj. Lahko smo
si ogledali razstavo konj slovenskih avtohtonih in tradicionalnih
pasem, prikaz varnega dela v gozdu, pripravili so predavanje o
novih tehnoloških rešitvah pridelave in predelave krompirja, poseben poudarek pa je bil na pridelavi in predelavi hrane. Da ljudje
vedno bolj stremimo nazaj k naravi in vedno več kupujemo doma
pridelano, so nam povedali številni ponudniki domačih proizvodov. Med njimi je bilo mogoče opaziti precej mlade generacije, kar
je vsekakor dober obet, da kmetijstvo tudi med mladimi zopet postaja zanimivo. Interes mladih pa je obet tudi za to, da se komendski sejem še dolgo ne bo »izpel«. Kljub temu, da ga naslednje leto
čaka že srebrni jubilej.
Špela Šimenc

Stanislav Poglajen, župan:
»V vseh teh letih je komendski sejem
iz majhnega 'sejmiča' zrasel v 'velesejem' in območje, kjer se sejem nahaja, danes poka po šivih. Dogodek je za
našo občino pomemben, saj širi naše
ime po Sloveniji, pa tudi čez mejo. Zato
mislim, da sejem mora živeti še naprej.
Ostati pa mora v teh mejah, v katerih
trenutno je, saj širitev na tem prostoru, v centru Komende, ni več mogoča.«

Alojz Lah, predsednik Konjeniškega
kluba Komenda:

Foto: France Stele

»Na začetku niti pomislili nismo, da bo čez četrt stoletja,
ki ga bomo obeležili prihodnjo pomlad, naš sejem enakovredna prireditev velikim slovenskim in mednarodnim sejmom. A to se je zgodilo. Vsi skupaj smo lahko počaščeni,
da ima danes naš sejem pomembno mesto v slovenskem
gospodarskem, kmetijskem, obrtniškem, družabnem in
društvenem prostoru.«

Kar nekaj praktičnih prikazov se je zvrstilo na tokratnem sejmu

Utrinki s stojnic …
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Mojca in Andrej Pestotnik,
izdelovanje lesenih izdelkov
»Ukvarjamo se z izdelovanjem lesenih izdelkov. Vse delava sama. Na sejmu v Komendi
sva prvič, pred tem sva se enkrat predstavila
v Celju, toda tukaj nama je bolj všeč, več ljudi
nas vidi. Presenečena sva, da je bil že v petek
tako dober obisk. Resnično opaziva, da ljudje
vedno bolj cenijo ročno delo in se vračajo nazaj k naravi.«

Foto: Špela Šimenc

Foto: Aleksander Sokler

Sandra Tičar iz podjetja Tičar
delovna oblačila:
»Na sejmu smo prisotni že več let, je pa
konkretno za nas spomladanski sejem bolj
uspešen kot jesenski. Vedno čakamo na nedeljo, takrat se, sploh po maši, na sejem odpravi
največ ljudi. V našem podjetju hodimo na več
sejmov, za naš 'foh' je komendski eden boljših
v Sloveniji. Moram pohvaliti prometno ureditev, vsako leto je boljša. So pa organizatorji
sejem letos prvič tematsko povezali. To pomeni, da je konkurenca bolj na kupu, kar pa
za našo prodajo ni najbolje.«

Foto: France Stele

Tradicionalen stisk rok in sejem se lahko prične

Tudi domači obrtniki niso manjkali

Dragica in Franc, Kmetija in
vinogradništvo Cestnik-Vaupotič
»Smo ena redkih kmetij, ki potuje po vsej Sloveniji in ima samo svoje lastne proizvode. V
Komendi bi pohvalili organizacijo in prometno ureditev. Naša prodaja pa je zelo odvisna
od časa, ko se sejem dogaja. Največ prodaje
imamo na spomladanskih sejmih, ki se zgodijo pred veliko nočjo. Ljudje pač kupijo tedaj,
ko nekaj potrebujejo. A največji dejavnik, ki
vpliva na prodajo in obisk, je vreme. Tokrat
imamo z njim kar srečo.«

Žarko Šnajder in Vlado Jež, čebelarja
»Skupaj se predstavljava na več sejmih in
sejem v Komendi se nama zdi kar uspešen.
Prodaja je dobra, obisk je velik, ljudje pa se
vedno bolj zanimajo za domače proizvode.
Ne pridejo le gledat, temveč vedno bolj tudi
kupujejo.«

Matevž Gartner, bohinjski sirar
(iz planine Laz)
»Hodimo na dva dogodka – na Kravji bal v
Bohinju in na komendski sejem. Ljudje tukaj
nas že poznajo in veliko jih pride prav z namenom, da kupijo naše proizvode. S prodajo
in obiskom smo zadovoljni, ljudje vedno več
kupujejo domače in to cenijo. Malo bi pograjal
spremembe, ki jih uvajajo pri postavitvi stojnic, ni nam najbolj všeč, da smo sedaj vsi sirarji na enem kupu. Pohvaliti pa je treba prometno ureditev, mnogo boljša je kot včasih.«
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Množica navdušeno pozdravila kolesarska asa

Skupinska fotografija z ekipo Rogovih kolesarjev
Vikrčah. Prišel sem sredi dirke in se mimo
pripelje 'grupa', zadaj avti in za njimi en
čisto majhen fantek. Pa sem rekel: ''Pa
dajmo tega fanta v grupo, da se ne bo tako
'matral', bo čisto voljo izgubil.'' Pa so mi
rekli: ''Ta fant jih je že za en krog ujel.'' To
je bil Tadej.« Da to niso sanje, da so takšne
zgodbe plod garanja, pa je poudaril pred-

Zbrala se je velika množica ljudi

Špela Šimenc

Miha Koncilija, prvi trener Tadeja Pogačarja in Luka Pibernika

Foto: Franc Stele

Mlada kolesarska junaka z darilom, ki jima ga je podarila Občina Komenda

sednik kolesarske zveze Tomaž Grm, ki je
kot prvo izmed vrednot kolesarjev poudaril
vztrajnost. Te ne manjka ne Luku in ne Tadeju. Prvega sta pred počitnicami čakali še
dve dirki, drugi pa je bil že v pričakovanju
počitka. Še kako sta si ga zaslužila.

Med navijači je bilo zelo veliko tistih najmlajših

Foto: Franc Stele

Tisti torek je bilo na hipodromu tako živahno, kot da se sejem sploh še ni zaključil.
Za ogrevanje so s poskočnim repertoarjem
poskrbeli komendska godba, izmenjujoč
se s skupino Špica. Bolj ko je šla ura proti
peti, bolj bučno je postajalo in več zastav
je vihralo v zraku. Gotovo bi se vsi prisotni strinjali, da je bilo v zraku čutiti ponos.
Dva mladeniča, eden s Klanca in drugi s
Suhadol, krojita svetovni vrh v cestnem
kolesarstvu. Zanju pa niso prišli navijat le
domačini, med množico smo lahko opazili kar nekaj znanih obrazov. Tisti, najbolj
zaslužni za vrhunske zgodbe, ki jih pišeta
Tadej in Luka pa so se zvrstili na odru. V
prvi vrsti sta to Miha Koncilija, njun prvi
trener, in Andrej Hauptman, ki sta z nami
delila nekaj simpatičnih zgodb. Miha Koncilija o tem, da je bilo potrebno kar nekaj
vztrajnosti, da je prepričal Tadeja in njegove starše, da je fant rojen za kolesarjenje
in naj vendarle že prične trenirati. Andrej
Hauptman pa je opisal, kakšen je njegov
prvi spomin na Tadeja: »Ravno dobro sem
pričel delati s člansko ekipo v Rogu, ko sem
se nekoč odpeljal pogledat dirko dečkov v

Foto: Franc Stele

Slovenci smo športni narod, ki zna za svoje športnike glasno navijati. Tako velja tudi za Komendčane. To se je še
enkrat znova pokazalo v torek, 8. oktobra, ko je številna množica, med katero je bilo ogromno najmlajših navijačev,
glasno in ponosno pozdravila naša dva mlada kolesarska asa, Tadeja Pogačarja in Luko Pibernika.
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S prireditvijo obeležili 40 let predšolske
vzgoje v Komendi
Letos je za Vrtec Mehurčki posebno leto, saj se v Komendi praznuje 40 let predšolske vzgoje.
Prvi vrtec so v Komendi postavili leta
1979, na Glavarjevi ulici, pod vodstvom
Janeza Sitarja pa je sprejel 99 otrok. Kmalu je vrtec postal del Vzgojno-varstvenega
zavoda Antona Medveda Kamnik, kasneje
se je priključil OŠ Komenda Moste. Pred
petimi leti pa je komendski Vrtec Mehurčki stopil na samostojno pot. »Cilji
so bili, ob podpori Občine, vedno usmerjeni k zagotavljanju prostih mest za vse
predšolske otroke naše občine. S priseljevanjem novih občanov je vrtec v dobrem
desetletju iz petih oddelkov z okoli 100
otroki zrasel v res velik vrtec z 19 oddelki na treh lokacijah in danes vključuje
čez 350 otrok in 60 odraslih. Veliko nas je
torej, ki nas ob tem našem jubileju prevzemajo veselje, ponos in spoštovanje,« je
v svojem nagovoru na prireditvi, ki so jo
pripravili v petek, 18. oktobra, dejal ravnatelj vrtca Blaž Kölner. Ta dan so imeli
sicer glavno vlogo otroci. Najprej so se do
zadnjega kotička zapolnjenim tribunam,
na katerih so bili ponosni starši in stari
starši, z mimohodom predstavile vse skupine, od najmlajših do tistih, ki so že pred
pragom osnovne šole. Nato so nam otroci
zapeli svojo himno, nekaj pesmi je zapel
vrtčevski zborček, otroci pa so v parih tudi
zaplesali. Na koncu so se, kot se za rojstni
dan spodobi, razveselili velike torte.
Špela Šimenc

