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Vandale, ki so uničevali 
na šolski poti, še iščejo

V začetku novembra je zaživel nov 
turistični portal (www.odmestado-
vasi.si), del katerega je tudi Občina 

Komenda. Za kaj gre?
Šest prijateljskih občin – Domžale, Ko-
menda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodi-
ce – je vzpostavilo skupni spletni portal, 
z namenom spodbujanja turizma in kul-
turnega udejstvovanja krajanov in obisko-
valcev njihovih krajev. Na portalu so prek 
tematskih sklopov izpostavljene točke, ki 
so v posamezni občini najbolj vredne obi-
ska. Obiskovalec spletne strani lahko iz-
bira kulturne točke (muzeji, razstave ...), 
turistične točke (naravne znamenitosti, 
izletniške točke ipd.) oziroma točke, ki so 
primerne za družinski izlet, za športno 
udejstvovanje in podobno. Ta nov povezo-
valni turistični portal šestih občin LAS Za 
mesto in vas je posledica uspešne kandi-
dature projekta »Vzpodbujanje in podpo-
ra razvoju turizma« na javnem pozivu v 
letu 2017. Projekt je sofinanciral Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja. Nosi-
lec oz. vodilni partner projekta je bila Obči-
na Medvode, vsebinsko je zadevo pripravil 
in usklajeval Javni zavod Sotočje Medvode. 
Portal bomo vse občine v prihodnjih letih 
dopolnjevale, predvsem pa nadaljevale so-
delovanje pri promociji svojih turističnih 
destinacij tudi pri prijateljskih občinah. 
Odprte so možnosti snovanja medobčin-
skih tematskih poti in kar nekaj priložnosti 
se še odpira …

Pa še h kanalizaciji. Mnogi komaj čakajo, 
da se ta projekt zaključi, da se bodo 
sprostila sredstva za nove projekte. Na 
Potoku so dela zaključena, kje se gradi 
sedaj? Gre vse po terminskem planu?
Mnogi občani v naseljih, kjer je komunalna 
infrastruktura končana, res komaj čakajo, 
da se ta projekt zaključi na celotnem ob-
močju Občine. V naselju Potok pri Komen-
di so dela na izgradnji kanalizacijskega 
omrežja zaključena. Sedaj so na vrsti na-
selja Klanec, Breg pri Komendi in Nasov-
če. Občina Komenda se močno trudi, da bi 
bila vsa naselja komunalno opremljena. Pri 
samem projektu je treba povedati, da bodo 
ob izgradnji fekalne kanalizacije poteka-
la tudi obnovitvena dela na vodovodnem 
omrežju, obnovitev dotrajanih cestišč, iz-
gradnja optičnega omrežja v delih, kjer je 
interes ponudnika tega omrežja. Trenu-
tno se dela izvajajo v delu naselij Klanec in 
Breg pri Komendi, spomladi naslednje leto 
pa bodo na vrsti Nasovče. Ob tem bi obča-
ne opozoril, da bo zaradi izgradnje in ob-
nove komunalne infrastrukture v naselju 
Breg predvidoma do 20. 12. 2019 popolna 
zapora lokalne ceste JP 662023. Izgradnja 
vseh črpališč, tako na Klancu, Bregu pri 
Komendi in v Nasovčah, pa je predvidena 
še v letošnjem letu. Apeliram na občane, da 
naj v času gradnje komunalne infrastruk-
ture pozabijo na medsosedske spore in tudi 
sami prispevajo k razvoju kraja in občine.  

Na šolski poti so pred kratkim vandali 
močno poškodovali dve razpeli, enega 
v Komendi in drugega v Mostah, ter 
prometni znak. Kaj veste, za kaj je šlo, 
kdo to uničuje?
O neljubem dogodku, ki ga močno obso-
jam, sem bil obveščen v nedeljo zgodaj 
zjutraj. Ogledal sem si mesta dogodkov, 
skupaj s policistoma Policijske postaje Ka-
mnik. V noči s sobote na nedeljo (s 16. na 
17. november) so zaenkrat neznani storilci 
povsem uničili dve razpeli ob šolski poti in 

Takole so se neznani vandali najverjetneje s 
pirotehniko znesli nad prometnim znakom 
ter nad razpeloma v Mostah in v Komendi. 

poškodovali prometni znak. Prvi izsledki 
Policijske uprave Ljubljana kažejo, da so 
to kruto dejanje povzročili neznani sto-
rilci najverjetneje s pomočjo pirotehnike. 
Močno upam, da v tem primeru ni šlo za 
kakšno nestrpnost, čeprav sta bili obe raz-
peli ob šolski poti v preteklosti že deležni 
vandalskih dejanj in poškodovanj.  

Špela Šimenc

Zaživel nov turistični spletni portal. – Župan prosi občane, naj 
ob gradnji kanalizacijskega omrežja pozabijo na medsosedske 
spore. – Vandali na šolski poti uničevali s pirotehniko.
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Volilni zbor članstva OO N.Si Komenda

V pričakovanju praznikov

Obvestilo lastnikom zemljišč v komasacijskih 
območjih Drnovo in Nasovče – Kaplja vas
Spoštovani,
 
v prejšnjih mesecih ste bili lastniki ze-
mljišč na komasacijskih območjih Dr-
novo in Nasovče – Kaplja vas (najprej na 
Upravni enoti v Kamniku, kasneje pa še na 
terenu) seznanjeni z lokacijami zemljišč, 
ki so vam bila dodeljena v postopku ko-
masacije. Istočasno so bile odmerjene tudi 
nove poljske poti, zato vas obveščamo, da 
se bodo v jesenskem in zimskem času ozi-
roma do pričetka spomladanskih del na 

poljih izvajala še agromelioracijska dela, 
kot je to predvideno v projektih agrome-
lioracij. Na Drnovem gre predvsem za od-
stranitev starih in izvedbo novih poljskih 
poti, v k. o. Nasovče – Kaplja vas pa še za 
odstranitev posameznih kamnitih osa-
melcev in rekultivacijo nekaterih robnih 
zaraščenih površin.

V tem času bodo morda občasno moteni 
dostopi do novih parcel oziroma se bo do 
njih lahko dostopalo po obvozih (starih in 

kasneje tudi novih poteh), ki pa posebej ne 
bodo označeni. Ker v tem času večjih del 
na polju ni, upamo, da vas izvajalec agro-
melioracije (to je Geodetska družba, d. o. 
o., Ljubljana, s svojimi podizvajalci) ne bo 
preveč oviral.  
 
Opravičujemo se vam za morebitne nevšeč-
nosti, povezane z izvedbo agromelioracij-
skih del, in vas prosimo za razumevanje.
 

Marjan Potočnik, Občina Komenda

V začetku novembra smo na volilnem zboru članstva izvolili nove čla-
ne OO N.Si Komenda. S svojim obiskom nas je počastil tudi predsednik 
stranke mag. Matej Tonin. 

Bliža se decembrski čas, ko bomo delali zaključke za leto 
2019. V Nemčiji so se za las izognili recesiji in upajmo, da 
ne bomo o težkih finančnih časih, kot je bilo pred desetimi 
leti, govorili in občutili tudi v Sloveniji ter v Občini Komen-
da. V nekaterih podjetjih, ki poslujejo v tujini in imajo vezano 
proizvodnjo na avtomobilsko proizvodnjo, smo že slišali za 
zmanjšanje obsega dela.  

Upajmo, oziroma pričakujemo, da naša društva v Občini Ko-
menda ob pripravljanju bilanc za 2019 ne bodo imela proble-
mov in bodo imela izpolnjene vse zastavljene cilje. Poudariti 

je treba, da imamo zelo veliko društev v Komendi in so veliki 
ambasadorji, saj nas predstavljajo na zelo različnih področjih 
in tudi izven Slovenije seže njihov glas. Z veseljem bomo pre-
birali njihova poročila, saj se udeležujejo tekmovanj, priredi-
tev, na katera sploh ne bi pomislili. Seveda pa je za vse občane 
največji »plus«, da se lahko udeležujemo prireditev, ki jih iz-
vedejo v domači občini.

Še vedno smo dosegljivi na trnlista@gmail.com in z veseljem 
bomo posredovali vaše predloge.

Lista TRN

Na 13. kongresu stranke N.Si v Mariboru je nekaj več kot 600 delegatov 
potrdilo prenovljeni  statut in temeljni programa stranke, ki človeku daje 
prednost pred državo in kapitalom, stranko pa umešča v politično sredino.

Martina Prezelj, OO N.Si Komenda
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Moščanski gasilci med 
najboljšimi na svetu
Mesec oktober že tradicionalno pomeni mejnik za vse, ki celo leto 
dobesedno garajo in se potijo, saj vsako leto poteka Svetovno pr-
venstvo Firefighter Combat Challanger v ZDA. Tokrat je najtežje 
gasilsko tekmovanje gostilo mesto Montgomery v Alabami.

Slovenski gasilci so 
dosegli nepredstavljive 
rezultate:

Kategorija OPEN – kar štirje tekmo-
valci med najboljših 15:

 ◼ 5. mesto Gregor Stanovnik, čas 
1.22,03, PGD Gorenja vas

 ◼ 8. mesto Patrik Štefalin, čas 
1.24,32, PGD Begunje

 ◼ 11. mesto Žan Koncilija, čas 
1.25,07, PGD Moste

 ◼ 14. mesto Domen Pavlič, čas 
1.25,98, PGD Begunje

Kategorija Relay – Štafeta:
 ◼ 2. mesto – svetovni podpr-

vaki S-Gard team Slovenija 
Domen Pavlič, Patrik Štefalin, 
Sebastjan Vovko, Žan Koncilija  in 
Moamer Cosič

 ◼ 3. mesto: Anže Habjan, Gregor 
Stanovnik, Igor Pašič, Miha Pintar

Kategorija Hibrid team:
 ◼ 1. mesto  S-GARD team Slo-

venija – SVETOVNI PRVAKI 
Domen Pavlič, Patrik Štefalin, 
Sebastjan Vovko, Žan Koncilija  in 
Moamer Cosič

Kategorija dvojic:
 ◼ 16. mesto Žan Koncilija in Gal 

Zevnik, čas  1.20,19

Na izjemno težkem tekmovanju se ope-
rativni gasilci iz celega sveta pomerijo 
v različnih preizkušnjah: tek v visoke 

stavbe, prenašanje težkih bremen, izbijanje 
klade, izvleka poškodovane osebe, vleče-
nje cevi, tek med ovirami … Vse to v popolni 
zaščitni opremi, vključno z dihalnim apara-
tom. To so preizkušnje, s katerimi se gasilci 
dnevno srečujemo na intervencijah, zato je 
fizična pripravljenost še kako pomembna.
Najpomembnejši cilj vsakega gasilca na 
FCC pa je uvrstitev v Lion’s Den  Klub, v 
Mostah se lahko pohvalimo še z dvema 
novima članoma: ŽAN KONCILIJA s časom 
1.25,07 in GAL ZEVNIK s časom 1.38,58. 
Nasploh so slovenski gasilci dosegli ne-
predstavljive rezultate (v okvirčku).
To je rezultat celoletnih treningov, ki po-
tekajo tudi do šestkrat tedensko po 3 do 
4 ure. Ja, ne moremo si predstavljati, da 
nekdo posveti toliko svojega časa cilju in 
ni profesionalen športnik. Še več – toliko 
truda predvsem in samo zato, da je prip-
ravljen na izzive operativnega gasilca na 
intervenciji, »ko ga mi potrebujemo«.
Vsekakor je potrebno veliko garanja in pa 
pogoji za delo. To našim fantom z novim 
gasilskim domom v Mostah lahko ponu-
dimo, saj imamo profesionalno opremljen 
fitnes center, ki ga tekom leta uporabljajo 

tudi ostali operativni gasilci. Zavedamo se, 
da je samo fizično dobro pripravljen gasi-
lec lahko dober operativec.
Največje presenečenje vseh udeležencev 
tovrstnih tekmovanj v ZDA je sam odnos 
ljudi, države do gasilstva in gasilcev na-
sploh. Kako znajo Američani to ceniti, se z 
besedami ne da opisati, vendar je lepo biti 
vsaj nekaj časa (v času bivanja) ponosen, 
da nekomu nekaj zares pomeniš, kar ti dajo 
tudi na vsakem koraku jasno vedeti.