Ravnatelj vrtca Blaž Kölner se je v svojem nagovoru posebno zahvalil otrokom

Predstavili so se mladi plesalci

Dan odprtih vrat Konjeniškega kluba Komenda
čudovito doživetje za najmlajše
V Konjeniškem klubu Komenda so
letos že drugo leto zapored organizirali Dan odprtih vrat.
Po tem, ko so morali prvi načrtovan termin
odpovedati zaradi slabe vremenske napovedi,
ki na koncu niti ni bila tako slaba (kljub odpovedi jih je obiskalo okoli 40 otrok), je bila
sobota 12. oktobra bolj sončna in bolj topla.
Pestrega dogajanja pa so se najbolj razveselili najmlajši. Prek 100 jih je prišlo in
prav potrpežljivo so čakali v vrsti, da so

lahko jahali konja in se peljali z vozom ali
s kočijo. Na ogled so bili odprti tudi hlevi, obiskovalcem so prikazali delo s konji
(čiščenje, kovanje, konjeniško opremo),
pripravili so predavanje o konjih in prikaz
treninga preskakovanja ovir. Poleg tega
pa še kotiček za risanje in palačinke. Vse
potrebno za čudovito družinsko sobotno
dopoldne. Pohvale KK Komenda, ki se v
zadnjem času približuje mlajši generaciji!
Špela Šimenc
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Turistično društvo Komenda
praznuje 20 let

Foto: Jožef Pavlič

Turistično društvo (TD) Komenda je 25. oktobra na svojem sedežu na Koželjevi domačiji na Gori
slovesno praznovalo 20-letnico obstoja in delovanja. Ob tej priložnosti je izšla tudi brošura z
naslovom 20 let Turističnega društva Komenda.

Koželjeva domačija na Gori, sedež TD Komenda

N

apisal jo je, kot ob desetletnici društva, njegov ustanovni član
Jožef Pavlič. Spremno besedo je
prispeval dolgoletni (od 2. marca 2006)
zelo prizadevni predsednik društva Vid
Koritnik, številne fotografije, ki poleg
spremne besede vidno potrjujejo prizadevanja in dosežke društva, so prispevali Luka Karničnik, Janko Žagar in pisec
brošure. Ta je v uvodu na nov, svež način,
predstavil zgodovino Komende, zlasti
njenega osrčja, Občino Komenda in njen
sedež, pa tudi župnijskega, pomembne
može in spomenike ter velike dosežke.
Vse to in drugo je obogatil z lastnimi fotografijami.
Izid brošure so podprli Občina Komenda
in štirje gostinci: gostišče Čubr na Križu,
Pizzerija Hram Gorjan, Planinski dom Komenda in Korbar Catering and Events.
Brošura prinaša pregled vsega, kar bi moral poznati vsak Komendčan, je pa tudi

dobro napotilo turistu in tujcu, ko prihaja v
Komendo. V pomoč so mu tudi podatki, na
koga naj se obrne, preden se napoti v Komendo, in kdo ga lahko poznavalsko popelje po njej – občini in župniji. Od pomnika do pomnika, od Glavarja do Selana, od
Mejačevega hrasta, mogočne Belcijanove
stavbe, v kateri je danes sedež naše občine,
spomenika borcem in žrtvam NOB, »Glavarjevega špitala« in knjižnice, svetilnika
iz leta 1510 do cerkvenega trga z izjemnimi
spomeniki, svetiščem sv. Petra in Šmidovim gradom za njo. Poleg tega »središčnega ogleda« Komende tudi naokrog po
občini in župniji. To je zaupano izkušeni
vodički Katji Tabernik in vodičem, ki jih je
za ogled cerkvenih znamenitosti izbral župnik Zdravko Žagar.
Knjižica, ki jo je oblikovala Nina Železnik, je izšla je v petsto izvodih. Urejena
je sistematično, po letih od 2010 do 2019.
Pisec se je zlasti opiral na vire (zapisni-

ke občnih zborov, rednih in izrednih sej
TD Komenda njegove zelo skrbne tajnice Veronike Škrlj), iz njih potegnil za
društvo najpomembnejše načrte, odločitve in dejanja. Med drugim tudi prenos sedeža 19. oktobra 2012 iz prostorov
Lončarjevega muzeja v danes že več kot
dvesto let staro Koželjevo hišo na Gori,
ki jo je društvu odstopila v uporabo razumevajoča ter za kulturno in etnološko dediščino Komende odprta lastnica
Tončka Absec. Boljšega sedeža, kot v
temeljito po smernicah ZVKD Slovenije
obnovljeni in prenovljeni Koželjevi hiši,
si društvo ni moglo želeti.
V njem lahko mirno načrtuje in uresničuje svoje vsakoletne pestre in bogate
dejavnosti, za katere ga je že večkrat na
občnih zborih pohvalil komendski župan Stanislav Poglajen. Od kolin v januarju do pustovanja, gregorjevega pri
Kriškem bajerju, sodelovanja na sejmih
Alpe-Adria v Ljubljani in predstavitve
naše občine v Arboretumu Volčji Potok,
prav tako na spomladanskih in jesenskih
kmetijsko-obrtnih sejmih v Komendi,
spomladanskih in jesenskih ekskurzijah,
do obujanja starih običajev, kot je ličkanje koruze, priprave razstav, ribiških
in kostanjevih piknike, postavitve jaslic
in novoletne jelke in še veliko drugega.
Te in druge dejavnosti, zaradi katerih je
TD Komenda eno najbolj marljivih v naši
občini, potrjujejo, da je to društvo, kot si
je začrtalo na začetku, resnično »desna
roka« naše občine.
Da bo njegovo delo ostalo zapisano za
vedno, sta tako ob 10-letnici in 20-letnici
društva izšli lepi, vsebinsko bogati in pregledni brošuri. Spodbuda tudi drugim društvom, naj ravnajo podobno, sicer sčasoma
vse utone v pozabo. Tako zaslužni ljudje
kot njihova dela in društvene dejavnosti.
Jožef Pavlič
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Deseto srečanje gorenjskih literatov

Foto: Janez Kern

Jubilejno deseto srečanje gorenjskih literatov med upokojenci je bilo 20.
septembra v dvorani KS Lesce pod geslom, primernim za upokojence: Ko se
strmine dvigajo in koraki stopajo počasi. Pripravila ga je Pokrajinska zveza
društev upokojencev Gorenjske v sodelovanju s KS Lesce.

Svoja literarna dela v pesmi ali v prozi
je bralo 23 pesnikov in pisateljev, ki so
sodelovali na literarnem natečaju Pokrajinske zveze društev upokojencev Go-

renjske. Besedila za nastope je izbrala in
zbornik z vodilno mislijo pomembnega
kulturnega dogodka uredila podpredsednica Pokrajinske zveze društev upoko-
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jencev Gorenjske in predsednica komisije
za kulturo prof. Dragica Vesković.
Zbrane literate je prvi pozdravil predsednik DU Lesce Vasilij Koman, nato prof.
Veskovićeva; na koncu se jim je za prihod v Lesce ter prebrano prozo in poezijo
zahvalila predsednica Sveta KS Lesce Tatjana Justin.
Veliko je k lepemu dogodku s svojim petjem prispevala dijakinja Saša Mihelčič.
Celotno prireditev je izjemno lepo povezovala in dela odsotnih piscev prebrala
Slavica Bučan.
Literarnega srečanja so se iz DU Komenda udeležili kar štirje ustvarjalci poezije in proze: Marija Kern, Marija Koželj,
Iva Ogorevc in Jožef Pavlič. Marija Kern
je recitirala svojo pesem V mraku, Marija Koželj pesem Tišina, Iva Ogorevc
je prebrala svoj prozni sestavek Kamen
do kamna palača, Jožef Pavlič pa pesem
v prozi Kamni. Vsi štirje so iz Lesc, kot
tudi ostali literati, odšli veselega srca
in vedrega duha, pa tudi odločeni, da ob
spodbudnih besedah prirediteljev srečanja še bolj zavzeto nadaljujejo s svojim
ustvarjalnim pisnim delom in z njim bogatijo svoj kraj in ljudi ter vso Slovenijo.
Jožef Pavlič

Uspešni nastopi komendske folklorne skupine

Prvega 28. septembra na 3. maratonu slovenskih folklornih skupin na prizorišču
»Oktoberfesta« pod šotorom pri Fontani
v Žalcu, drugega 1. oktobra na 19. festivalu
za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem
domu v Ljubljani, tretjega pa 4. oktobra ob
odprtju 24. jesenskega kmetijsko-obrtnega
sejma v Komendi. Na vseh nastopih so poželi priznanje in navdušenje obiskovalcev.
V Žalec so se peljali z minibusom, štiri
plesne pare so spremljali voditelj skupine
Janez Slapnik (harmonikar), France Grilc
(kontrabasist) in mentorica skupine Mojca
Meršol. Pridružila sta se jim tudi predsednik DU Komenda Saša Lenarčič in njegova
soproga Alenka. Poleg komendske folklorne skupine so zaplesale še folklorne skupine KD Ponikva, Kobula KD Petrovče, DPŽ
Dolenjske Toplice in DU Naklo. Komendska
je bila druga na vrsti in odlično odplesala,

kar je pripravila za ta nastop, ter ogrela
številne obiskovalce žalskega »Oktoberfesta«. Po nastopu se je pridružila udeležencem prireditve in uživala v zabavnem pro-

gramu ter pogostitvi s pivom, kranjskimi
klobasami in drugimi dobrotami.
Saša Lenarčič, Jožef Pavlič

Foto: Saša Lenarčič

Folklorna skupina Društva upokojencev (DU) Komenda je imela v zadnjem času kar tri uspešne nastope.