Gal Zevnik: »Zanimivo je bilo, ko smo v Ame-
riki hodili po mestu, so nas vsi spraševali, od 
kod smo. Tam res spoštujejo gasilce in ko jim 
poveš, da tukaj to delamo prostovoljno, so 
vsi presenečeni.«

Žan Koncilija: »Pripravam z Galom posvečava 
ves prosti čas, skozi vse leto trenirava, samo 
en dan v tednu si vzameva prosto. Tako da je 
veliko truda za temi uspehi. Naslednji cilj? Še 
tako naprej, še boljši rezultati.«
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Uspešna občinska gasilska vaja, 
tokrat na Križu
V četrtek, 24. oktobra, so gasilci izvedli občinsko gasilsko vajo, ki jo izme-
njujoč se organizirajo vsa tri komendska gasilska društva. 

Dan odprtih vrat PGD Komenda in PGD Križ: 
veliko zanimanje za gasilstvo
Oktober je mesec protipožarne varnosti. Gasilska društva po Sloveniji so imela v tem mesecu »dneve odprtih vrat«. 
Tudi v naši občini. PGD Moste že 5. oktobra, PGD Komenda in PGD Križ pa 26. oktobra. 

Tokrat je vajo organiziralo PGD Križ, 'go-
relo' je na Žnidarjevi domačiji, nasproti 
tamkajšnje cerkve. Poveljnik PGD Križ, 
Uroš Sušnik, je vajo – v kateri so izvedli 
tudi prikaz spuščanja ponesrečenca z vi-
šine ter njegovo predajo bolničarjem prve 
pomoči – komentiral kot uspešno zaklju-
čeno. Vaje so se udeležila vsa tri občinska 
društva, bilo je 49 operativnih gasilcev. 

»Sama vaja je potekala tako, da je zagorelo 
seno, delali smo notranje napade, varovali 
smo sosednje objekte, prerezali streho … 
Kot bi šlo zares. Vse je potekalo tako, kot 
mora,« pravi Sušnik.  Vaje so se udeležili 
tudi župan Stanislav Poglajen, ter pred-
sednik in poveljnik GZ Komenda (Jožef 
Sušnik in Janez Hlade).

Špela Šimenc Fo
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Predsednik PGD Komenda Anton Smrekar 
je na začetku omenjenega dneva povedal, da 
na ta dan gasilci že vrsto let seznanjajo ob-
čane s svojim delom, navdušujejo otroke in 
mlade, naj se jim pridružijo, njihovim star-
šem pa tudi pokažejo, kako jih učijo potreb-
nih gasilskih veščin. V svoje vrste sprejema-
jo otroke od šestega leta starosti. Tokrat so 
komendski gasilci obiskovalcem prikazali, 
kako se uporablja gasilni aparat pri gašenju 
manjših požarov, oživlja človeka brez ali s 
pomočjo avtomatskega defibrilatorja, dela 
vozle, otrokom še posebej, kako se nadene 
gasilsko opremo in pogasi požar z vodo. 
Kriški gasilci so za razliko od komendskih 
pokazali, kako oskrbeti ponesrečenca. Pri 
gašenju požarov so prikazali gašenje s 
peno, prahom in vodo. Otroci so imeli tudi 

likovno delavnico s temo gasilstva. Posebej 
so bili veseli naprave »zipline«  – spuščanja 
po jekleni vrvi. Tudi nekateri odrasli so jo 
preizkusili. Tokrat za zabavo in užitek, sicer 
pa gasilcem lahko pride prav pri reševanju 
ljudi iz gorečih ali podrtih stavb, mi je po-
vedal poveljnik PGD Križ Uroš Sušnik. Na-
zadnje je otroke, kot so jih tudi v Komendi, 
še popeljal z gasilskim avtomobilom.   
Predsednik mladinske komisije pri GZ Ko-
menda Andrej Lukanec, ki se mu je prid-
ružil tudi predsednik iste komisije pri PGD 
Križ Emil Žagar (ki zelo uspešno dela z 
mladimi na Križu), je pohvalil otroke in 
mlade, kakor tudi odrasle občane, da so 
zelo resno vzeli dan odprtih vrat gasilstva 
v Komendi in na Križu. 

 Jožef Pavlič 

Na Križu je bila največji mik vožnja po »zipline«. 

V Komendi so se otroci preizkusili tudi v oživlja-
nju človeka.
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Naši fantje so bili SVETOVNI PRVAKI in SVETOVNI PODPRVAKI. Ali se 
sploh zavedamo, kakšni rezultati so to za prostovoljne gasilce, kate-
rim »konkurenca« so v veliki večini profesionalni gasilci širom sveta?
Pri nas se na žalost vrnemo v realnost gasilstva na Slovenskem: »Ko 
nas potrebujejo, smo zlata vredni, drugače smo pa nujno zlo«. Vedno 
tarnamo, da bi morala ta odnos spremeniti država, da mi »mali« ljud-
je ne moremo nič; vendar, ali je res tako? Ali je to samo izgovor, ki nam 
vsem pride prav? Če hočemo to spremeniti, začnimo pri sebi, saj smo 
mi vsi majhen delček te države, čez katero se tako pritožujemo. 
Ne nazadnje naši fantje ponesejo glas Občine Komenda širom 
Evrope in sveta.
Roman Koncilija, poveljnik PGD Moste (več na: www.pgd-moste.si)

V ponedeljek, 28. oktobra, v poznih večernih urah so slovenske gasilce, 
svetovne prvake, ki so le malo pred tem pripotovali iz ZDA, pričakali z 
vodnim 'špalirjem' in sirenami pred gasilskim domom v Mostah, kjer so 
se zbrali domači, prijatelji in občani. 
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TD Komenda praznovalo 
na Koželjevi domačiji
Lepo število občanov se je v petek, 25. oktobra, zbralo na 
Koželjevi domačiji na Gori, da so skupaj s Turističnim 
društvom Komenda praznovali njihovih 20 let. 

Uvodoma je obiskovalce »v svoje citrarske koprene ovila Špela Štular 
z večno lepo skladbo Cvetje v jeseni«, če si sposodimo besede Darka 
Mavsarja, ki je dogodek povezoval. Za glasbene vložke so skozi celot-
no prireditev skrbele članice otroškega pevskega zbora OŠ Komenda 
Moste, pod vodstvom Marjete Čimžar. Župan Stanislav Poglajen se je 
Turističnemu društvu zahvalil za vse akcije, prireditve in dogodke, 
ki so jih organizirali, ter jim zaželel še naprej tako uspešno in dobro 
delo. Vid Koritnik, ki je predsednik društva zadnjih 13 let, pa je pou-
daril, da brez prizadevnih članov ne bi bilo mogoče ničesar izvesti. 
Za podporo se je zahvalil Občini, hkrati pa je v svojem nagovoru k 
Turističnemu društvu toplo povabil mlajše člane, ki bodo prinesli 
nove ideje in nove projekte ter poskrbeli, da bo Turistično društvo 
Komenda aktivno še naslednjih dvajset in več let.

Špela Šimenc
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Kostanjev piknik pri 
Mlinčkih
Člani Društva upokojencev (DU) Komenda na čelu z Ma-
rijo Špehonjo in Janezom Zalokarjem (pridružil se jim je 
tudi predsednik Saša Lenarčič) so  pripravili vse potrebno 
za kostanjev piknik domačega in sosednjih upokojenskih 
društev 19. oktobra dopoldne pri Mlinčkih pod Hosto. 

Uredili so prostor, na katerem je bil piknik, poskrbeli so tudi za 
elektriko s pomočjo agregata, ozvočenje, glasbo s CD-ja, seveda 
za kostanj in tudi za pijačo. Naklonjeno jim je bilo tudi vreme, kajti 
bilo je prijetno toplo, dežne kaplje so začele padati po koncu pi-
knika ob 14. uri.
Od posebej povabljenih gostov so se piknika udeležili predsedni-
ca DU Cerklje na Gorenjskem s tremi člani, predsednica DU Vir, 
predsednik DU Radomlje z devetimi kolesarji, trije člani DU Vo-
dice, predsednica DU Bukovica-Šinkov Turn s 16 pohodniki, dva 
člana DU Medvode in dva člana DU Kamnik. 
Poleg gostov je prišlo okrog 40 članov DU Komenda. 
Za prijetno razpoloženje je poskrbel tudi Niko Zalaznik z igranjem 
na harmoniko.

Jožef Pavlič

Ličkanje koruze in 
kostanjev piknik
Turistično društvo (TD) Komenda s predsednikom Vi-
dom Koritnikom na čelu je 26. oktobra pri »eko tržnici« 
ob komendskem hipodromu prikazalo ličkanje koruze, 
temu pa dodalo kostanjev piknik. 

Prvo je spadalo k obujanju starih običajev, za kar si omenjeno društvo 
zelo prizadeva, drugo je popestrilo druženje članov TD Komenda in 
številnih obiskovalcev prireditve. Pri obojem so sodelovali člani TD 
Komenda. Obiskovalcem so članice TD Komenda postregle z napitki 
in dobrotami, ki so še ostale od januarskih kolin. Marsikdo se je usta-
vil ob lesenih hiškah z ekološko neoporečno hrano in pijačo, kaj kupil, 
saj je prireditev spadala tudi k približanju »eko tržnice« komendskim 
občanom pod nenapisanim geslom: »Jejmo in pijmo zdravo, da bomo 
dolgo in kakovostno živeli«. Očetom in mamicam ter dedkom in ba-
bicam so se pridružili tudi otroci in na ta način spoznavali življenje, 
običaje in navade na kmetih pred desetletji.   

Jožef Pavlič   
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Počastili spomin na žrtve 
NOB 1941 – 1945
Letos je žalna slovesnost, na kateri so počastili spomin 
na žrtve NOB 1941 – 1945, potekala v petek, 25. oktobra, 
pred centralnim spomenikom v Komendi. 

Kulturni program, ki ga je z izbrano besedo povezovala Anja Kralj 
Železnik, so s pesmijo in recitacijo obogatile učenke OŠ Komenda 
Moste, Mešani pevski zbor DU Komenda, recitatorki Marija Kern 
in Anja Kralj Železnik ter slavnostni govornik, predsednik krajev-
ne organizacije Zveze borcev Komenda, Filip Železnik. Ta je pou-
daril, da se moramo zavedati, da je vsaka žrtev tragedija, hkrati pa 
tudi, da žrtve niso bile zaman, saj so s svojimi življenji tlakovale 
pot do osvoboditve leta 1945. »Bodimo vsem žrtvam in tudi tistim, 
ki so preživeli, hvaležni za pogum, da so se v najtežjem času in 
nemogočih razmerah odločili prav. Tudi za ceno svojega življenja. 
Slava jim in naj počivajo v svobodni slovenski zemlji,« je svoj na-
govor zaključil predsednik Zveze borcev Komenda. K spomeniku 
so venec položili župan Stanislav Poglajen, predsednik Zveze bor-
cev Kamnik Dušan Božičnik in Mirko Kepic. 

Špela Šimenc

Novi žarni grobovi 
v Komendi 
V sredo, 6. novembra, popoldne je potekala blagoslovitev 
novih žarnih grobov in obnovljene ploščadi ter njihova 
predaja v uporabo.

Dogodek je zelo občuteno in z izbranimi besedami povezovala 
Barbara Božič, s pesmijo ga je povzdignil Mešani pevski zbor 
DU Komenda pod vodstvom zborovodje Ignaca Gorjanca. Ko-
mendski župan Stanislav Poglajen je ob tem povedal: »Poko-
pališče v Komendi prostorsko ne dopušča širitve. Zato smo v 
iskanju rešitev in na skupnih dogovorih ocenili, da potrebe da-
našnjega časa in prostorska stiska narekujejo ureditev na način, 
ki je pred nami in bo zagotavljal možnost pokopov po upepelitvi 
pokojnih v žarni steni. Z novo pridobitvijo smo sanirali tudi že 
močno načeto ploščad pred mrliškimi vežicami. Pridobili smo 
82 novih žarnih niš v žarni steni in zaradi odstranitve stopni-
šča tudi dodatna štiri žarna polja ob prvotnem polju za žarne 
grobove.«
Župan Poglajen se je posebej zahvalil župniku Zdravku Žagarju in 
Župniji Komenda za »možnost začasne ureditve prostorov za slo-
vo od pokojnikov«. 
Udeleženci, med njimi podžupan Igor Štebe, direktorica občinske 
uprave Občine Komenda mag. Majda Ravnikar, občinski svetni-
ki in predstavniki društev in drugih organizacij v Komendi, so se 
nato zbrali k pogovoru in pogostitvi v prostorih bližnjega nekda-
njega »Glavarjevega špitala«. 

Jožef Pavlič
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Razlaga arhitektke o tem, 
kaj simbolizira svetlobni steber
Prenovo pokopališča v Komendi in vključitev novih elementov 
v prostor je pojasnila arhitektka in krajinska arhitektka Marta 
Vahtar: »S kolegom arhitektom Milošem Koscem sva pri načr-
tovanju prenove upoštevala, da je območje v kulturnovarstve-
nem območju in predlagane rešitve usklajevala z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine Kranj. Naročilo Občine Komenda je 
bilo povezano tako s prenovo in celostno ureditvijo poslovilne 
ploščadi, kot tudi z reševanjem prostorske stiske pokopališča. 
Ker sama širitev pokopališča ni mogoča, sva v prostor vključila 
nov element, žarni zid. Predvideva se, da bodo v žarnem zidu 
pokopani tudi ljudje, ki niso krščanske veroizpovedi, zato se 
križ na samem kolumbariju ni zdel primerna rešitev. Names-
to križa sva se odločila za oblikovanje osrednjega simbolnega 
poudarka, svetlobnega stebra, v katerem lahko različni ljudje 
prepoznajo različne pomene. Pri vključevanju novih elemen-
tov v prostor sva sledila tudi geometriji obstoječe zasnove 
prostora, zato sva se odločila, da v pogledu s sredine poslo-
vilne ploščadi ostaja dominanten cerkveni zvonik, steber na 
samem kolumbariju pa zgolj poudarek, ki zaradi prekinitev 
pogleda z drevesi in žarnim zidom vodi in usmerja pogled na 
sam cerkveni zvonik.«
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Otvoritev ceste na Potoku 
Zadnja sobota v oktobru je bila v vasi Potok praznična. 
Vaščani smo se odločili, da navkljub še manjkajoči cestni 
infrastrukturi organiziramo vaški piknik in se poveseli-
mo ob skorajšnjem končanju del.

Več kot desetletje smo čakali na novo cesto in verjetno bi čakali 
še kar nekaj časa, če ne bi bilo potrebno zgraditi kanalizacijskega 
sistema. Cesta, ki je bila naše igrišče, kjer se nas je večina nauči-
la vožnje s kolesi, se je iz ozke, delno makadamske, spremenila v 
cesto, ki je postala prometna povezava za ves zahodni del Občine 
Komenda skupaj s cerkljanskim delom, za vse, ki se dnevno vozijo 
na delo proti Vodicam in Mengšu. 
Zaradi tolikšnega povečanja prometa ter predvsem neprilagojene 
hitrosti velike večine voznikov smo želeli od župana na vaškem 
pikniku informacije o dokončanju ceste z ustrezno infrastrukturo. 
Župan nam je zagotovil, da še v letošnjem letu dobimo ustrezno 
prometno signalizacijo, kar pomeni oznaka imena vasi ter ustre-
zna omejitev hitrosti. 
Z županom smo se dogovorili, da v letu 2020 tudi v naši vasi za-
gorijo prve luči javne razsvetljave. Žalostno je, da smo edina vas v 
Občini Komenda, ki je v vasi brez ene same javne luči. Prav tako bi 
si želeli, da ob državnih in občinskih praznikih tudi pri nas zapla-

Zlata plaketa za Godbo Komenda

polajo zastave. Župana držimo za besedo, mi pa bomo poskrbeli, 
da ko zagorijo luči, ponovno organiziramo vaški piknik. 
Največja težava pa še vedno ostaja neprilagojena hitrost voznikov. 
Zavedamo se, da razvoj vasi in Občine pomeni povečanje prometa, 
vendar želimo, da vozniki upoštevajo, da ob cesti živijo družine z 
majhnimi otroki in temu prilagodijo hitrost vožnje. Občina je bila 
s težavo seznanjena in upamo, da bo skupaj s projektantom našla 
rešitev za omejitev hitrosti, preden bi bilo morebiti prepozno!

Matjaž Jenko

Letos smo se godbeniki Kulturnega društva godba Komenda lotili prav po-
sebnega projekta – udeležili smo se svojega prvega tekmovanja. Odločili smo 
se za 24. tekmovanje Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla. 

Nanj smo se temeljito pripravljali in se 
na martinovo soboto, 9. novembra, v 
zgodnjih jutranjih urah odpravili proti 
Ormožu. V Ormožu smo se najprej prid-
ružili štirim godbam pri igranju sku-
pinskih koračnic na trgu, temu je sledil 
tekmovalni del. Naš nastop so obogatili 
člani Folklorne skupine Društva upo-

kojencev Komenda, ki so se zavrteli ob 
ritmu polke Vinka Štruclja "Za stare ple-
salce", mažoretke iz Twirling mažoret-
nega kluba Komenda, ki so se prelevile 
v člane Village people in zaplesale na 
glasbo "Y.M.C.A" ter plesalke Country 
plesne šole Wild west s koreografijo na 
skladbo "Hello Mary Lou". Poslušalci so 

nas navdušeno sprejeli, naš nastop pa je 
ocenila strokovna žirija, ki nam je pode-
lila zlato plaketo.
Našega dneva še ni bilo konec, v Ormožu 
smo si po nastopu ogledali tudi bližnjo vin-
sko klet, kjer so nam predstavili proizvo-
dnjo vina od grozdja do steklenice ter nam 
na degustaciji ponudili nekaj njihovih vin. 
Po ogledu vinske kleti smo si ogledali tudi 
cerkev in grad v Veliki Nedelji, v katerem 
je zanimiva zbirka starih predmetov. Na 
koncu pa smo zlato plaketo in čudovit dan 
proslavili z martinovo večerjo, kjer smo ko-
vali načrte za sodelovanje v prihodnosti.

Miša Šala
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Tematska delavnica za družine 
nas je popeljala v Kenijo
Oktobra smo na tematski delavnici za družine v Kreko-
vem središču preko potopisne predstavitve Katje Jarc 
skočili v manjšo vasico Kenije, ki leži na okoli 1000 me-
trov nadmorske višine, v bližini glavnega mesta Nairobi. 

Seznanili smo se s tem, kako domačini preživljajo vsakdan; od 
šolskega dela do obiranja čaja, ki je njihov glavni vir preživlja-
nja. Otroci pomagajo pri vsem – pri nabiranju čaja, pri kurjavi 
... Kljub napornemu delu pa se v Keniji znajo veseliti življenja, 
vsakdan si popestrijo s plesom in glasbo. Ob koncu srečanja smo 
se poveselili tudi mi; ob prijetnem klepetu in pokušanju kenij-
skih dobrot se je za hip ustavil tudi naš hitri tempo vsakdana. 

Tjaša Hudobivnik

V novembru pričeli z 
meditacijami
V mesecu novembru smo se v prostorih PGD Moste pri 
Komendi začeli srečevati na naših rednih enournih me-
ditacijah, ki bodo v prihodnje potekale vsako drugo sredo 
v mesecu. 

Tovrstna meditacija nas skozi vodeno sproščanje pelje do stanja 
globoke sprostitve, ki pa jo še okrepimo z zvoki naravnih glasbil 
(tibetanskih posodic, koshi zvončkov, oceanskega bobna, dežne 
palice, kalimba, gonga). Zdravljenje z zvokom je eden najstarejših 
načinov zdravljenja, saj prek vibracij zvoka v našem telesu poteka-
jo številni očiščevalni procesi. Zaradi kakvoostne izvedbe je število 
udeležencev omejeno. Vse informacije na krtacka.sp@gmail.com. 

Tanja Ravnikar

Župan in podžupan zajtrkovala z otroki na 
Tradicionalnem slovenskem zajtrku
V petek, 15. novembra, je v šolah in vrtcih po Sloveniji zopet potekal Tradicionalni slovenski zajtrk. 

Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu …

V Vrtcu Mehurčki sta se otrokom pri zajtrku pridružila župan Sta-
nislav Poglajen in direktorica občinske uprave, mag. Majda Rav-
nikar, v šoli pa je z učenci prvega razreda v družbi ravnateljice zaj-
trkoval podžupan Igor Štebe (kasneje je učence prišel pozdravit 
tudi župan). »Tema letošnjega zajtrka je bila zahvala vsem pri-
delovalcem, ki so in še skrbijo za kakovostno slovensko hrano. Mi 
smo se dotaknili tudi pomena zajtrka, kulture prehranjevanja in 
ekološke pridelave živil«, nam je povedala Jasmina Notar, vodja 
šolske prehrane v OŠ Komenda Moste.  
Sestavine tradicionalnega zajtrka vsako leto prihajajo iz lokalne-
ga okolja. Letos so otroci jedli kruh iz kamniške Kmetije Pr'Anžič, 
maslo iz Mlekarstva Podjed iz Preddvora, med iz Čebelarstva Sta-
rovasnik iz Komende, jabolka iz Sadjarstva Kimovec iz Vodic ter 
pili mleko iz Kmetije Jamšek iz Komende. Prav to, da je hrana iz lo-

kalnega okolja najbolj zdrava in da je treba krepiti to zavedanje, je 
osnovno sporočilo dogodka, ki je letos potekal že deveto leto zapo-
red. Želimo si, da bi bilo lokalno čim večkrat na mizah naših učen-
cev. Kako pa je s tem v realnosti, odgovarja vodja šolske prehrane: 
»Na šoli dajemo zdravi, uravnoteženi in varovalni prehrani otrok 
zelo velik poudarek. Glede vključevanja lokalnih in ekoloških živil v 
prehrano otrok v celoti izpolnjujemo vse dane zakonske možnosti. 
Tudi ponudba tovrstnih izdelkov na našem tržišču je vedno večja 
in bogatejša, sodelovanje z lokalnimi dobavitelji pa praviloma zelo 
dobro, tako da pri zagotavljanju tovrstnih živil tudi količinsko ni 
več težav. Največji problem trenutno vidim v nespoštljivem odnosu 
nekaterih otrok do ponujenih živil in v njihovi izbirčnosti. Tukaj pa 
bo potrebnega še nekaj dela.«

Špela Šimenc

… in v šoli med prvošolčki.
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5 MINUT ZA DOBER NASVET

Svetuje odvetnica mag. Irena Hacin Köl-
ner, univ. dipl. prav., ki ima pisarne v Po-
slovni coni Komenda (tel.: 059 082 030 ali 
031 347 989; info@kolner-odvetnik.si)

Nasvet o postopkih na sodišču

Nova podoba PC Komenda
Poslovna cona je s končanim projektom označevanja ulic 
in podjetij dobila novo podobo, vsekakor pa postala tudi 
bolj pregledna. 

Zaenkrat se je za enega ali več oglasnih napisov odločilo 22 pod-
jetij, v naslednjih dneh pa pričakujemo, da se bo odločil še kdo, saj 
so oznake v podjetju VAKUUMTEH naredili lično in pregledno. V 
štirih glavnih rondojih pa smo postavili velike označevalne table, 
na katerih so označene vse ulice v coni, na zadnji strani tabel pa je 
označen izhod iz cone ter oglasne površine.

Matic Romšak, direktor PC Komenda

Uspešno delovanje in razvoj 
Poslovne cone Komenda
Uspešnost delovanja in razvoja Poslovne cone Komenda 
se kaže tudi v pomanjkanju prostih zemljišč in praktič-
no zapolnitvi lokacije z odličnimi slovenskimi in tujimi 
podjetji (RLS, VIP Virant, IMP Pumps, RAYCAP, Steris, 
FRAPAK, Jeles, Zepta, STEEL, Lipar, Plastika Virant itd.). 

Skupaj z deležniki tre-
nutno vodimo inte-
gralni postopek za 
pridobitev gradbene-
ga dovoljenja za infra-
strukturo in okoljsko 
soglasje za sedem no-
vih parcel, v vmesnem 
času pa smo od družbe 
Jungheinrich, skupaj s 
podjetjem Zorman In-
vesticije, kupili dve prosti zemljišči v coni. Tako bo v cono svoje po-
slovanje preneslo še eno perspektivno podjetje, na drugem zemljišču 
pa bomo podjetju, ki v coni že deluje, omogočili širitev proizvodnje.

Matic Romšak, direktor PC Komenda

Brezplačno pravno svetovanje
V četrtek 19. 12. 2019 bo v okviru »Dneva odvetniške pravne pomoči pro bono« organizirano brezplačno pravno svetovanje 
s področja civilnega prava – zapuščinski postopki, sosedski spori, potrošniški spori in delovnega prava. Od 16.00 do 18.00 v 
pisarni poleg Režijskega obrata, Zajčeva cesta 23, Komenda.