Folklorna skupina DU Komenda ob nastopu v Cankarjevem domu v Ljubljani
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Balinarki boljši od
balinarjev

Uspehi naših gasilcev na
regijskih tekmovanjih

Na balinišču pri Planinskem domu Komenda so se 18.
oktobra popoldne v tem, kdo je boljši v balinanju, pomerili najboljši štirje balinarji in balinarke balinarske sekcije pri DU Komenda.

Letošnja občinska gasilska tekmovanja vodijo najboljše
tri ekipe iz posamezne Gasilske zveze na regijska gasilska tekmovanja in najboljše tri ekipe na regijskem tekmovanju imajo pravico in možnost nastopanja na državnem gasilskem tekmovanju, ki bo 23. maja 2020 v Celju.

Tekmovanje se je začelo že sredi junija, prijavilo se je 18 balinarjev
in balinark, igral je vsak z vsakim. Nazadnje štirje polfinalisti in
finalista ter, čisto na koncu, kdo je najboljši v bližanju v krog. Pri
tem je prvo mesto osvojil mladi balinar Grega Lah. Po zelo napetih polfinalnih srečanjih in finalnem ter tekmi za tretje mesto so
balinarji zasedli sledeča mesta: prva je bila Andreja Rojko, druga
Fani Sodnik, tretji Alfonz Hrovat in četrti Tone Zarnik. Pokale jim
je podelil in jim čestital predsednik DU Komenda Saša Lenarčič.
Članice balinarske sekcije so se tudi tokrat izkazale s peko dobrot, ki so jih tekmovalci, pa tudi navijači, po podelitvi pokalov s
slastjo použili.
Tekmovanje je v ravno pravem vremenu in prijaznem razpoloženju vodil nepogrešljivi »razsodnik« Tomaž Hacin.

Foto: Saša Lenarčič

Jožef Pavlič

V soboto, 21. septembra, je v organizaciji PGD Trzin potekalo regijsko gasilsko tekmovanje za mladino. PGD Komenda se je regijskega tekmovanja udeležila s tremi ekipami: pionirji, pionirke
in mladinci. Naša mladina je za tekmovanje pridno trenirala in
rezultati so bili odlični. Pionirke so regijske prvakinje z zlatimi
medaljami, uspeh so dopolnili mladinci s srebrnimi medaljami,
pionirji so se uvrstili malce slabše. Obe ekipi sta se uvrstili na državno gasilsko tekmovanje, ki bo naslednje leto v Celju. Še posebno je potrebno pohvaliti mentorici pionirk Majo Brišnik in Julijo
Marolt, ki sta naše pionirke natrenirali, da so bile nepremagljive.
Bravo, gasilska mladina, in srečno v Celju!
28. septembra je potekalo regijsko gasilsko tekmovanje za starejše
gasilce in gasilke, ki so se ga udeležili starejši gasilci iz vseh treh
naših društev. Na državno gasilsko tekmovanje se je uspelo uvrstiti starejšim gasilcem iz PGD Križ.
12. oktobra pa je potekalo regijsko gasilsko tekmovanje za člane in
članice. Iz naše gasilske zveze se je tekmovanja udeležilo pet ekip.
Iz PGD Križ 2 x člani A in člani B in iz PGD Komenda članice A in
članice B. Na državno gasilsko tekmovanje so se uvrstile članice A
iz PGD Komenda, ki so osvojile 2. mesto.
Udeležba na državnem gasilskem tekmovanju je uspeh, ne glede
na uvrstitev, vendar je povezana tudi z dodatnimi stroški. PGD
Komenda je eno izmed treh društev v naši regiji, ki se je uvrstilo
na državno tekmovanje s tremi ekipami. Te ekipe bo za državno
tekmovanje potrebno pripraviti in obleči (predvsem mladino, ki
stalno raste). Samo tekmovanje pa bo praznik društva in s seboj v
Celje že sedaj vabimo tudi starše in navijače. Na pomoč!
Mihaela Poglajen

Gasilci PGD Moste na najtežjem
gasilskem tekmovanju na svetu
Oktobra so se trije člani PGD Moste v avstrijskem Linzu udeležili najtežjega
gasilskega tekmovanja na svetu, Firefighter Combat Challange Linz 2019.
Dosegli so izvrstne rezultate: Žan Koncilija 2. mesto v razredu M in 3. mesto v
razredu OPEN, Gaj Zorman 22. mesto v
razredu M in 45. mesto v razredu OPEN,
Gal Zevnik pa 20. mesto v razredu M in
31. mesto v razredu OPEN. 2. mesto sta
dosegla dvojica PGD MOSTE v sestavi Žan Koncilija in Gal Zevnik. V razre-

du Relay pa 1. mesto kot ekipa S-Guard
Team Slovenija v sodelovanju s kolegi iz
drugih gasilskih društev. Žan in Gal sta
se konec oktobra udeležila še zadnjega
letošnjega tekmovanja v Montgomeryju
v Alabami v ZDA.
Roman Koncilija, poveljnik PGD Moste

Gala Zevnik in Žana Koncilija je konec oktobra v
ZDA čakalo zadnje letošnje tekmovanje
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Jožef Sušnik, predsednik Gasilske zveze Komenda:

»Komendčani so v varnih rokah«
Oktober je mesec požarne varnosti, zato smo se pogovarjali z Jožefom Sušnikom, ki raje sliši na
ime tovariš Sušnik. Gasilstvu je predan že celih 55 let. Kot 12-letni fantič se je v domači vasi, na
Križu, pridružil pionirjem, kasneje je bil 15 let predsednik PGD Križ in 4 leta tudi poveljnik. Zadnjih enajst let je predsednik Gasilske zveze Komenda.
Že tretji mandat vam teče kot
predsedniku GZ Komenda. Bi lahko rekli,
da so Komendčani v varnih rokah, če
pride do nesreče?
Vsekakor. Naša zveza deluje dobro in je
spoštovana. To se je dokazalo tudi nedavno, pri požaru na Publikusu, kjer dobivamo
res same pohvale za intervencijo. Trenutno
smo tudi opremljeni dobro. V Mostah je nov
dom, v Komendi so ga povečali. Vozila so še
relativno nova. Bo pa vsekakor treba gledati
naprej, razmisliti v smeri kakšnega tehničnega vozila za požare v gozdu pa o kakšni
lestvi za velike stavbe. V Občini Komenda se
je s številnimi novogradnjami in s poslovno
cono izredno povečala požarna obremenitev. Zato potrebujemo dolgoročen načrt,
kako in kaj naprej.
Špela Šimenc

K

akšne aktivnosti gasilci GZ Komenda izvajate v oktobru, ko je v
ospredju požarna varnosti?
Oktober je mesec številnih aktivnosti. Potekajo regijska tekmovanja, kjer so naši
gasilci zelo uspešni. Vsako leto v oktobru
imamo tudi eno gasilsko vajo, gasilska
društva imajo dneve odprtih vrat, organizirani so posebni dnevi, aktivnosti za
mladino …
Pomladek je v vsakem gasilskem društvu
izjemnega pomena. Kako je z njim v
Komendi, Mostah in na Križu?
Mladina je na splošno zelo aktivna pri gasilcih – v enih društvih bolj, v drugih malce
slabše. Najbolje se dela z mladino v Komendi (tukaj sta zelo aktivna zakonca Poglajen)
in na Križu, v zadnjih dveh letih pa se delajo veliki premiki tudi v Mostah, ko sta se
vključila Urška in Tadej Poje. Koliko mladih
bo določeno društvo pritegnilo, je odvisno
od vodstva, od mentorjev. Mladi gasilci v GZ

Komenda imajo na voljo številne aktivnosti,
hodijo na morje, v Belo krajino, na Roglo …
In se družijo tudi na ta način. Pri gasilcih gre
za aktivno in zdravo druženje, tako se marsikaterega otroka spravi s ceste, s stranpoti.
V svojem bistvu pa gre pri gasilstvu za pomoč sočloveku, ki ga doleti nesreča. Lahko
naredimo še kaj več, kot da to privzgojimo
otrokom, mladini?
Sami ste gasilec že 55 let. Kakšen pa je
vaš prvi spomin na gasilce?
Ko sem bil star 5 let, je gorelo pri nas doma
in spomnim se gašenja. Spomnim se tudi,
kako so me policaji zasliševali, če sem
se kaj igral s 'šibicami'. Pa nisem bil jaz,
mami se je prevrnila sveča. Nekaj let kasneje sem se vpisal k gasilcem. Nisem takoj
prišel v ekipo. To me je tako prizadelo, da
tudi – čeprav sem bil malo bolj okrogel –
jedel nisem. Zanimivo, kako živ je ta spomin še danes. Pa še mnogo lepih spominov
se je nabralo.