Brane Švegelj, dir. Jungeinrich, Peter 
Zorman, dir. Zorman Investicije, Matic 
Romšak, dir. PCK

Slovensko sodstvo je že oktobra 2018 v 
okviru projekta Postopkovna pravičnost, ki 
je del širšega projekta Izboljšanje kakovo-
sti sodstva, predstavilo novo spletno stran 
https://www.nasodiscu.si, s katero želi 
slovenski sodni sistem približati strankam 
na sodiščih in splošni javnosti, da se bodo 
ljudje počutili slišani, spoštovani, obrav-
navani nevtralno in jim bo sistem vzbujal 
zaupanje. Na spletni strani so na razumljiv 
in enostaven način na kratko predstavljene 
bistvene značilnosti 12 najpogostejših sod-
nih postopkov: dedovanje, pravdni posto-
pek, izvršba, ločitev, vpis v zemljiško knji-
go, kazenski postopek, prekršek, osebni 
stečaj, delovni spor, socialni spor, upravni 
spor in mednarodna overitev. Objavljen je 
tudi kratek video prispevek, kako ravnati, 

ko prejmemo vabilo na pričanje – od tega, 
kako se v izraz spoštovanja sodišču pri-
merno oblečemo, ko smo vabljeni na narok 
na sodišču, do tega, da ima priča pravico do 
povračila stroškov za prihod na sodišče in 
pridobitve potrdila za delodajalca, če je bila 
zaslišana med svojim delovnim časom. 
Na istem spletnem naslovu so objavlje-
ne tudi zloženke o postopkih, ki jih je moč 
enostavno prenesti na računalnik. Zložen-
ke so na voljo tudi na vseh sodiščih, saj vsi 
državljani nimajo dostopa do interneta. Na 
ta način se je prvič vzpostavil celovit ko-
munikacijski sistem, uporabnik pa lahko 
povsod po državi dobi enako informacijo, 
ki jo potrebuje v zvezi s potekom posame-
znih vrst sodnih postopkov in samim sod-
nim sistemom kot celoto.
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Ko se dotakneš neba: 
ganljiva zgodba o pogumu 
in ljubezni
Pisatelj Ivan Sivec, ki se je rodil pred sedemdesetimi leti 
v Mostah pri Komendi, je pri mengeški založbi ICO izdal 
158. knjigo z naslovom Ko se dotakneš neba in s podnas-
lovom Ganljiva zgodba o pogumu in ljubezni. 

Gre za ljubezensko zgodbo Ivice Strehovec in Ceneta Kramarja. 
Slednji se je na poročnem potovanju, po desetih dneh zakona z 
Ivico, smrtno ponesrečil v francoskih Alpah. Spomin na Ceneta 
so obudili tako Ivica kot mnogi kamniški alpinisti, pa tudi Cene-
tov brat Stane in svakinja Jožica. V knjigi je tudi veliko barvnih 
fotografij, naslovno fotografijo pa je prispeval Ivičin sosed Fran-
ce Stele, znan fotograf in raziskovalec gorskega sveta. Spremno 
besedo je dodal, pregledal pa tudi celoten tekst, zdravnik France 
Malešič, Cenetov vzgojitelj, sicer pa znan alpinist in gorski reše-
valec. Knjiga bo prvič predstavljena v sredo, 4. decembra ob 18.00 
na Koželjevi domačiji (Ivičini rojstni hiši) na Gori pri Komendi, 
v soboto, 7. decembra, v Zgornjem Tuhinju, 13. decembra pa še v 
kamniškem frančiškanskemu samostanu. 

IVAN SIVEC

Dotik

Ganljiva zgodba o pogumu in ljubezni
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Cena: 25,10 €

Ganljiva zgodba o pogumu in ljubezni

To je zgodba o Cenetu in Ivici, Ivici in Cenetu, zgodba 
o dveh mladih ljudeh s podeželja. Vsak posebej sta 
hodila po svojih preprostih poteh, vsak posebej sta si 
želela iz življenja narediti nekaj več, vsak posebej sta si 
želela že v letih svoje čudovite mladosti dotakniti neba.

Čeprav je zgodba kratka, je bila pot do njune sreče 
dolga.

Njuna skupna sreča pa izjemno kratka. Res sta se na 
srečo srečala prava dva, res sta se iskreno zaljubila drug 
v drugega, res sta v svojih najlepših letih sklenila tudi 
zakonsko zvezo. A poročena sta bila samo deset dni. Da, 
deset sončnih dni. Deset srečnih dni. Deset nepozabnih 
dni.

Potem je med njuno srečo posegla – smrt!

Zgodba temelji na resničnih dogodkih, odvija se v 
slovenskih gorah in francoskih Alpah, zajema zgodovinsko 
ozadje, zanimivo za vse generacije.

KO SE DOTAKNEŠ
neba

KO SE DOTAKNEŠ
neba
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Na naslovnici knjige je Aig. du Dru, kjer je julija 1977 umrl alpinist Cene Kra-
mar, fotografijo je leto prej posnel France Stele.

Beremo s tačkami – tudi v 
komendski knjižnici!
V času pametnih telefonov, tablic in vse ostale elektroni-
ke, ki polni vsakdan otrok, je res težko najti kaj takega, 
kar bi jih odvrnilo od dosežkov moderne tehnologije. 

Branje je tako za veliko otrok bolj kot ne nujno zlo in mnogi imajo 
nemalo težav. Starši, učitelji in knjižničarji jim skušamo pomagati 
ter jim svet knjig in pisane besede približati na različne načine, 
kar pa ni lahko. Najtežje je pomagati otrokom, ki imajo dejanske 
težave z branjem. V želji pomagati prav takim otrokom smo se 
odločili, da k sodelovanju povabimo prav posebno terapevtko, ob 
kateri se otrokom zaiskrijo oči. 
V knjižnici nas tako že drugo leto obiskuje labradorka Luna z vo-
dnico Darjo Jagodic. Luna je ena od terapevtskih psov iz društva 
Tačke pomagačke, ki izvajajo priznan ameriški programu R.E.A.D. 
(Reading Education Assistence Dogs), s katerim si prizadevajo 
izboljšati kakovost bralne pismenosti med otroki. Kužki otroke k 
branju spodbujajo tako, da berejo skupaj v mirnem okolju. Ko ot-
rok bere kužku, je ta popolnoma njegov, nihče ju ne moti. Seveda 
je prisotna tudi vodnica. Ta nevsiljivo spremlja in usmerja doga-
janje. Vodnica otroka motivira in mu krepi samozavest. To je za 
otroke z nizko samopodobo izredno pozitivno, saj se le tako lahko 

čutijo pomembne in sprejete. Glavni namen programa je v tem, da 
otroka pri branju posluša kuža, ki je potrpežljiv in se, za razliko od 
sošolcev in odraslih, ne posmehuje in ne daje pripomb.
Dnevi, ko nas v Krajevni knjižnici Komenda obiščeta Luna in Darja 
(terapevtski par), so za našo knjižnico posebno prijetni in se jih 
tudi sama zelo veselim.

Maja Š. Rajh, knjižničarka v Krajevni knjižnici Komenda

Srečanja potekajo individualno in trajajo pol ure. Za branje z Luno je veliko zanimanja, zato se je potrebno na srečanje predhodno 
prijaviti v knjižnici. Prednost imajo otroci s težavami pri branju, stari od 6 do 12 let. 
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Darja Abram: Komendčanka, ki z družino živi v Dominikanski republiki

»Tukaj se ljudje še smejejo 
in znajo pohecati«
Sedem let nazaj se je Darja Abram iz Komende z družino preselila v Dominikansko republiko. V 
tistem času, ko sta se z možem Primožem odločila za selitev, sta na Podborštu gradila hišo in na 
poti je bil njun tretji otrok. »Moj edini pogoj je bil, da rodim tukaj, potem pa lahko gremo,« pravi 
Darja, s katero se srečava v živo, kajti zadnji dve leti se pogosto vrača v Slovenijo zaradi službe-
nih obveznosti. Pol leta po tem, ko je na svet prijokala mala Glorija (najstarejša Klara je imela ob 
selitvi 5 let, Urška pa 3 in pol), so imeli življenje spakirano v pet velikih kovčkov. In so šli.

Kaj se je zgodilo, da sta se odločila, da se 
preselite v Dominikansko republiko?
Naša selitev je bila v prvi vrsti pove-

zana z delom. V Dominikansko republiko 
smo potovali skupaj s skupino Slovencev, 
s katerimi smo imeli vizijo, da bomo tam 
naredili meditacijski regeneracijski cen-
ter. Stvari so se na koncu drugače obrnile, 
do centra ni prišlo in naše poti so se ločile, 
vsak se je moral znajti po svoje in razmis-
liti, kje bo ostal ter kako se bo preživljal. 
Jaz sem na začetku vodila aerobike na pla-
ži, Primož je načrtoval kolesarske izlete in 
delal v nepremičninski agenciji, kasneje 
sva se oba aktivno usmerila v svetovanje o 
tem, kako zaživeti svoje potenciale in kako 
priti do več energije.

Ste kdaj obupali, pomislili, da se boste 
vrnili v Slovenijo?
Sem in tja so seveda prišli težki trenutki, ko 
bi se kar vrnila. Spomnim se, da sem kmalu 
po prihodu nekega dne sedela na plaži, gle-
dala čez morje in razmišljala o tem, da sedaj 
me pa res ogromna 'luža' loči od domačih, 
da ne morem kar domov. Toda počasi smo si 
vzpostavili življenje, v katerem nam je lepo. 
Kar nekaj Slovencev, s katerimi smo skupaj 
pripotovali, se je vrnilo domov, nekaj pa nas 
je ostalo v Dominikani. Mi živimo na polo-
toku Samana, v manjšem mestu Las Terre-
nas. Tukaj blizu živita še dve dekleti iz tiste 
skupine, trije pa živijo na drugem koncu 
države. Smo v stikih in si pomagamo. Vedno 
sem na primer hvaležna, da lahko prespim 

pri slovenskih prijateljih, ko pripotujem iz 
Slovenije, kajti od letališča do mojega doma 
je še pet ur vožnje.

Živite v svoji hiši?
Ja, sedaj živimo v svoji hiši, s pravimi, 
evropskimi okni (smeh, op.a.). Domini-
kanska okna so namreč kot polkna, brez 
stekla. Prve tri tedne našega življenja v 
Dominikanski republiki smo živeli v hote-
lu, kjer je bilo vse lepo, kot na počitnicah. 
Potem smo se preselili v manjši 'resort', 
z bazenom na sredini, pa tudi s ščurki in 
mravljami v hišici. To me je kar precej mo-
tilo. Po naravi nisem sterilna oseba, dol-
ga leta sem bila skavtinja in doma imamo 
kmetijo. Pa vendar ni dober občutek, ko 
imaš majhne otroke in ščurki lezejo po hiši. 
No, potem pa smo našli tole hišo, kjer sedaj 
živimo. Reče se ji 'rezidenca', gre za sklop 
treh hišk, ki so obdane z obzidjem, na sre-
di je bazen. Ena hiška je od lastnika, ena je 
naša, tretjo pa lastnik oddaja. Tukaj smo 
našli svoj mir.

Kako pa ste se privadili stalni vročini in 
visoki vlažnosti?
Ko sem pred sedmimi leti tukaj prvič sto-
pila iz letala, me je kar malo zadelo. Sem si 
rekla: »A takole bo?«. Kar malo težko sem 
dihala. Ampak tega smo se hitro privadili. 
Super je, da se lahko celo leto kopamo. Zdaj 
je sicer tudi pri nas 'zima', kar pomeni, da 
se zjutraj temperature spustijo do 20 sto-
pinj in moramo kdaj obleči tudi dolge ro-
kave. Težje kot na vročino in na vlago se je 
bilo privaditi na druge stvari.
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Kaj vas je najbolj šokiralo?
Šokirana sem bila, koliko smeti je na uli-
cah. Šele lani so prišli prvi smetarji, prej 
pa so se smeti samo občasno pobirale z 
vozom. Malo me je stisnilo tudi, ko sem 
videla te njihove majhne prodajalnice, vse 
odprto, zbito skupaj iz salonitk. Tukaj pro-
dajajo toliko, kot stranka potrebuje. Tudi 
eno samo plenico ali eno Knorr kocko. 
Najbolj me je skrbelo, ali bom našla mleko 
za Glorijo, ki je imela takrat šele pol leta. 
Ampak smo našli tudi večjo trgovino, kjer 
je več izbire, seveda pa ne toliko kot v Slo-
veniji. Malo me je šokiralo tudi to, da so me 
na začetku stalno opozarjali, naj ne hodim 
sama ven, da je nevarno. Mi pa smo prišli 
tja živet, kako naj ne hodimo ven?!?

Se počutite varno?
Jaz se počutim varno, je pa treba biti previ-
den. Naša hiša ima obzidje in oboroženega 
varnostnika, ki vsako noč straži. To je tu-
kaj nekaj normalnega. Dvakrat so nam že 
vlomili, pobrali predvsem tehniko, pa tudi 
kakšen šampon in sandale ukradejo. Sama 
grem naokoli, vendar nikoli ponoči. V šolo 
se vozimo z avtom. In naših punc tudi nikoli 
ne spustim, da bi se same igrale na ulici. Za-
radi polti so zelo atraktivne, zato jih mora 
vedno nekdo imeti na očeh. Kot mama kar 
malo pogrešam, da bi jim lahko dala več 
svobode, da bi šle lahko same v gozd, na 
ulico, s kolesom do trgovine ali peš v šolo.

So se sicer Urška, Klara in Glorija brez 
težav privadile novemu življenju?
So se privadile, a še vedno se zelo rade vra-
čajo v Slovenijo. Punce imajo mnogo večjo 
željo po vrnitvi kot pa midva z možem. Na 
začetku sem mislila, da želijo nazaj zaradi 
luksuza, vendarle živimo v tretjem svetu 
in nimajo na voljo toliko igrač in mate-
rialnih dobrin, kot bi jih imele v Sloveni-
ji. A danes vidim, da si želijo nazaj zaradi 
doma, starih mam, tet, stricev in sestričen. 
Sploh starejši dve, ki se spominjata živ-
ljenja v Sloveniji. Najmlajša pa je skoraj 
celo življenje v Dominikani. Lani je prvič 
na Krvavcu videla borderja na snegu in je 
zavpila: »Mami, poglej, kako dobro surfa!«

Kako pogosto se vračate v Slovenijo?
Zadnja leta smo v Sloveniji preživljali po-
letja in tudi novoletne praznike. Lani smo 
prišli za tri mesece skupaj. Ta čas našo do-

minikansko hiško oddajamo. Letos bomo 
za novoletne praznike v Dominikani, saj 
nam po dveh 'evropskih' decembrih prav 
pašejo zopet prazniki v poletju. Pridemo pa 
vsi skupaj v Slovenijo zopet naslednje po-
letje. Tudi takrat, od srede julija do konca 
avgusta, bomo oddajali našo hiško in avto. 
Če koga zanima, naj se javi …  

Aprila ste se preselili, Klara pa je šla 
septembra v šolo. So bili začetki težki, 
brez znanja španščine?
Na začetku je bilo kar naporno. Vpisala sva jih 
v francosko šolo, ker je imela najvišji nivo. Šole 
tam so sicer na nižjem nivoju kot v Sloveniji. Pa 
smo po pol leta videli, da je preveč naporno za 
vse, da bi se hkrati učili francosko in špansko. 
Prepisala sva jih v katoliško šolo in potem, ko 
so osvojile španščino, najprej v mednarodno 
šolo, ki jo obiskujejo danes. Klara je v sedmem 
razredu, Urška v šestem in Glorija v drugem. 
Tekoče govorijo špansko, starejši dve tudi že 
angleško, najmlajša pa se angleščine uči. V 
resnici najslabše špansko govoriva midva s 
Primožem (smeh op.a.). Doma pa vztrajava, 
da govorimo samo slovensko.

Najmlajša pa je 
skoraj celo življenje v 
Dominikani. Lani je 
prvič na Krvavcu videla 
borderja na snegu in je 
zavpila: »Mami, poglej, 
kako dobro surfa!«

Je način šolanja drugačen kot pri nas?
Šola je bolj sproščena kot v Sloveniji. Fokus 
ni na ocenah. Punce imajo vsak dan približ-
no za pol ure domače naloge in nikoli mi ni 
treba sedeti zraven. Bistvo je, da otrok pri-
dobi osnovno znanje, veliko pa se usmerja-
jo tudi na sprejemanje. V šoli so otroci iz 23 
držav, povsem različni eden od drugega. Če 
bi dala hčerke danes v slovenski šolski sis-
tem, bi se poznalo, da nimajo toliko znanja. 
Vsaj tega ne, kot ga zahteva sistem. Zna-
jo pa jezike in živijo z ogromno različnimi 
narodnostmi. Vidijo, da ni povsod vsega, da 
ni pomembno, v kaj si oblečen. Sprejemajo 
drugačnost. To se mi zdi zelo pomembno.   

Kako pa preživljate vikende in proste 
dneve? Na plaži?
Živimo tri kilometre stran od rajskih plaž in 
meni je bližina morja še vedno zelo všeč, vsak 
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S kolesom v Romunijo
Kolesarjenje je močno vpeto v moje življenje, saj kolesa-
rim že od mladosti. Zelo uživam v večdnevnih potovanjih 
s kolesom in spoznavanju novih krajev, ljudi in običajev.

Letošnje poletje sem si zaželel prekolesariti znamenito pot čez 
Karpate Transfagarasan, ki jo je dal zgraditi romunski diktator 
Nicolae Ceausescu za potrebe vojske. Za turo dolgo 2.500 kilome-
trov sem potreboval vsaj tri tedne, zato tudi nisem mogel dobiti 
sopotnika. Na poti sem spoznal veliko ljudi, nekateri so mi nudili 
hrano in prenočišče. Neskončne ravnice na Madžarskem in v Voj-
vodini so mi dale občutek, da ne bom nikdar prišel do cilja. Misli 
sem usmeril na prijetne dogodke, ki sem jih vsakodnevno doži-
vljal, na polja sončnic in koruze in na zanimivosti ob poti, ki sem 
jih želel ujeti v objektiv fotoaparata. Ob vstopu v Romunijo sem 
srečal slovenskega šoferja tovornjaka, ki me je začudeno pogledal 
in priznal, da sem pogumen, ker se podajam v to nevarno deželo, 
kjer je polno revščine in kraj. Njegove nasvete glede varnosti sem 
vzel resno, ker je govoril iz lastnih izkušenj. Po nekaj dneh v Ro-
muniji me je presenetila prijaznost in preprostost ljudi v majhnih 
vasicah, kjer je vse ograjeno. Osebno sem se počutil varnega in 
prav nič ogroženega. V večjih mestih je čutiti hiter razvoj in ure-
jenost. Pod Karpati je cesta lepa in razgibana, večina prometa po-
teka po avtocesti. Počitek pred vzponom sem izkoristil za ogled 
mesta Sibiu, ki je bilo leta 2007 evropska prestolnica kulture. Na 
2.050 metrov visokem gorskem prelazu so ob jezeru tri planinske 
koče, stojnice s spominki ter velika gneča predvsem domačih tu-
ristov. Na prelazu se nisem dolgo zadržal, ker me je čakala še dol-
ga pot do doma. Povsod, kjer sem se ustavil, so bili ljudje prijazni 
in veseli, da sem jim s svojo zgodbo popestril dan. Starejši ljudje 
večinoma ne govorijo tujih jezikov in smo se nekako sporazume-
vali z rokami, mladi ljudje pa večinoma znajo tudi angleški jezik. 
Vračal sem se preko Srbije, kjer je gostoljubje na prvem mestu, in 
Hrvaške, kjer sem bil tudi povsod dobrodošel. 
Za ogled več znamenitosti žal ni bilo časa, vendar mi je naporno 
potovanje pustilo lepe spomine na prijazne ljudi in na čudovito 
naravo. Imel sem priložnost spoznati neznane kraje, ki si jih obi-
čajno predstavljam čisto drugače.

Peter Pibernik

dan grem plavat. Hčerkam pa je bilo morje zanimivo prvo leto ali 
dve, danes pa nimajo več nobene potrebe, da bi hodile na plažo. 
Doma imamo bazen, najraje so tam, se kopajo in plezajo po dreve-
sih. Med tednom pa igrajo nogomet, karate, hodijo na kvačkanje …

Je ritem življenja kaj bolj umirjen kot pri nas?
Dominikanci so zelo odprti in dobrovoljni. Tudi tam veliko dela-
jo, toda razlika je ta, da se znajo tudi veliko zabavati. Kamorkoli 
greš, se sliši glasba in atmosfera je sproščena, vsi radi plešejo. 
Stvari si tudi zelo poenostavijo. Vikende najraje preživljajo buč-
no, na plaži, iz avtomobilov doni glasba, plešejo salso in pijejo 
rum. Na ulici ali v trgovini ne vidiš zdolgočasenih, naveličanih 
ali negativnih obrazov, ljudje se smejejo, se pohecajo. Bolj lah-
kotno znajo prebroditi situacije, ki jim pridejo na pot. Tudi ko je 
težko, vedno najdejo kaj lepega in rečejo: »Pa saj bo!«.

Tudi ko je težko, vedno najdejo kaj 
lepega in rečejo: »Pa saj bo!«.

Sliši se kot zelo pozitivno okolje …
Res je, toda mnogi Evropejci tega ritma ne zdržijo. Kdor je nava-
jen hitrega življenja, se težko prilagodi in privadi na primer na to, 
da tisti, ki ga čakaš, lahko pride dve uri kasneje. Veliko primerov 
poznam, ko so ljudje zdržali tri ali štiri leta, potem pa so se vrnili 
nazaj domov. Tudi sama opazim, da na primer po pol leta potre-
bujem skok v naš, razviti svet. Moje idealno življenje bi bilo, da bi 
tople mesece preživljala v Sloveniji, zimo pa v Dominikani.

Kje se trenutno počutiš doma?
Vedno si priseljenec in tako se počutim, kljub temu da so nas 
zelo lepo sprejeli. Sem Slovenka, en del korenin pa imam tudi 
že v Dominikanski republiki, ki človeku zelo zleze pod kožo.

Kje vidiš svojo družino čez nekaj let?
Bomo videli sproti. Kratkoročen načrt je, da smo tu vsaj do 
konca letošnjega šolskega leta. Mika me tujina, razmišljali smo 
o Kanadi. Všeč mi je, da vem, da imam svet na dlani. To mi je 
dalo življenje v tujini. Vsi smo zelo prilagodljivi. Čas za premik 
bo gotovo takrat, ko bo šla Klara v srednjo šolo, kajti tukaj v 
našem kraju jih ni. Morda takrat pridemo v Slovenijo. Se bomo 
prepustili in videli, kam nas bo peljala pot …

Špela Šimenc



Aplenca   |   November 201916 ŠPORTNE VESTI

Judoisti osvojili kopico medalj na 
mednarodnem pokalu Una Bihać
Judo klub Komenda se je v soboto, 19.10.2019, z ekipo sedmih tekmovalcev 
odpravil v Bosno, v Bihać, kjer je Judo klub Una organiziral mednarodno tek-
movanje v judu.

Košarkarji OŠ Komenda Moste bodo 
zaigrali za Indiana Pacers!
Ne, to ni novinarska raca. Učenci 6. in 7. razreda, člani KK Komenda, bodo 
tudi letos nastopali v regijskem tekmovanju NBA junior.

Jesenski 
družinski plezalni 
izlet v Kotečnik
Člani Športno-plezalnega odseka 
Planinskega društva Komenda smo 
se v nedeljo, 20. oktobra, odpravili 
na plezalni izlet v največje slovensko 
plezališče Kotečnik. 

Med kar trinajstimi sektorji smo izbrali 
tistega z največ sonca in menda najlep-
šimi šesticami daleč naokrog. Izbira se 
je bogato obrestovala. Po rahlo dežev-
nem jutranjem odhodu od doma nas je v 
sektorju Trapez pričakal gozd v najlep-
ših barvah, v steni pa nas je velikoduš-
no spodbujalo toplo sonce. Smeri so bile 
dolge in ena lepša od druge in tako so se 
tudi najmlajši člani z veseljem podali v 
30-metrske smeri. Napadali nismo le še-
stic, ampak najboljši med nami tudi sme-
ri ocene 7a. Štirinajst članov nas je tako 
plezalo skoraj do mraka, zaključili pa 
smo ob pijači in toplem jabolčnem zavit-
ku na bližnji kmetiji. Prijetni pogovori v 
dobri družbi, tudi o tem, kam nas bo izlet 
popeljal v novembru, pa so se nadaljevali 
še globoko v temo.

Polona Oblak, ŠPO Komenda

Naši mladi judoisti so pokazali odlične 
borbe tudi na tujih tleh. V najmlajši ka-
tegoriji U8, kjer so borbe potekale zgolj v 
ne-wazi (parterju) sta se borila Vid Rom-
šak in Nik Fetić. Vid je s štirimi hitrimi 
zmagami osvojil 1. mesto, Nik pa še ved-
no odlično 3. mesto. V kategoriji U10 je še 
enkrat nastopil Vid Romšak, ki je kot naj-
lažji tekmovalec v svoji kategoriji osvojil 
2. mesto. Zelo dobro se je boril tudi Leon 
Adrović, kateremu je zaradi izenačenega 
rezultata po točkah z ostalimi tekmovalci, 

Tako kot lani, se je tudi letošnja sezona za-
čela z naborom, kjer pa niso ekipe izbirale 
igralcev, kot je to v navadi v pravi NBA ligi, 
ampak so igralci, ki zastopajo svoje šole, 
izbirali ekipe, pod imenom katere bodo ig-
rali. Predstavnik OŠ Komenda Moste je bil 
igralec KK Komenda, Jakob Rhode Homan, 
ki je izžrebal dres ekipe Indiana Pacers. 
Fantom želimo srečno v tekmovanju.
Sicer so se v začetku novembra zaključili 
prvi deli tekmovanj pri selekcijah U15 in 
U17. Slednji so bili posebej uspešni, saj so 
v tem delu osvojili dve zmagi. Začenja pa 
se drugi del in prihaja zopet kar nekaj za-
nimivih tekem, ki bodo odigrane v špor-
tni dvorani v Komendi. Vabljeni k obisku 
in navijanju!