Vseh gasilcev v GZ Komenda je 888, od
tega jih je 343 v Komendi, 232 na Križu
in 313 v Mostah. To so aktivni in neaktivni člani. Gasilcev operativcev je v
Komendi 26, na Križu 24 in v Mostah
22 – to pomeni skupaj trenutno 72
operativnih gasilcev, ki so ključni, ko
pride do večje nesreče. Za njimi – po
trenutni evidenci – prihaja 73 pripravnikov, 123 mladincev in 80 pionirjev.
»Ob tem moram pohvaliti poveljnike
vseh treh društev, Romana Koncilija v
Mostah, Slavka Poglajna v Komendi ter
Uroša Sušnika na Križu. Lahko rečem,
da imajo svoje operativne gasilce dobro
pripravljene za različne akcije. Pohvalil bi tudi predsednico komisije za članice Veroniko Jenc. Vso pozornost pa
posvečamo tudi našim starejšim gasilcem (veteranom), ki so v preteklosti
vodili našo organizacijo,« je še povedal
Jožef Sušnik, predsednik GZ Komenda.
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Modno frizerstvo Cecilija praznuje 30 let

»S strankami jočem in se veselim«
Letos mineva trideset let, odkar nad vhodom v komendski 'špital' visi napis Modno frizerstvo
Cecilija. Napis je še isti kot takrat, ko se je tedaj 24-letna Cecilija Ravnikar, za številne občane
poznana kot Cilka, odpravila na samostojno poslovno pot. Iste kot pred tridesetimi leti so tudi
nekatere stranke, ki se vedno rade vračajo. Recept za uspeh? »Delati moraš s srcem in spoštovati
vse ljudi«, pravi Cilka.

C

ilka Ravnikar se je izšolala v Ljubljani, svoje prve izkušnje kot vajenka in
prva leta službe pa opravljala v Kranju, nato tudi v Kamniku. Ves čas je v njej
zorela želja po lastnem salonu in oktobra
leta 1989 se je uresničila. »Nikoli ne bom
pozabila prvega delovnega dne. Prepričana, da tako ali tako nihče ne ve, da je v
Komendi nov salon, zjutraj pridem v službo in pred vrati me je čakala prva stranka. Solze sreče,« pove Cilka, ki svoj poklic
opravlja z veliko ljubeznijo. S posebnim
žarom tudi razlaga o svojem delu. Prepričana je, da je dober frizer lahko le tisti, ki
ljubi svoj poklic in se mu predaja ter ob
tem rad ustreže ljudem. V njen salon zahaja mnogo stalnih strank, večino pozna
in tudi večina strank se med seboj pozna.
Tako se hitro ustvari prijetno vzdušje za
klepet in dobro voljo, problemi pa vsaj za
kakšno urico ostanejo pred vrati. Toda,
kot se lahko v lepih in prijetnih trenutkih
skupaj veselijo, tako je včasih tudi težko,
prizna Cilka: »Pri nas so stranke veliko več
kot samo stranke. Stkejo se prijateljske
vezi. Tukaj se le vsi poznamo, vzdušje je
bolj intimno in pogosto se nam stranke
zelo zaupajo. Včasih je lažje zaupati nekomu drugemu, kot pa domačemu. Lepo je,
ko stranke z nami delijo lepe trenutke njihovega življenja. Včasih pa je zelo težko,
ko nam stranke povedo kaj žalostnega. Z
njimi jočem in se veselim.«

Cecilija Ravnikar, za občane Cilka, pred napisom, ki je isti kot pred 30 leti. Iste so tudi številne stranke.

Tradicija bo šla naprej
Najstarejše stranke k Cilki zahajajo že polnih 40 let. Te so še iz tistih časov, ko je bila
vajenka in je v domači vasi pod Krvavcem
strigla otroke. Takrat, pravi, ni bilo kot
danes, ko se redkokateri starš še podstopi
in ostriže svojega otroka doma. Otrok niso
vozili k frizerju in zato so se zelo razveselili, da jim je frizure urejala Cilka – čeprav
šele vajenka v prvem letniku. Danes je za
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Cilka, Ana in Špela so sedaj že uigrana ekipa
njo mnogo let izkušenj in veliko stalnega
izobraževanja, saj je treba iti v korak s časom. Kar nekaj deklet je v teh letih izučila
in jim pomagala na začetku njihove frizerske kariere. Danes ji v salonu delata družbo
hči Špela in Ana. Ana je zaposlena zadnja
tri leta, Špela pa štirinajst let. No, pravzaprav je Špela v salonu prisotna že od malega. Je edina izmed treh Cilkinih hčera, ki je
šla po maminih stopinjah. Da jo frizerstvo
veseli, se je pokazalo že zelo zgodaj, vadila je na svojih punčkah in tudi na staremu
atu, ko je zadremal na kavču. In že on se je
strinjal, da ima dekle neverjeten občutek
za friziranje.
Raje pogovor kot pa pametni telefon
Ko skupaj s Cilko in dekleti gledamo fotografije z otvoritve pred tridesetimi leti,
se strinjamo, kako se je v tem času moda
pri frizurah že vsaj dvakrat obrnila. Spremenila pa se je tudi družba in frizer je prvi
v vrsti, ki to lahko dobro opazi. »Časi so
se spremenili, tudi prave vrednote se izgubljajo. Lahko bi rekli, da se svet hitreje
vrti, pa vemo, da to ne drži. Včasih so bile
pri frizerju dolge vrste, ni bilo naročanj.

Stranka je celo dopoldne sedela in čakala,
da smo ji uredili frizuro. Danes pa stranke čas skrbno načrtujejo, prestavljajo termine, ker je dan prekratek … « ponazori
sodobno družbo Cilka. Ob tem doda, kako
pomembno se ji zdi, da čas strankam pri
njih teče prijetno, da lahko v miru popijejo
kavo in ob klepetu pozabijo na obveznosti,
ki jih še čakajo. Kljub hitremu tempu morda ravno frizerski salon, če je v njem prava
energija, ostaja eno zadnjih mirnih zatočišč, kjer ljudje namesto pametnega telefona raje izberejo človeški stik. Ali pa samo
tišino, čas za razmislek, pogovor s samim
seboj. »Marsikomu zvoni telefon, medtem
ko je na frizerskem stolu. Ponudim mu,
da se gre javit, ampak veliko jih to zavrne,
češ, bo že počakalo, sedaj imam čas zase,«
doda Špela.
Ko pride čas za upokojitev …
V prostorih komendskega 'špitala', ki nosi
bogato zgodovino, se je Cilka od začetka dobro počutila, prav tako Špela in sedaj tudi Ana. Zaposlene rade strankam,
če jih le zanima, povedo vse o zgodovini
te stavbe, o Petru Pavlu Glavarju, njego-

vi knjižnici, jih povabijo k branju njegove
knjige … Pogosto pa jih ljudje tudi kličejo
in povprašajo o tem, kdaj je sejem, kjer
se nahaja to ali ono. »Včasih smo kot turistično informativni center,« se pošali Špela. Pa jih to čisto nič ne moti, rade
pomagajo, če le znajo. Zavedajo se, da je
frizer v vasi mnogo več kot nekdo, ki ureja
frizure. Je nekdo, ki je vedno pripravljen
na pogovor, mora biti malo psihologa,
terapevta, občasno tudi turističnega vodiča. »Frizerski poklic človeka spremlja
od rojstva do smrti,« pravi Cilka. Malce
podrezam, kako bo, ko pride čas za upokojitev. »Uf, ne razmišljam preveč o tem,
čeprav bo na žalost kmalu prišel čas in
mislim, da bo kar malo krize.« Pa vendar
se strinja, da bo malce lažje, ker je tu Špela, ki bo frizersko tradicijo peljala naprej.
»Še vedno bom lahko prišla v salon, pa
tudi če samo skuhat kavo, prat glave in
malo pometat,« v smehu pravi Cilka. In
potiho doda: »Kakšna stranka pa upam,
da bo tudi še mene hotela, da jo ostrižem.« O tem pa gotovo ni treba dvomiti.
Špela Šimenc
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Novost v
Komendi: petkovi
popoldnevi za
plezalno rekreacijo
Plezalno središče Komenda (PSK)
z oktobrom 2019 odpira svoja vrata
tudi širšemu, plezanja in rekreacije
željnemu krogu ljudi.

NK Komenda: pred osmimi leti nekaj
deset, danes 323 otrok
Nogometni klub Komenda je v zadnjih letih, odkar je na njegovem čelu Aleš
Marinko, število mladih nogometašev več kot podeseteril.
Na nogometnih zelenicah – tako na tisti
ob šolski poti, kot na tisti na hipodromu
– so popoldnevi živahni in polni otroškega vrveža. Kako tudi ne, saj letos nogomet
v NK Komenda trenira 323 otrok (med
njimi tudi 15 deklic), vse od najmlajših,
vrtčevskih, pa do tistih, ki že zaključujejo
srednjo šolo (U19). Gre za ogromno številko, pa ne samo v lokalnem merilu, temveč
po številu mladine komendski nogometni
klub sodi med večje tudi v slovenskem merilu. Predsednik kluba, Aleš Marinko, pravi, da so na to izjemno ponosni, a hkrati
tudi razočarani, da »Občina ne prepozna
pomembnosti športa in ga ne podpira, saj
so vse prevečkrat športni klubi prepuščeni
svoji iznajdljivosti.« Trenutno imajo tako
največji problem s pomanjkanjem garderob, otroci pa se preoblačijo kar na pločnikih ter na tribuni. »Pred kratkim nas
je z novim bivalnim kontejnerjem 'rešil'
donator Igor Štebe, da se ne bodo tudi v
zimskim mesecih preoblačili na prostem,
kajti na Občini za omenjeni problem ni
bilo posluha,« pravi Marinko. Kot osnov-

no filozofijo kluba izpostavi pomembnost
tega, da otroke vzgajajo in jih spodbujajo,
da odraščajo s klubom ter da vztrajajo vsaj
do konca srednje šole. »Če nam to uspe,
smo zmagali. Otroci, ki puberteto preživijo na nogometnih zelenicah s 4 do 5 aktivnostmi na teden, imajo zagotovo manj
časa za računalnike, ulico in stranpoti,«
pravi. Da sledijo tej filozofiji, so se zavestno 'odpovedali' apetitom po velikih
rezultatih, saj bi se morali v tem primeru
določenim otrokom, ki ne dosegajo ciljev,
odreči. Tako sprejmejo v klub vsakega,
ne glede na predispozicije ali nogometno
znanje, talent. Vsi trenerji, trenutno jih
je 15, imajo nogometne licence. Posebno
pozornost namenjajo najmlajšim – njihovi trenerji imajo poleg nogometnega
tudi pedagoško znanje (so vzgojitelji po
profesiji). Kajti, kot razmišlja predsednik
NK Komenda, prav vrtčevski programi so
osnova in od njihove kakovosti je odvisno,
ali bo otrok vztrajal pri športu.
Špela Šimenc

V PSK se lahko pridete rekreirat vsak petek, predvidoma med 18:00 in 21:00, z
možnostjo podaljšanja v primeru dobrega
plezalnega vzdušja. Ker pa je tudi med plezalci življenje včasih nepredvidljivo, pred
prihodom preverite aktualne tedenske
termine rekreacije na naši facebook strani https://www.facebook.com/stenca.kom
ali na spletni strani PD Komenda www.
pd-komenda.si, pod zavihkom športnoplezalni odsek. Za dodatne informacije se
lahko obrnete tudi na e-naslov spokomenda@gmail.com.
Torej, vabljeni prav vsi, da na naši novi
plezalni steni tudi sami naredite sebi prilagojen trening! Plezalni pozdrav!
Tjaša Pibernik, ŠPO Komenda
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Pokalna tekmovanja v gorskih tekih
Zaključujejo se pokalna tekmovanja v gorskih tekih, na katerih zelo uspešno
nastopa gorski tekač Bojan Galin iz Suhadol.
Nastopa na pokalnem tekmovanju Kamnika, kamor šteje sedem tekem, za slovenski
pokal štejejo uvrstitve na vsaj petih tekih,
za Gorenjska moj planet pokal šteje pet tekov in za tržiški pokal štirje teki. Do konca
sezone sta v vsakem pokalu še en do dva
teka, vendar je Bojan Galin zbral že toliko
točk, da bo po vsej verjetnosti osvojil slovenski in kamniški pokal. Na ostalih dveh
pokalih pa mu manjka nekaj tekem, zato
se nadeja uvrstitve na stopničke. »Največji dosežek je moja zmaga v slovenskem
pokalnem teku na Grintovec na skrajšani
progi s ciljem na Kokrškem Sedlu. Zaradi izredno slabega vremena so morali cilj
prestaviti nižje,« je dejal Bojan Galin. Polega tega je zmagal še v preizkušnji Čaven
vertikal, v teku na Ratitovec in na Kotedrež Trail-u. Nastopil bo še na zaključnem
tekmovanju na Šmarno Goro, ki šteje tudi
za pokal WMRA (Svetovni pokal v gorskih

tekih) in še na nekaj tekmovanjih. Tekel
je tudi na Pohorju na PUT (Pohorje Ultra
Trail), ki je izredno naporno tekmovanje v
dolžini 17 km, kjer je bil absolutno tretji in
zmagovalec v kategoriji nad 60 let. Izredno
vesel je tudi zmage v polmaratonu v Bovcu
in tretjega mesta na Slovenskem prvenstvu
v polmaratonu za veterane v Slovenskih
Konjicah. V letošnji dolgi sezoni je nastopil
kar na 37 tekih, na katerih je dvaindvajsetkrat zmagal posamezno, enkrat pa na trojkah – Ob žici okupirane Ljubljane. Pobral
je še sedem drugih in pet tretjih mest.
Tako se končuje ena najuspešnejših tekaških sezon in je lahko upravičeno ponosen
na dosežene rezultate. Zaradi dobre pripravljenosti tudi večjih poškodb letos ni
imel, kar se je poznalo na dobri formi skozi
celo sezono.
Peter Pibernik

4. Mednarodni pokal Komende – KOMENDA OPEN
V soboto, 12.10.2019, smo v Športni dvorani Komenda že 4. leto zapored organizirali sedaj že tradicionalni mednarodni judo turnir, ki se je letos z izvrstno udeležbo izkazal za enega izmed največjih mednarodnih turnirjev v Sloveniji.
Sodelovalo je prek 400 tekmovalcev starostnih kategorij U10, U12, U14 in U16 iz kar 40
klubov, iz 6 držav. Gostili smo tekmovalce
iz celotne Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Italije in Bolgarije. Na kar 4
tatamijih so se odvijale spektakularne borbe, ki si jih je ogledalo prek 800 obiskovalcev. Vsi udeleženci so prejeli lepe nagrade.
Na uradni otvoritvi tekmovanja se je kot častni gost in govorec na povabilo odzval tudi
župan Občine Kamnik g. Matej Slapar, ki
je s spodbudnimi besedami nagovoril naše
tekmovalce, glede na to, da je večji del naših
sekcij tudi na kamniškem območju. Podelili smo pokale najboljšim tekmovalcem in
tekmovalkam v posameznih kategorijah,
prav tako pa najbolje uvrščenim klubom v
skupnem seštevku borb v kategorijah U12,
U14, U16. Najvišje so se uvrstili: Judo klub
Apolon Maribor, Judo klub Komenda, Judo
klub Bežigrad, Judo klub Lokomotiva Vršac
in Judo klub Olimpija Krmelj.
Za Judo klub Komenda je nastopilo kar 48
tekmovalcev. Skupno so osvojili 10 zlatih, 9

srebrnih in 13 bronastih kolajn. S posebnim
dosežkom so izstopali Leon Adrović, ki je
prejel pokal za NAJ tekmovalca v kategoriji
U10, Haya Veinhandl Obaid, ki je nastopila kar
v dveh starostnih kategorijah (U12 in U14) in
bila dvakrat prva ter prav tako osvojila pokal
za NAJ tekmovalko v kategoriji U14, ter Luka
Lukčič, ki je tudi nastopil dvakrat, v kategorijah U14 in U16, in osvojil dvojno zlato.
Upamo, da bomo s tako uspešnim dogodkom nadaljevali tudi prihodnja leta in s
tem v Občino Komenda privabili še veliko
mladih športnikov in obiskovalcev.
Katarina Kumer

Judoist Luka Lukšič zabeležil že 10. zmago v tej sezoni
V soboto, 28.9.2019, je na mednarodnem tekmovanju Judo Prlekija Open v kategoriji
starejših dečkov nastopil Luka Lukšič, judoist Judo kluba Komenda, ki je zabeležil
že okroglo 10. zmago v tej sezoni in že trinajstič stal na stopničkah. Luko do konca
leta loči še nekaj tekem, kjer se bo boril za končno 1. mesto na slovenski judo lestvici.
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Lipko in Košarkar naj bo 2
Pa smo ga dočakali! V četrtek, 24. oktobra, nas je obiskal
čisto pravi Lipko, uradna maskota Košarkarske zveze
Slovenije. V šolo košarke v Moste je prinesel igro, navdušenje in razigranost.
Mladi košarkarji so kar tekmovali, kdo mu bo dal več »petk« in
kako bi čim bolj pritegnili njegovo pozornost. Sicer je to otrokom
z njihovimi spretnostmi z lahkoto uspevalo. Igrali smo različne
štafetne igre, »knock-out« in ostala košarkarska tekmovanja,
zato so se nagrade vrstile kot po tekočem traku. Lipko je bil tako
navdušen nad mladimi košarkarji, da je obljubil, da še pride!
Fantje iz klubskih selekcij pa so se v začetku oktobra družili ob kokicah in ogledu čisto pravega košarkarskega filma Košarkar naj bo 2.
Vsi igralci so se z veseljem udeležili tega »treninga«, saj je bil eden
najmanj napornih v zadnjih letih. Preživeli smo prijeten večer in se
domov vrnili z naukom iz filma: »Če si še tako dober, sam ne moreš
premagati ekipe. Zmaga vedno ekipni duh.« Sklenili smo, da bomo to
modrost v čim večji meri prenesli tudi v našo igro in na igrišče.