Naši najmlajši košarkarji (U11 in šola košarke) 
se veselijo svojega prvega javnega nastopa 
pod koši. V začetku decembra se bodo ude-
ležili mednarodnega turnirja Sončkov dan v 
Novi Gorici. Bo zabavno, igrivo in veselo!

Daniel Žlindra, predsednik KK Komenda

mesto določilo tehtanje. Po teži se je uvr-
stil na 3. mesto.
V kategoriji mlajših dečkov in deklic U12 je 
nastopila Haya Veinhandl Obaid, ki je z naj-
več ipponi osvojila ne samo 1. mesto, ampak 
tudi pokal za najboljšo tekmovalko Judo tek-
movanja Una Bihač. Kot po tekočem traku je 
borbe zmagoval tudi Žiga Pahor, ki je premoč 
nasprotniku priznal le v finalu in se uvrstil na 
2. mesto. Na stopničkah – na 3. mestu je stal 
tudi Karim Veinhandl. 

Katarina Kumer
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TEDEN OTROKA
(V letošnjem letu je potekal Teden otro-
ka od 7. do 13. oktobra, ki ga je v Komendi 
vodila Nina Mavrič, v šoli v Mostah pa Bea 
De Cecco.Tema tedna je bila Naše pravice z 
osrednjo temo Otrokove pravice, saj je letos 
30 let od sprejetja Konvencije o otrokovih 
pravicah, ki jo je sprejela Generalna skup-
ščina Združenih narodov.)

Letos oktobra je potekal Teden otroka na 
temo Otrokove pravice. Na naši šoli so po-
tekale različne aktivnosti. Učenci smo imeli 
dan brez domače naloge, tri dni brez spra-
ševanja in športni dan. Med poukom in v po-
daljšanem bivanju smo likovno in literarno 
uprizorili svoje pravice. Izdelki bodo še nekaj 
časa krasili silhuete na panojih in steno na 
stopnišču. Svoja spoznanja o kršenju pravic, 
tako naših kot tudi to, ko mi kdaj posegamo v 
pravice drugega, smo zapisali na list in vrgli v 
usta Pravicožera, »ki se je premikal po šoli«. 
Ob tem smo spoznavali meje pravic in krepili 
zavedanje, da se naše pravice končajo, ko po-
sežemo v pravico drugega. 
Svoje fizične sposobnosti in znanje o pravi-
cah smo utrjevali na Fit-poligonu otrokovih 
pravic pod mentorstvom Romane Ravnikar, 
pri igrah: tatovi in policaji, tri v vrsto, krad-
ljivci jajc in padalo. 
Učenci 4. b so imeli pouk angleščine v ra-
čunalniški učilnici v Komendi, kjer so pod 
mentorstvom učiteljice Urške Vidmar lahko 
preverili svoje znanje iz angleščine. Prav tako 
je nekaj razredov in učencev v podaljšanem 
bivanju sodelovalo na likovnem natečaju, ki 
ga je organizirala Zveza prijateljev mladine 
Slovenije, za izbor likovnih del za letni ko-
ledar 2020, prav tako na temo Otrokove pra-
vice. Na šoli pa še vedno potekata likovni in 
literarni natečaj.
Za zaključek Tedna otroka smo si ogledali še 
predstavo Liza v Smetosvetu v izvedbi Saše 
Hudnik in Jasmine Bejtovič.
Teden otroka nama je bil zelo všeč in si želiva 
več takšnih tednov in aktivnosti v šolskem letu. 
Hvala vsem, ki ste pomagali pri izvedbi Te-
dna otroka. 

Taja Trobec Breznik in 
Tamara Kralj, 4. c 

PRVOŠOLCI NA OBISKU PRI GASILCIH

V petek pred »krompirjevimi počitnicami« so nas gasilci PGD Moste 
prijazno povabili na ogled novega gasilskega doma. Razkazali so nam 
opremo, ki jo potrebujejo pri delu, povedali nekaj o svojem delu ter nam 
pokazali gasilska vozila. Preizkusili smo se tudi v »gašenju« z gasilsko 
vedrovko – brentačo. 
Poleg gasilcev nas je pričakala tudi policistka Alenka s Policijske posta-
je Kamnik, ki nam je pokazala policijsko vozilo in opremo, ki jo upora-
bljajo policisti. Policijska oblačila smo tudi preizkusili.   

                                                                                                  1. razredi    

ČUDOVITI SVET GLASBIL
V torek zjutraj smo po malici sedli na avtobus in se odpeljali v Ljublja-
no, da bi obiskali koncert z naslovom Čudoviti svet glasbil v Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma. Poslušali smo skladbo Benjamina Brittna 
in Antonina Dvořaka, prišel pa je tudi David Solo in nam predstavil svo-
jo skladbo The Fourth Day. Povezovalec Boštjan Gorenc – Pižama nam 
je povedal, kaj v glasbi pomenijo tema, variacija in fuga. Po koncertu 
nam je gospod predstavil orgle in nanje tudi zaigral. Obisk Ljubljane 
smo nadaljevali pri doprsnih kipih znanih skladateljev, ogledali smo si 
trgovino z glasbili in Akademijo za glasbo. 

Hana Bertoncelj, 6. c

RAKOV ŠKOCJAN IN CERKNIŠKO JEZERO
Vsi smo se zelo veselili izleta v Rakov Škocjan. Po dobri uri vožnje smo 

se razdelili v dve skupini. Vsaka skupina je dobila svojega vodiča. Na 

ogledu smo se naučili veliko novega: o raztapljanju apnenca, rekah 

podtalnicah, kamninah, podiranju stropa in jamskih živalih, ki so me 

zelo navdušile, še posebej netopir. Po tem osupljivem ogledu smo obi-

skali muzej o Cerkniškem jezeru. Tam mi je bila najbolj všeč maketa je-

zera, ki se je napolnila z vodo ravno tako kakor jezero. Sledil je film o tej 

naravni znamenitosti. Ne boste verjeli, ampak ujeli smo plišasto ribo 

– kakor so lovili včasih. Nato smo se z avtobusom odpeljali proti Ko-

mendi, kjer so skoraj vse že čakali starši. Tako se je zaključil naš izlet. 

Hajdi Trebušak, 6. c
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Praznovanje rojstnega 
dne v Mravljišču
Nepozabna ZABAVA ZA ROJSTNI DAN 
za otroke od 5 let naprej:

 ◼ ko si sam ali sama izbereš glasbo, ki jo skupaj s prijatelji radi 
poslušate,

 ◼ ko lahko uživate ob plesu in karaokah,
 ◼ ko se lahko zabavate ob raznih družabnih igrah in športnih ak-

tivnostih,
 ◼ ko lahko tudi kaj zanimivega ustvarjate čisto po svoji domišljiji!

  
ROJSTNI DAN lahko PRAZNUJEŠ:
ponedeljek, torek, sreda in četrtek med 16.00 in 20.00 (najem ali 
animacija), sobota popoldan med 14.00 in 18.00 (najem ali anima-
cija), nedelje zaprto.

OBVEZNE predhodne rezervacije vsaj en mesec pred želenim da-
tumom praznovanja: na 031/379-891 (Jelka); prosim po 17.uri; ali 
na mail mravljisce@gmail.com

DOBRODELNA PRODAJA SLIK
V Mravljišču je še vedno ob naših dejavnostih možen ogled 
razstave slik naše mentorice Simone Kokelj.
Prodajna razstava bo potekala celo šolsko leto, izkupiček pa 
bo namenjen pokrivanju stroškov v Mravljišču.

Učence v Mostah po 
jesenskih počitnicah 
pričakale nove talne igre
Jesenske počitnice so učitelji prvih razredov in učiteljica 
angleščine v osnovni šoli preživeli delovno. Tla v šoli v 
Mostah so opremili z novimi talnimi igrami, ki so se jih 
učenci zelo razveselili. 

Tla v avli, po hodnikih, na stopnišču 
in tudi v nekaterih učilnicah po no-
vem krasijo ristanc, različni labirinti 
in poligončki. O tem, kako zanimive 
in zabavne so talne igre za otroke 
vseh starosti, priča njihova nenehna 
uporaba. O tem, da so talne igre več 
kot le igra, pa nam je povedala uči-
teljica prvega razreda Sabina Pančur: 
»Trudimo se čim bolj povezovati igro in učenje. Namen postavitve je 
tako učenje prek igre. Otroci skozi igro ponavljajo številke, utrjujejo 
abecedo, velike in male tiskane črke, barve, oblike, s skakanjem ses-
tavljajo račune, vadijo liho in sodo, si po črkah sestavijo svoje ime in 
še bi lahko naštevala.« Zaradi vsega tega ne gre zgolj za popestritev 
časa med odmori, pred poukom ali po njem, pač pa talne igre učitelji 
uporabljajo tudi med poukom. Otroci se hkrati razmigajo in utrjuje-
jo znanje, kar strokovnjaki poudarjajo kot najboljšo kombinacijo za 
pomnenje. Poleg tega pa, kot poudari sogovornica, otroci prek talnih 
iger utrjujejo svojo motoriko s tem, ko hodijo po ozkih hlodih, ska-
čejo iz luže v lužo, tečejo slalom …  Talne igre so na nek način vsaj 
malo rešile tudi prostorsko stisko s telovadnico, saj ima vsak oddelek 
vsaj eno telovadno uro na teden na hodniku in takrat so labirinti in 
poligončki dobrodošla pomoč. 

Špela Šimenc
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Poišči            razlik!10

Komendski skavti začeli z novim letom
Dober mesec po začetku šole smo 
tudi komendski skavti začeli z no-
vim letom. Letos imamo 85 aktivnih 
članov, od tega je 12 novih, skupaj z 
odhajajočimi pa se je naš steg pove-
čal za 3 skavte. 

Fantje in dekleta so razdeljeni v štiri veje, 
ki jih vodi dvanajst voditeljev. Najmlajših, 
volčičev (tretji do peti razred), je 27 in sle-
dijo trem voditeljicam. V naslednji veji (četa 
– šesti razred osnovne šole do prvega letnika 
srednje šole) je 30 izvidnikov in vodnic in so 
razdeljeni v štiri vode: čebele, njorke, sokoli 
in volkovi. Vod njork je bil v prejšnjem letu 
zaradi manjšega števila deklet ustvarjen z 
združevanjem vodov gazel in žabic. Četo vo-
dita dva voditelja in dve voditeljici. Po enem 
letu imamo v Komendi spet vejo noviciat, 
ki je prehodna veja med klanom in četo ter 
združuje eno generacijo članov starih 16 let. 
Letos so štirje, nad njimi pa bdi ena vodite-
ljica. Najstarejših – klanovcev (tretji letnik 
srednje šole do prvega letnika fakultete) je 12 
in imajo eno voditeljico in dva voditelja. Ce-
loten steg vodi ena stegovodja.

V lanskem letu smo izvedli obljube v Vi-
pavskem Križu in deset drugih skupnih 
enodnevnih dogodkov ter za vsako vejo več 
kot 25 posameznih srečanj. Vsaka skupina 
se je odpravila tudi na večdnevne izhode – 
jesenovanje, zimovanje in tabor. Za tabor 
kot višek skavtskega leta so volčiči obi-
skali Križevsko vas in tam tako kot Harry 
Potter postali čarovniki. Četa je v Njivici pri 
Spodnji Besnici v sedmih dneh pomagala 
hobitu Frodu in čarovniku Gandalfu uničiti 

prstan. Klan pa si je za traso potovalnega 
tabora izbral Primorsko – prehodili so pot 
od Nove Gorice prek Trsta do Izole.
Dogodki novega skavtskega leta so že v 
polnem teku in v času, ko ta prispevek be-
rete v Aplenci, so se že vsi vrnili z jeseno-
vanj, o katerih boste prav gotovo slišali v 
naslednji številki. Težko že čakamo, da se, 
kot vedno pripravljeni, podamo novim do-
godivščinam naproti.

Jakob Stele
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PETEK,                  NOVEMBER
Prižig lučk na novoletni jelki in izdelovanje 
adventnih venčkov. Ob  17.00 na Koželjevi 
domačiji na Gori pri Komendi.