Še vedno vpisujemo nove člane. Če bi se radi pridružili družini košarkarjev v Komendi, obiščite našo spletno stran, nas poiščite na
FB ali pišite na info@koskomenda.si.
Daniel Žlindra, predsednik KK Komenda

Boksarji na predtekmovalnih
pripravah v Termah Olimia
V Boksarskem klubu Hayat se že pripravljajo na bližajoče
se Državno prvenstvo v boksu ter pokalna tekmovanja v
novi sezoni.
Od petka, 27.9., do nedelje, 29.9.2019, so se mudili na vseslovenskem boksarskem kampu v Termah Olimia, kjer so nastopili tudi
kot soorganizatorji. Uspešna izvedba priprav bo vsekakor postala
tradicija. Zbralo se je okrog 90 športnikov in športnic vseh generacij. V ringu so vsak dan potekali sparingi, tako da se je vsak
dan odvil pravi boksarski spektakel borb. Poleg sparing treninga
so izboljšali tudi tehniko in se kondicijsko pripravili. Vsekakor ni
manjkala zaslužena sprostitev v vodi in druženje.
Boštjan Veinhandl

Državno šolsko tekmovanje v orientacijskem teku
V četrtek, 3. 10. 2019, je bilo v Mariboru organizirano Državno šolsko tekmovanje v orientaciji. Namen šolskega
tekmovanja je, da se imajo otroci prijetno in da spoznajo
nov šport, ki je v nekaterih državah zelo razvit in poznan.
Tekmovanja se je udeležilo tudi kar nekaj članov OK Komenda, ki so
bili zelo uspešni. Med najmlajšimi smo slavili dvakrat. Prvo mesto
sta dosegla Jakob Kurinčič med učenci A in Ajda Jeraj med učenkami
A. Nejc Turk je zmagal med učenci C in Vita Malus med učenkami C.
Zmage pa sta se veselili tudi dve dijakinji in članici OK Komenda,
Katja Babič v kategoriji D in Zala Zavrl v kategoriji E.
Naša najmlajša člana smo povprašali, kako jima je bilo na tekmovanju všeč. Ajda Jeraj je po zmagi povedala: »Bilo mi je zelo všeč,

ker nas je bilo res veliko število otrok, teren pa je bil sploh čudovit,
ker ni bil povsod prehoden. Super je bilo, ker je sijalo sonce in smo
bili prosti pouka. Vesela sem bila zmage.« Jakob Kurinčič je po tekmi povedal: »Ta dan mi je bil super, ker sem bil prost pouka in se
cel dan družil s prijatelji. Na začetku sem pomagal pri organizaciji
in imel malo težav s štartno številko. Proga je bila lahka, še posebej
všeč mi je bil teren, saj ni bil moker. Zmaga mi veliko pomeni.«
Popoldan so sicer učenke in učenci morali poskrbeti za prepisovanje šolske snovi in pripravo na naslednji šolski dan, a na to so že
vajeni. Pomembno je, da so preživeli čudovit športno obarvan dan,
ki so ga izkoristili tudi za druženje in igro v naravi.
Petra Stojan
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Komendski plesalci večkratni
svetovni prvaki v 'street' plesih
Plesalci Plesnega kluba Miki (67 jih je bilo) so ponovno obiskali Češko, Decin, kjer se je med 19. in 22. septembrom odvijalo Svetovno prvenstvo v street
show plesih.
Z nastopi so navdušili, osvojili tri zlate
in eno bronasto medaljo ter še tri finalne
uvrstitve. 9 plesalcev prihaja iz Komende.
Kot prvi so nastopili otroci s formacijo Dimnikarji, med njimi občani Komende Lola
Cerar, Neo Erce, Eva Jerič in Aleksandra
Selan, in se že tretjič letos okitili z zlatom.

7 nasvetov za
ZDRAV HRBET
◼◼ Če je vaše delo pisarniško in veliko sedite, poskrbite, da vsako uro
vstanete in se sprehodite.
◼◼ Bodite aktivni vsaj 30 minut na
dan 3-krat na teden. Tudi sprehod je aktivnost! Za hrbet je za
vse starostne skupine blagodejna
vadba pilates, posebej se priporoča tistim, ki še nimajo izkušenj
z vadbami. Pilates krepi mišice
trebuha, hrbta, medeničnega dna,
izboljša ravnotežje, zdravje sklepov, gibljivost in koncentracijo.
◼ ◼ Sedite z ravno hrbtenico, stopala naj bodo na tleh, kolena in
boki naj bodo poravnani, roke
na mizi. Če je potrebno si podložite stopala.
◼◼ Mobilni telefon imejte v ravnini
oči ali prsnega koša, da zmanjšate
upogib vratu pri uporabi.
◼◼ Okrepite trebušne mišice, ker
močne mišice trebuha in medeničnega dna podpirajo tudi hrbet.
◼◼ Pijte dovolj vode, da ohranite
medvretenčne ploščice zdrave. Te
predstavljajo kar četrtino dolžine
hrbtenice, njihova prožnost pa se
zmanjšuje, če izgubljajo vodo. Ko
se dnevi ohladijo, naj bo voda, ki
jo pijete, mlačna.

1. TURNIR MLADIH 2019/2020. Izvedeno v
Ljubljani, na Osnovni šoli Nove Jarše, v petek 27. 9. 2019. Osvojili smo: 3. mesto Martin Perme, 6. mesto Jure Žličar, 9. mesto
Teo Cimperman, 14. mesto Bine Markošek,
21. mesto Jaka Tavčar, 28. mesto Inti Maček, 35. mesto Fran Babarovič.

Pripravila: Mateja Kržin

LIGA MLADIH SLOVENIJE 2019/2020 – 1.
TURNIR. Izvedeno v Ljubljani, 4. 10. 2019.
Osvojili smo: 7. mesto Teo Cimperman, 9.
mesto Bine Markošek, 17. mesto Inti Maček, 18. mesto Fran Babarovič, 23. mesto
Ajda Lapanje.
Še vedno poteka Osrednja slovenska liga in
I. članska liga zahod.

1. turnir mladih 2019/2020, na tretjem mestu
Martin Perme

5 MINUT ZA ZDRAVJE

Po zlatu je segla tudi formacija Monopoly
Show, v kateri so Komendo zastopali Anai
Erce, Maša Grkman in Neja Papež. Poleg
omenjenih pa sta izmed komendskih plesalcev uspešno nastopili še Izabela Seršen
in Nika Salajko.
Saša Eminić Cimperman

Šahovske novice
7. TURNIR NAJMLAJŠIH 2019. Izvedeno na
Osnovni šoli Kolezija, v torek 24. 9. 2019.
Osvojili smo: 8. mesto Fran Babarovič, 10.
mesto Inti Maček, 31. mesto Aljoša Keber,
33. mesto Lojze Perme.
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UTRINKI IZ ŠOLE V NARAVI
(DEBELI RTIČ)
, smo
V četrtek smo šli na kajak. Ker nas je bilo veliko
bil
sem
Sam
ev.
učenc
osem
po
e
skupin
se razdelili v tri
ostali so
v tretji skupini. Edini sem priveslal do boje,
, da
se učili osnovnih zaveslajev. V času, ko smo čakali
m
Bineto
em
učitelj
z
se
smo
,
pridemo na vrsto za kajake
Z Nisprehajali ob obali in se igrali različne igre z žogo.
odbojko
kom sva metala na koš, ostali v skupini so igrali
na mivki ali plezali po igralih.
Samo Komatar, 5.a
v Piran.
Najbolj všeč mi je bilo, ko smo se z ladjo peljali
, je
Piranu
v
li
ustavi
se
smo
Preden
dolga.
Pot je bila kar
opana ladjo priletel galeb. Na začetku ga sploh nisem
il, kako
zil. Bil je zelo velik. Ko je zletel, sem se začud
nato je
velika krila ima. Nekaj časa je krožil okrog nas,
ladjo, da
pristal na obali. Tudi mi smo najprej privezali
si Tartismo lahko varno odšli na kopno. Ogledali smo
ogledali
nijev trg, si kupili spominke in sladoled ter si
Piran.
mesto
Luka David Jerebič, 5.a
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PLAVALNI TEČAJ
3.a in 3.b smo odšli na plavalni tečaj. Tam so nas
razvrstili
po skupinah. V moji skupini smo se učili hrbtno
in prsno
plavanje ter nazadnje še kravl. Imeli smo učitelj
ico Tanjo.
Zelo je bila stroga, hkrati pa tudi prijazna. Poved
ala je, da
se ne bomo nič naučili, če ne bomo poslušali. Najbo
lj mi je
bilo všeč, ko smo se naučili plavati prsno.
							
Neža Vrhovnik Papler, 3.a
Na plavanju mi je bilo všeč. Sploh, ko smo skakal
i na glavo.
Ampak najbolj mi je bilo všeč, ko smo se lahko igrali.
Delali
smo »mrtvaka« na trebuhu. Učiteljica je bila zelo
prijazna.
Včasih smo plavali v velikem bazenu, včasih pa
v malem.
							
Luna Dular, 3.b

ASTRONOMSKO JUTRO
smo bili v
V tem dnevu smo spoznavali vesolje. Prvo uro
osonljeno
sestav
je
kako
vali,
opazo
smo
kjer
planetariju,
bila meni
čje in kako prepoznamo zvezde. Ta delavnica je
Naslenajzanimivejša, saj sem kaj takega doživela prvič.
smo
arjali
pogov
karte,
e
zvezdn
brati
dnjo uro smo se učili
Sonca s
se o času in dnevu. Všeč mi je bilo tudi opazovanje
nk, jih
teleskopom. Na koncu smo izdelali rakete iz plaste
leti. Vse
napolnili z vodo in se z njimi pomerili, katera dlje
so pristale za ograjo.
Neža Sodnik, 8.a

WEDO – OTROŠKA AKADEMIJA
Četrtošolci so se 1. oktobra v sklopu pouka udeležili lego
delavnic. Z uporabo seta WeDo so spoznali lažji način
programiranja s slikovnim programom. Ker se je večina
učencev s tem soočila prvič, so nove informacije sprejemali z navdušenjem in radovednostjo. Zbrali smo tudi nekaj njihovim mnenj o delavnici:

Moje počitnice (narisal: Jošt Šimenc, 3.c)

JULIJAN: »Moj razred je zjutraj odšel v Komendo, kjer smo
se razdelili v skupine po dva. Vsaka skupina je dobila škatlo lego kock. Imeli smo na voljo kateri koli računalnik. S
prijateljem Urbanom sva sestavila leva. Potem smo začeli
programirati in igrače so se premikale in oglašale.«
						
JAKA: »Meni je bilo na delavnici všeč, ker smo bili na računalnikih in ker se je »propelerček« vrtel.«
JUŠ: »Meni je bilo v redu. Všeč mi je bilo, ker si lahko naredil svoj program in ker si se lahko sam odločil, kaj boš
sestavljal. Zelo zanimivo je bilo, da so bila navodila na računalniku.«
LANA: »Všeč mi je bilo, da si lahko sam izbiral par, s kom
boš sodeloval. Všeč mi je bilo tudi to, da si imel navodilo na
računalniku. Na koncu programiranja se je žival tudi premikala.«
LORENA: »S Patrikom sva bila skupaj za računalnikom in
sestavljala letalo, za letalom pa še leva. Lev nama žal ni uspel, ampak vseeno je bilo super!«

NA MLADIH SVET STOJI
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Doživljajski tabor vrtčevskih otrok
SVETOVNI DAN
UČITELJEV

Doživljajski tabor v naravi za male radovedneže smo izvedli v času od ponedeljka 30.9. do petka 4. 10. 2019.

Ob svetovnem dnevu učiteljev so
sedmošolci povedali, kakšne učitelje si želijo.

Dober učitelj:
rad poučuje,
zna dobro razložiti snov,
išče znanje in ne neznanje,
ima smisel za humor,
ne da veliko domače naloge,
ti pomaga, če ne razumeš,
lepo piše na tablo,
je prijazen,
nas pred koncem ure spusti na kosilo,
je pravičen pri ocenjevanju,
občasno da kratka preverjanja znanja,
pri njegovem pouku veliko delamo v
skupinah,
z nami se veliko pogovarja,
nam napove ustno spraševanje.

EKSKURZIJA NA
KOROŠKO
Najbolj me je navdušil grad Ojstrovica – hodili smo od vrat do
vrat (kar 14 jih je bilo) in poslušali
zgodbe iz preteklosti. Videli smo
obleko babice lastnika gradu, ki
je veljala za najbolj suho žensko:
obseg njenega pasu je meril le 39
centimetrov. Lepo vreme nam je
naklonilo lep ogled Celovca. Videli smo knežji kamen, mestno
hišo in ostale znamenitosti. Ustavili smo se tudi ob Vrbskem jezeru. Njegove površine si sploh ne
moreš predstavljati, šele ko smo
se povzpeli na vrh stolpa, smo bili
osupli nad velikostjo. In s stolpa
smo se kar s toboganom spustili
s hitrostjo 25 km/h. To je bila ena
izmed ekskurzij, ki mi bo ostala v
lepem spominu.
Brina Kravanja, 9.c

Najstarejši otroci vrtca Mehurčki so v dveh
skupinah obiskali kmetijo Zgornji Zavratnik, ki leži na pobočju gore Raduhe, na
nadmorski višini 850 metrov, in je od vasi
Luče oddaljena 5 kilometrov.
Otroci so spoznavali življenje na kmetiji,
domače živali, pašnike ter travnik in travniške rastline.
Obiskal nas je tudi gozdar, z njim smo se
odpravili v gozd po urejeni gozdni učni
poti. Spoznavali smo drevesne vrste,
gozdne živali, prepoznavali in poizkušali gozdne sadeže ter poslušali petje ptic.
Ogledali smo si krmilnico, ptičje valilnice,
skorjevko, gozdno hišo in lovsko kočo.
Predilje so nam pokazale, kako iz ovčje

dlake pridelamo volno, gostiteljica Simona pa nam je pokazala postopek polstenja.
Tudi sami smo izdelali nekaj za domov.
Pletar pa nam je predstavil postopek pletenja košar, raznolike izdelke in nam pomagal izdelati lastno košarico, ki smo jo
odnesli domov.
Večeri so bili namenjeni družabnim aktivnostim, tako ni šlo brez zabave v pižamah
in nočnega pohoda z lučkami po gozdu do
škrata Zavratnika.
Vse dni smo jedli odlično domačo hrano,
peli vesele pesmi in se obogatili z novimi
spoznanji in aktivnostmi.
Mojca Fujan
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Dogajanje v Mravljišču
Ustvarjalna delavnica ČIRE ČARE / vsako soboto od 10. do
12. ure za otroke od 5 do 10 let:
◼◼ 9. november 2019 MAVRIČNA NOČ, izdelovanje laterne.
◼◼ 16. november 2019 JEŽEK TEKA TEKA, branje pravljice in izdelovanje čokoladnih ježkov.
◼◼ 23. november 2019 ČAJANKA, priprava čajne mešanice za zimo,
kuhanje čaja in sladkanje s kolači.
◼◼ 29. november 2019 PRAZNIČNI ARANŽMA, izdelovali bomo
namizni aranžma, ki bo krasil naše domove čez praznične dni.




PRIŽGIMO LUČKE V SRCIH
DOBRODELNA KULTURNA PRIREDITEV Z BAZARJEM
3. december ob 17.00 v šoli v Komendi
Skozi umetnost besede,
glasbe, plesa in prodajo lastnih izdelkov na bazarju
bomo zbirali prispevke za šolski sklad.

Vabljeni na redne treninge LOKOSTRELSTVA v Športni
dvorani Komenda vsak četrtek :
◼◼ od 17.00 do 18.30 za otroke in mladino
◼◼ od 18.30 do 20.00 za odrasle.

Šolski sklad OŠ Komenda Moste

Z vami trenira ROBERT LEVSTEK, dolgoletni trener lokostrelstva
in državni rekorder v lokostrelstvu, več informacij lahko pridobite
pri trenerju na 040 853 112.

Poišči

Vljudno vabljeni!

6 razlik!

OBVESTILA
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MODNO FRIZERSTVO
CECILIJA
GLAVARJEVA 104, 1218 KOMENDA
Tel.: 01 8341 768, gsm: 041 369 048

Naš salon letos
praznuje 30 let.
Zahvaljujemo se
vam za zaupanje.
Vabljeni k nam, kjer
vam bomo svetovali in vam pričesko
uredili s kozmetiko
Ilirija Professional
in Joico.

Kako

se danes
počutiš?
Jaz Viktorius, pa ti?

Delovni čas:
Ponedeljek in torek: 7.00 – 14-00
Sreda, četrtek in petek:
7.00 – 19.00
S PILATESOM
Sobota: 6.00 – 11.00

Pričnemo v
OKTOBRU 2019!

2019

2020

2015-2016

v p Povabilo
lo
e
ravl
ž
jično de
PRAVLJI∞NE URICE

vsako sredo od 17.30 do 18.30

v krajevni knjižnici
Komenda

Pilates v
Komendi
Vpisujemo
nove člane!
TOR in ČET
OD 19:00-20:00 V VRTCU
MEHURČKI na Glavarjevi 37
Vaš čisto PRVI obisk je
BREZPLAČEN!
Domžalski studio Viktorius |
Mengeš | Trzin | Komenda

Prijave so obvezne na:
info@viktorius.si
ali na: 040 971 481
-----------------------Več info o cenah in urnikih:
www.viktorius.si

PILATES, GYROTONIC®, BARRE

Glavarjeva c. 37, Komenda

Vodi pravlji≠arka Tjaša Zaletel.
Naj vas čarobni svet pravljic in pisane
besede vedno znova začara!
INFO: 01 834 32 98 / www.kam.sik.si

video8

TRZIN
VRTEC ŽABICA
Ploščad dr. Tineta Zajca 1
PON 19:00-20:00
SRE 19:00-20:00
KOMENDA
VRTEC MEHURČKI
Glavarjeva 37
TOR 19:00-20:00
ČET 19:00-20:00
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Sprememba urnika odvoza rjave
posode v zimskih mesecih

menim pokrovom). Dan praznjenja za
posamezno naselje oziroma ulico ostaja
nespremenjen, se pravi ob četrtkih. Za
spremembo smo se odločili, ker v navedenem obdobju beležimo manjše količine
zbranih biološko razgradljivih odpadkov
in ni dejanske potrebe po pogostosti praznjenja na tedenski ravni. Nižje stroške
iz naslova manjše pogostosti praznjenja
rjave posode bomo upoštevali v naslednjem enoletnem obračunskem obdobju,
po potrditvi elaborata v skladu z Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št.
87/12, 109/12 in 76/17).