TOREK,            DECEMBER
Plesna telovadba za svojce, ki doma oskr-
bujejo (Fizioterapija Reven). Ob 10.00, 
Krekovo središče v Komendi.

Prižgimo lučke v srcih. Dobrodelna kul-
turna prireditev. Ob 17.00, V Osnovni šoli 
Komenda.

Napovednik 
decembrskih dogodkov

(*vstop na vse dogodke je prost)

SREDA,             DECEMBER
PRIDI IN POGLEJ - Predstavitev dnevnega 
bivanja v Krekovem središču in delavnica 
ročnih spretnosti. Ob 9.00, Krekovo sre-
dišče v Komendi.

Predstavitev knjige Ivana Sivca 'Ko se do-
takneš neba'. Ob 18.00, na Koželjevi doma-
čiji na Gori pri Komendi.

ČETRTEK,            DECEMBER
Poni dirke in obisk sv. Miklavža, ob 16.30, 
na hipodromu.

Predstavitev knjige Milene Miklavčič: 
Ogenj, rit in kače niso za igrače (3. del), Ob 
18.00, Krajevna knjižnica Komenda.

PETEK,              DECEMBER
Miklavžev koncert Godbe Komenda. Ob 
19.00, Kulturni dom Komenda.

SOBOTA,             DECEMBER
Peka prazničnih piškotov, delavnica za ot-
roke. Ob 10.00, DMD Mravljišče.

Izlet pohodniške sekcije DU Komenda na kme-
tijo Pr' Soud  (prijave pri vodji izletov Janku Bur-
niku: 031 645 811 oz. pri Mariji Špehonja: 031 405 
303). Ob 8.30, izpred trgovine Tuš v Mostah.

TOREK,                DECEMBER
Plesna telovadba za svojce, ki doma oskr-
bujejo (Fizioterapija Reven). Ob 10.00, 
Krekovo središče v Komendi.

Delavnica 'Dobra drža za dobro oskrbova-
nje'. Ob 16.30, Krekovo središče v Komendi.

SREDA,                DECEMBER
PRIDI IN POGLEJ - Predstavitev  dnevnega 
bivanja v Krekovem središču, obisk fiziote-
rapevtke z delavnico za krepitev telesne kon-
dicije. Ob 9.00, Krekovo središče v Komendi.

29. 4.

5.

6.

7.

10.

11.

3.
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ČETRTEK,                DECEMBER
Popotniško predavanje Petra Zarni-
ka: Norveška in Islandija. 19.00, učilnica 
osnovne šole v Komendi.

Ustvarjalna delavnica novoletnih okraskov 
za odrasle, obvezne predhodne prijave na: 
mravljisce@gmail.com. Od 18.00 dalje, 
DMD Mravljišče. 

SOBOTA,                  DECEMBER
Izdelovanje novoletnih okraskov, delavni-
ca za otroke. Ob 10.00, DMD Mravljišče. 

TOREK,                 DECEMBER
Plesna telovadba za svojce, ki doma oskr-
bujejo (Fizioterapija Reven). Ob 10.00, 
Krekovo središče v Komendi. 

SREDA,                DECEMBER
PRIDI IN POGLEJ  - Predstavitev dnevnega bi-
vanja v Krekovem središču in kulinarična de-
lavnica. Ob 9.00, Krekovo središče v Komendi.

ČETRTEK,                  DECEMBER
Blagoslovitev konj. Ob 11.00, na Križu pri 
cerkvi (po sv. maši).

Tradicionalna prireditev ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti (organizira DU Ko-
menda). Ob 19.00, Kulturni dom Komenda.

TOREK,                DECEMBER
Skupno silvestrovanje Društva upoko-
jencev Komenda, v Benediktu v Slo-
venskih Goricah. Odhod ob 17.00 iz 
Komende (informacije pri Mariji Špe-
honja: 031 405 303).

26.12.

14.

17.

18.

19.

21. 31.

Poni dirka in obisk Sv. Miklavža

Sv. Miklavž sporoča vsem pridnim otrokom iz Občine Komen-
da, da jih bo letos obiskal in obdaroval v četrtek, 5. decembra 
na hipodromu, pri tržnici. Obdarovanje bo potekalo samo na 
tej lokaciji in nič več kot prejšnja leta. Sv. Miklavž se zahvaljuje 
za razumevanje in vas lepo vabi, da ga pridete pozdravit.

Program prireditve:

16.30: poni dirka
17.00: nastop Otroške folklorne skupine Avrikelj Komenda

18.00: prihod Sv. Miklavža in obdarovanje otrok …

(*za gostinsko ponudbo bo poskrbljeno)

DRUŠTVO SKUPINA AKTIVNIH KLANČANOV, KONJENIŠKI KLUB KOMENDA, OBČINA KOMENDA

ČETRTEK,                DECEMBER
Brezplačno pravno svetovanje, svetuje od-
vetnica mag. Irena Hacin Kölner. Od 16.00 
do 18.00, v prostorih Občine Komenda v 
pisarni  poleg Režijskega obrata. 

Otvoritev razstave jaslic. Ob 17.00 na Kože-
ljevi domačiji na Gori pri Komendi.

SOBOTA,                 DECEMBER
Pevski program in razdeljevanje lučke 
miru iz Betlehema. Pred cerkvijo v Komen-
di, po večerni sveti maši.

'Juhu, prihaja novo leto', zabava za 
najmlajše. Ob 10.00, DMD Mravljišče. 

Božični odklop, zabava za mlade od 5. razre-
da dalje. Od 19.00 do 22.00, DMD Mravljišče.
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Podrobneje o dogodkih v 
Krekovem središču … 
Na Krekovi ulici, so vse pogosteje odpirajo vrata Kreko-
vega središča. Namenjeno je kakovostnemu staranju in 
medgeneracijskemu sodelovanju. Kljuko si izmenjavajo 
skupina svojcev, ki doma oskrbujejo starejše ljudi, pro-
stovoljci, družine, pa sodelavci Inštituta Antona Trste-
njaka, fizioterapije Reven in zavoda Medgeneracijsko 
središče Komenda. 

Če Vas mika, da bi v hišo pokukali tudi vi, lepo vabljeni! Na kaj??

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Vse dodatne informacije na telefonski številki 064 299 599 
ali preko e-pošte krekovo.sredisce@inst-antonatrstenjaka.si 

Srede v decembru 
(prvo srečanje 4.12.2019 ob 9ih) – 

PRIDI IN POGLEJ!  

Ob devetih vas vabimo v prostore Krekovega središča, ki 
si jih bomo skupaj ogledali, se    spoznali in se pogovorili 
o vaših idejah in željah, kako bi radi preživljali dopol-
dneve v hiši. Hiša je namenjena skupnosti, zato je to, kar 
se bo dogajalo v njej odvisno predvsem od vas. Za prvo 
srečanje bomo pripravili delavnico ročnih spretnosti 
primerno za vse starosti. 

 10.12.2019 – delavnica 

˝ DOBRA DRŽA ZA DOBRO 
OSKRBOVANJE˝ 

Številne raziskave kažejo, da imajo svojci, ki doma skrbijo 
za bolne ali ostarele družinske člane, zaradi nepravilnega 
dviganja in premeščanja le teh, pogosto težave s hrbteni-
co. V Krekovem središču 2 bomo zato 10.12.2019 organizi-
rali delavnico ˝Dobra drža za dobro oskrbovanje˝ na kateri 
bodo družinski oskrbovalci spoznali kakšna je pravilna drža 
in kaj je pomembno za dobro držo početi (prikaz aktivnih 
vaj za krepitev). Naučili se bomo tudi pravilnih položajev, ki 
jih uporabljamo med vsakodnevnimi aktivnostmi. 
Prijave sprejemajo v Fizioterapiji Reven, na tel. št. 05 99 32 
701; GSM 064 252 802 ali preko e-pošte narocanje@t-2.si.   
*Na delavnico pridite udobno oblečeni. 

Mesečna srečanja 

Skupine svojcev, 
ki doma oskrbujejo svojca in sicer vsako drugo sredo v me-
secu, ob 17.00. Skupaj se trudimo iskati načine v pomoč pri 
oskrbi obnemoglih domačih. 

Januarja 2020 - 

začetek dnevnega bivanja 
za starejše, 

ki si želijo druženja, osvajanja novih spretnosti in krepitve 
zdravja.  Druženje bo na razpolago 6 ur dnevno, od devete 
do tretje ure popoldan. Po jutranjem čaju ali kavi se bomo 
skupaj temeljito razgibali. Sledile bodo različne dejavnosti 
po potrebah in željah sodelujočih. Gotovo ne bodo manj-
kala kulinarična razvajanja, med seboj pa bomo delili tudi 
znanja in spretnosti.

Babi servis – 

ponovno smo začeli z občasnim varstvom otrok na nji-
hovih domovih s strani mlajših upokojenk v času, ko ot-
roci   niso v vrtcu ali šoli, starši pa bi radi šli na primer 
k zdravniku, po nakupih in podobno. Zavod Medgenera-
cijsko središče Komenda, kot partner v projektu je nosilec 
te aktivnosti. Prijave za varstvo so preko aplikacije Babi 
servis na spletni strani www.zmsk.si. Za starše je storitev 
brezplačna. Dodatne informacije so vam na voljo na tel.št 
040 842 776/Viktorija Drolec.

Plesna telovadba 
Plesna telovadba, pod vodstvom vaditeljice iz Fiziotera-
pije Reven, je prvenstveno namenjena neformalnim oskr-
bovalcem – to je svojcem, ki oskrbujejo družinske člane, 
prijatelje ali sosede. Telovadba traja 50 minut in vključuje 
osnovne vaje za krepitev mišic v kombinaciji s plesnimi 
koraki. Plesna telovadba poteka vsak torek ob 10.00 v Kre-
kovem središču. Prijave zbira Fizioterapija Reven. 

Tjaša Hudobivnik
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V imenu prejemnikov pomoči se iskreno zahvaljuj
vsem učencem OŠ Komenda Moste, 
Mehurčki in njihovim 
pripomočke in čistila!

 

 

HVALA
DANAŠNJEGA ČASA
mentoricama Meti Štrumbelj in Mateji 
Kruhar za vso potrebno organizacij

VITEZI 

DANAŠNJEGA 
ČASA 

Darovano bomo razdelili 
posameznikom naše občine.

Drobna dejanja dob

V imenu prejemnikov pomoči se iskreno zahvaljuj
OŠ Komenda Moste, otrokom

Mehurčki in njihovim staršem za darovane higienske 
! 

ZAHVALA 

HVALA tudi prostovoljcem VITEZOM 
DANAŠNJEGA ČASA in njihovima 
mentoricama Meti Štrumbelj in Mateji 
Kruhar za vso potrebno organizacij

razdelili socialno ogroženim družinam 
posameznikom naše občine.

Drobna dejanja dobrote rišejo vesele obraze.
 

Ustanova Petra Pavla Glavarja

več  o akciji na: 

 

V imenu prejemnikov pomoči se iskreno zahvaljujemo 
otrokom Vrtca 

darovane higienske 

VITEZOM 
in njihovima 

mentoricama Meti Štrumbelj in Mateji 
Kruhar za vso potrebno organizacijo. 

socialno ogroženim družinam ter 
posameznikom naše občine. 

rišejo vesele obraze. 

Ustanova Petra Pavla Glavarja 

na: WWW.UPPG.SI 

Že 28. leto zapored 
blagoslovitev konj na Križu 
Na god sv. Štefana, 26. decembra 2019, bo na Križu ose-
mindvajseti obred blagoslovitve konj. 

Ob 10. uri bo v podružnični cerkvi 
Spreobrnjenja sv. Pavla slovesna 
maša, po njej pa bo pred cerkvi-
jo blagoslovitev konj. Vabimo vse 
lastnike konj iz bližnje in daljne 
okolice ter konjenike iz Konjeni-
škega kluba Komenda, da se ob 11. 
uri zberejo pri bifeju Megi na Križu, 
od koder bo krenil sprevod po vasi 
do cerkve. Konjenike bomo pogos-
tili, prejeli bodo spominska darila 
lončarskega mojstra Franca Krem-
žarja. Tudi za obiskovalce se bo kaj 
našlo za prigrizek. Gospodinje bodo 
napekle in pripravile slaščice, gos-
podarji pa bodo poskrbeli za tekočino proti mrazu. Ob prazničnem 
klepetu nam bo lepo minil drugi dan božičnega praznika. 

Pripravljalni odbor

Luč miru iz Betlehema
Sobota, 21. 12. 2019, po večerni sveti maši

Geslo: Ne boj se goreti!