S 1. 11. 2019 začenjamo s spremenjenim urnikom odvoza rjavih posod za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Po novem bomo
rjave posode v zimskih mesecih, se pravi novembra, decembra, januarja, februarja in marca, praznili na 14 dni.
V skladu z našim predlogom in potrditvijo Občinske Uprave Občine Komenda,
s 1. 11. 2019 začenjamo z novim režimom
praznjenja rjavih posod za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov. Po novem bomo praznjenje
rjavih posod izvajali na 14 dni in ne več

tedensko, kot je to veljalo do sedaj. Praznjenje na 14 dni bomo izvajali v zimskih mesecih, v obdobju od novembra do
marca. Praznjenje bo potekalo v sodih
tednih oziroma v tednih, ko praznimo
tudi posode za ločeno zbiranje mešane
odpadne embalaže (črna posoda z ru-

Publikus d.o.o.

NOVEMBER

KOLEDAR PRAZNJENJA
PO TEDNIH (2019-20)

Teden praznjenja rjave posode
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Napovednik aktivnosti Društva upokojencev Komenda
AVTOBUSNI IZLET
5. november: Martinovanje – Makole in grad Štatemberg,
zabava: Kmečki turizem »AČKO«. Prijave in informacije pri
poverjenikih po vaseh in vodji izletov Mariji Špehonja (031
405 303).
BALINARSKA SEKCIJA
Martinov turnir – na balinišču na Podborštu (datum, odvisen
od vremena, bo objavljen na oglasni deski na balinišču).
POHODNIŠKA SEKCIJA
9. november: Velika Planina.
23. november: Pohod do Orglic v Kamniški Bistrici.
Odhod obeh izletov ob 8.30 izpred trgovine Tuš v Mostah.
Informacije in prijava pri vodji sekcije Janku Burniku (031
635 811).
PIKADO
Trenira in igra se ob ponedeljkih in četrtkih po 18.00 uri v
prostorih Teniškega kluba na Gmajnici. Informacije: Drago
Kolar (041 502 116)
TENIS
Igra se ob torkih in četrtkih od 9.00 do 11.00 ure na igriščih na
Gmajnici. Informacije: Drago Kolar (041 502 116)
ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA
Na Križu pri Lovskem domu vodi vadbo Pavla Košir vsak
ponedeljek in četrtek od 7.30 do 8.00, v Nasovčah pa Miha-

ela Maleš od ponedeljka do petka ob 7.00. V prijetni družbi
lahko osmislimo življenje in poskrbimo za zdravje. Pridružite se nam!
PRSTOMET
Vodja Filip Železnik vabi na treninge vsak torek ob 17.00.
Prostor Turističnega društva na Koželjevi domačiji na Gori je
pokrit, tako da lahko vadba poteka v vsakem vremenu. Informacije: 031 398 658.
ŠAH
Prvenstvo Slovenije v
standardnem šahu –
polfinale
zahodnega
dela poteka še v mesecu novembru 2019.
Vadba in igranje: vsak
ponedeljek po 17.00 v
društvenih prostorih na Glavarjevi 104. Informacije: Jože Zidarič (040 501 079).
Pripravila: Katja Tabernik

Veseli s teboj smo živeli, žalostni, ker te več ni.
Ostali so živi spomini, z nami potuješ vse dni.
ZAHVALA
V 72. letu nas je za vedno
zapustil naš dragi mož, oče,
stari ata, brat, tast in stric

ŽELITE POVEČATI MOČ IN GIBLJIVOST TELESA? PILATES JE ODLIČNA IZBIRA.
MAJHNE SKUPINE PRAVILNA IZVEDBA VAJ VSE STAROSTNE SKUPINE

VIKTOR STELE
iz Podboršta.

SREDA

9.00 - 10.00
PILATES

ČETRTEK

PETEK

9.00 - 10.00
PILATES
17.00 - 18.00
PILATES

17.45 - 19.00
PILATES

19.30 - 20.30
JOGA
20.00 - 21.00
PILATES

20.30 - 21.15
ZVOČNA
KOPEL

SOBOTA
BREZPLAČNE DELAVNICE
WWW.MATLUX.EU

TOREK

NEDELJA

19.30 - 20.30
PILATES

WWW.MATLUX.EU Vadba poteka v Mengšu, na Slovenski cesti 28

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

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 29. novembra. Rok za posredovanje gradiv za objavo v novembrski številki je 13. november 2019. Dobrodošli vaši predlogi za vsebine, zanimive sogovornike, lepe zgodbe v lokalnem
okolju, napišete nam lahko, kaj vas moti, ali pa pohvalite, kar si zasluži pohvale. Pišite nam na: urednistvo.gok@komenda.si
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Šele, ko nam smrt spodreže korenine,
se zavemo, kako smo jih imeli radi in
kako jih bomo pogrešali.

ZAHVALA
Na svoj 84. rojstni dan nas je
zapustil naš

FRANCE KIMOVEC
Iskrena hvala vsem, ki ste nam v teh težkih
trenutkih stali ob strani in ga pospremili na
njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

Srce je omagalo, dih je zastal,
a na njo spomin bo večno ostal.
V 86. letu se je od nas poslovila draga mami, stara mama,
prababica in tašča

SLAVKA PLEVEL
roj. Kimovec iz Most.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane
sveče in svete maše. Hvala pogrebni službi Pogrebnik
iz Dvorij ter pevcem. Posebna zahvala osebju Zavoda
usmiljenk – domu svete Katarine iz Mengša, ki ji je
stalo ob strani v času bolezni in bivanja v domu. Hvala
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo ohranili v lepem spominu.
Žalujoči vsi njeni

Tako tiho, skromno si živela, takšno tudi si življenje imela.
Zdaj rešena si vseh bolečin, za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.
V 88. letu starosti je tiho
zaspala naša draga mami,
babi, prababica, tašča in teta

MARIJA KRIŽELJ
iz Mlake.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom
in znancem za izrečeno sožalje, za podarjene svete
maše in sveče. Hvala dr. Majdi Ambrož Mihelčič in
sestri Sonji Slapnik za dolgoletno zdravljenje ter
patronažni službi ZD Kamnik, medgeneracijskemu
središču Komenda in gospe Barbari Hrovat.
Zahvala gospodu Zdravku Žagarju za darovano
mašo in lep pogrebni obred, pogrebni službi, pevcem in nosačem ter pravnuku Matevžu za sočutno
zaigrano pesem na harmoniko.
Vsi njeni

Bremena usode te niso zlomila,
pod zadnjim bremenom pa si omahnila.
Bolezen iz tebe vso moč je izpila –
za tabo ostala je le še gomila.
ZAHVALA
V 91. letu starosti se je od nas
poslovila mama, babica in
prababica

ANTONIJA VISTER.
Zahvaljujemo se Pogrebni službi Jerič, pevcem,
župniku ter vsem, ki ste jo pospremili na zadnji
poti. Prav tako se zahvaljujemo za svete maše in
nagrobne sveče. Posebej bi se zahvalili za ves trud
in skrb v Domu počitka Mengeš, kjer je pokojna
živela več kot tri leta.
Vsi njeni

Vsak tiho zori počasi in z leti, a komor že greš,
vse poti je treba na novo začeti. (T .Pavček)
ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 94.
letu sklenil mož, oče, stari ata,
prastari ata, brat, stric, svak

JOŽEF KOŽELJ starejši
iz Most (pri Komendi).
Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej
za tople besede sočutja in pozornosti; vsem, ki ste ga
spoštovali, imeli radi in kakorkoli prispevali k njegovemu življenju in lepemu slovesu. V težkem obdobju
smo bili deležni izjemne pomoči. Hvala dr. Majdi
Ambrož Mihelčič. Hvala vsem iz Zavoda medgeneracijsko središče Komenda za strokovno, izredno čutno
skrb zanj. Velika hvala za nesebično pomoč Olgi,
Barbari, Alenki, Zori, Majdi, Silvani, Tatjani. Hvala
sosedom za pomoč pri zadnjem slovesu.
Vsi sosedje, prijatelji, sodelavci, znanci ... HVALA.
Njegovi

Rešitev septembrske križanke se glasi: GREMO SE KOPAT

Seznam nagrajencev Nagradne križanke TERM SNOVIK v
Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 07/2019:
1. nagrada – Kneipp toplotna masaža hrbta
ŠTERN MARIJA
2. nagrada – celodnevna vstopnica za kopanje
DREŠAR JANA
Gasilska zveza Komenda združuje tri prostovoljna gasilska
društva v Občini Komenda: PGD Komenda, PGD Križ in PGD
Moste. Vsa tri društva so primerno opremljena z vozili in
opremo za skrb za požarno varnost na območju občine.
NAGRADE:
1. Nagrada – gasilni aparat - 6 KG
2. Nagrada – gasilni aparat – 2 KG
3. Nagrada – gasilni aparat – 1 KG

3. nagrada – urna vstopnica s savno
RAZPOTNIK ADAM
Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega
dokumenta nagrade prevzamejo v TERMAH SNOVIK,
Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju. ČESTITAMO !

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.
si do vključno 18. novembra 2019. Na kuverto ne pozabite pripisati 'NAGRADNA KRIŽANKA', poleg tega pa zraven potrebujemo še vaše ime, priimek in
naslov. Ostala pravila so objavljena na spletni strani Občine Komenda.

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

Suhi in sveži
aranžmaji po izbiri
ali naročilu.

ODPRT
OT
NA PRA UDI
ZNIK,

31.10.

www.vrtnicenter.si
Delovni čas:
od pon. do pet.: 8.00 - 19.00
sobota: 8.00 - 17.00
praznik 31. 10.: 8.00 - 17.00