Pred župnijsko cerkvijo bo pevski program z dobrotami in razde-
ljevanje lučke miru iz Betlehema. Vabljeni vsi, ki se želite podru-
žiti in se v naglici vsakdana nekoliko umiriti.

19.30 20.00
BREG 

(pri kapelici)
NASOVČE

(dvorišče pri Zmrzlikarjevih)

PODBORŠT in MLAKA 
(pri lončarski zadrugi)

GORA in GMAJNICA
(pri križu pri Pogačarjevih)

KLANEC in POTOK
(pri okrepčevalnici Klanc)

KRIŽ 
(pri cerkvi)

MOSTE 
(pri cerkvi)

ŽEJE 
(pri Vidmarjevih na dvorišču)

SUHADOLE 
(pri cerkvi)

Na KOMENDSKI DOBRAVI bomo luč miru 
iz Betlehema raznašali v petek, 20. 11. 2019, ob 19.00.
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Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose-
dom in ostalim vaščanom, prijateljem in znancem 
ter sodelavcem za izrečena sožalja, darovano cvetje 
in sveče, darove za svete maše in potrebe župnijske 
cerkve ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahva-
ljujemo se gospodu župniku Zdravku Žagarju za da-
rovano mašo in lep pogrebni obred, pogrebni službi, 
pevcem in nosačem. 
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v 
lepem spominu ter se ga spominjali v molitvah.

Žalujoči: vsi njegovi

Solza, žalost, bolečina te zbudila ni,
a ostala je tišina, ki močno boli. (T. Pavček)

ZAHVALA  

V 80. letu starosti je v Bogu 
zaspal naš dragi mož, oče, 

stari oče, brat in stric

CIRIL KERN
po domače Boštarjev Ciril z 

Gore pri Komendi.

Poziv društvom:
čestitke in objave v decembrski Aplenci

Zadnja letošnja Aplenca bo izšla v torek, 24. decembra. Vsa društva, 
ki bi želela objaviti čestitko, nam gradivo lahko pošljete do pone-
deljka, 9. decembra. Vse informacije na: urednistvo.gok@komen-
da.si ali na številki: 051 200 762. Za društva so čestitke brezplačne. 
Tudi za naročilo vseh ostalih čestitk in oglasov, se lahko obrnete 
na zapisan kontakt. 

ZAHVALA 
Upravni odbor Prostovoljnega gasilskega društva Moste se zah-
valjuje svojcem pokojnih Slavke Plevel ter Franceta Kimovca za 
donacijo finančnih sredstev našemu društvu namesto nakupa 
sveč in cvetja za pokojna. Ob izgubi jim izrekamo iskreno sožalje.

Upravni odbor PDG Moste

DU Komenda išče nova voditelja 
dramske sekcije in izletov
Upravni odbor Društva upokojencev (UO DU) Komenda se je 4. novembra 
zvečer zbral na četrti redni seji v sejni sobi na Glavarjevi 104 v Komendi. 

Ob pregledu zapisnika prejšnje seje z 9. 
septembra, poročilih vodij sekcij in če-
stitki zelo prizadevnemu predsedniku Saši 
Lenarčiču za njegov 70. rojstni dan se je 
ob načrtih za prihodnje dejavnosti soočil 
z bridko, a neizbežno resnico: napovedim 
odpovedi vodij dveh sekcij. Vodja dramske 
sekcije Alojz Zver je prosil, naj ga iz zdra-
vstvenih razlogov zamenja kdo drug, dol-
goletni izredno skrbni voditeljici izletniške 
sekcije Mariji Špehonja pa poteče mandat. 
Zato vodstvo DU Komenda prosi tiste ob-
čane, ki čutijo veselje, sposobnosti in na-
darjenost za takšno delo, kot ga opravljata 
Alojz Zver in Marija Špehonja, naj se pri-
javijo na sedež DU Komenda na Glavarjevi 
104 v Komendi. 
UO DU Komenda hkrati vabi mlajše upo-
kojence, naj se pridružijo za Komendo v 
njem dejavnim članom; to je vključijo v 
sekcije DU Komenda. Društvo ve, da je v 
naši občini veliko zelo sposobnih, zdravih 
in dejavnih upokojencev, ne ve pa, zakaj 
se ne vključujejo v njegove vrste. Če bo šlo 

tako naprej, bo zamrla marsikatera de-
javnost v Komendi, kajti vse manj je ljudi, 
ki so pripravljeni zastonj kaj narediti za 
svoj kraj in svoje ljudi. Vsega se ne more 
in tudi nima smisla plačati, kajti kaj mora 
človek narediti tudi zastonj. Tega je bilo 
včasih veliko, sedaj pa vedno manj. Res 
se pri denarju vse začne in konča, a ta ne 
sme igrati glavne vloge, ko gre za dobro 
Komende in Komendčanov. Hvala Bogu, 
da je v naši občini še veliko ljudi, ki to 
razumejo in tako delajo. DU Komenda pa 
se boji, da jih bo, jih je že, vedno manj. Ni 
novih plesalcev pri folklorni skupini, prav 
tako instrumentalistov, ni novih članov v 
dramski sekciji, novih pevcev in kandida-
ta za zborovodjo mešanega pevskega zbo-
ra  (gostuje Ignac Gorjanc) …
To in drugo povzroča vodstvu DU Komen-
da velike skrbi. Pomagajte mu s tem, da se 
pridružite v njem dejavnim članom, izko-
ristite svoje talente in naredite kaj dobrega 
za našo občino in tudi župnijo v sekcijah 
DU Komenda. Vsem že dejavnim pa velika 

zahvala in povabilo: »Vztrajajte še nap-
rej!« V DU Komenda smo vam zelo hva-
ležni za to. Kdo tudi zunaj njega. Talenti 
so za to, da se z njimi kaj naredi, z njimi 
obdarjeni človek pa je tudi odgovoren za to. 
Da razveseljuje, bogati in lepša življenje in 
starost drugim, ne le čaka, kdo mu bo kaj 
prinesel, naredil namesto njega, da bo imel 
od tega koristi. Človekoljubnost narekuje 
požrtvovalna dejanja, ki najbolj osrečuje-
jo druge ljudi in darovalca. Zato pogumno 
v vrste DU Komenda in njegovih sekcijah 
dejavnih članov.  

Jožef Pavlič, 
tiskovni predstavnik DU Komenda



ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 
79. letu starosti sklenila 

naša ljubljena

IVANA GAŠPERLIN
roj. HACE

Ko tvoje zaželimo si bližine, 
gremo tja, v mirni kraj tišine. 

Tam srce se tiho zjoče, saj verjeti noče, 
da te več med nami ni. 

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za sočustvova-
nje, darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi pogrebni 
službi, g. župniku za lep pogrebni obred in pevcem. 

Na svetu je mnogo poti, a samo ena vodi tja, kjer boš ti, 
po tej poti za teboj pridemo mi vsi. 

Vsi njeni 

V SPOMIN

21. novembra mineva leto 
dni, odkar nas je zapustila 

naša mama, babica, praba-
bica, sestra, teta in tašča

MARIJA ZUPIN
po domače Jeranova mama s 

Križa pri Komendi

Kjerkoli zdaj si – naj te sreča poišče.
V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče.
Ljubezen, ki obilno si nam jo dajala,

za vedno v naših bo srcih ostala.

Hvala vsem, ki obiskujete njen grob, ji prižigate sve-
če in se je spominjate v molitvi.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 35. letu starosti se je od nas 
poslovil sin, oče, mož, nečak, 

brat, stric in bratranec

FRANCI BERGUŠ
iz Nasovč pri Komendi.

Ko življenje tone v večnost, 
ostane bolečina, tiha solza večnega spomina.

Zahvaljujemo se pogrebni službi Jerič, pevcem, žu-
pniku ter vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. 
Prav tako se zahvaljujemo za svete maše in sveče. 
Hvala sosedom za pomoč pri zadnjem slovesu. 
Vsi sodelavci, sosedje, prijatelji in znanci – hvala!

Vsi njegovi

Ženi, mamici, teti, snahi in 
najboljši prijateljici v spomin! 

Draga 

TINCA HAFNER! 
ZAHVALA 

V naša srca se je žalost naseli-
la, ker ti najdražja naša si nas 
zapustila. A očitno nekdo se je 
odločil, da potrebuje te še bolj, 
zato na tvoji poti, naj ti nežno 
cimbale igrajo in angelčki na 
svojih rokah naj te varno tja 
peljajo.  Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate, 
prižigate svečke in z lepimi mislimi postojite ob nje-
nem preranem grobu. Pogrešamo te! 

Vsi tvoji

Kogar imaš rad 
nikoli ne umre. 

Le daleč, daleč je.

Ženi, mamici, teti, snahi in najboljši prijateljici v spomin! 

 

 Draga TINCA HAFNER! 

                        ZAHVALA 

 

 

V naša srca se je žalost naselila, ker ti najdražja naša 
si nas zapustila. 

A očitno nekdo se je odločil, da potrebuje te še bolj, 
zato na tvoji poti, naj ti nežno cimbale igrajo in angelčki 
na svojih rokah naj te varno tja peljajo.  

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate, prižigate 
svečke in z lepimi mislimi postojite ob njenem preranem 
grobu. 

Pogrešamo te! 

Vsi tvoji 

 

Kogar imaš rad 

nikoli ne umre. 

Le daleč, daleč je. 

Srčno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh 
najtežjih trenutkih življenja. Iskrena hvala sorodni-
kom, sosedom, znancem in sovaščanom za tople bese-
de sožalja in pozornosti, stiske rok, hvala za lepe misli 
in molitve. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga imeli radi, 
vsem, ki ste našega ljubljenega ata še zadnjič obiska-
li v komendski poslovilni vežici ter ga tako množično 
pospremili na njegovo poslednjo pot.   

 Vsi njegovi

Iz solz se zate venec spleta
namesto rož - ljubezen vanj se vpleta,

v spomin, v zahvalo, za vso ljubezen tvojo. 

V svojem 69. letu je svojo življenj-
sko pot sklenil mož, oče, stari ata, 

brat,stric, tast in svak

ALBIN KAVČIČ
  iz Žej pri Komendi.
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Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine 
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno 
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda 
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar 
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Katja Tabernik, Bojan Škof, Danica Zmrzlikar, Marija Špehonja, Grega Krmavnar, Matija Remše, Marko Dobnikar.
Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Jože Pavlič, dr. Marko Žerovnik ... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 2150 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva 
v občini ga dobijo brezplačno.

Aplenca - Glasilo občine Komenda, leto 27, številka 12 bo izšla 21. decembra 2018. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 6. de-
cembra 2018. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.
si ali na andrej.zalar@siol.net. Informacije tudi na GSM 031 638 699.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Si angel, ki nad nami bedi. 
a spomin na tebe boli, boli...
Ostal bo le dragocen, boleč spomin,
spomin na najino skupno prehojeno 
pot...

V SPOMIN 

sinu ROKU KERNU 
(15.11.1998 - 19.11. 2016)

Hvala vsem, ki ga obiskujete na njegovem grobu in ga ohranjate v 
lepem spominu.

Ati Tomaž in vsi njegovi.
Moste, november 2018

Prazen dom je in dvorišče,
zaman oko te naše išče.
Solze, žalost, bolečina ostale nam so.
In tvoja praznina.

V SPOMIN 

LJUDMILA 
LUKANEC

iz Križa 

Mineva eno leto odkar se je 24. oktobra poslovila od naju najina mami. 
Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate in obiskujete njen grob. 

Andrej in Monika z Niko

Veš, da je vse tako kot je bilo. 
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le, da korak se tvoj
nič več ne sliši …

 (J. Medvešek)

V SPOMIN

Leto nazaj, v 54. letu sta-
rosti, nas je prezgodaj za-
pustila draga žena, mati, sestra, snaha, teta in najboljša 
prijateljica

TINCA HAFNER
iz Podboršta pri Komendi

Radi bi se zahvalili vsem, ki ste nam v tem težkem letu stali ob strani 
in nam na kakršen koli način pomagali. 
Hvala vsem, ki ohranjate večen spomin na našo Tinco!
Hvala vsem, ki se je spominjate, prižigate svečke in z lepimi mislimi 
postojite ob njenem preranem grobu.

Pogrešamo te!
Vsi njeni.

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala...

Z A H V A L A 

V 97. letu starosti nas je zapustila

ANGELA 
KERN

Pristavškova mama

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili k zadnjemu počitku.
Zahvaljujeva se Domu sv. Katarine Mengeš za lepo oskrbo, g. 

župniku, Pogrebni službi Jerič za lepo opravljen pogrebni obred, 
pevcem in trobentaču.

Hvaležna skrbnika.
Komenda, november 2018

Odšli so…
Božidar Maraž, Komenda, Kranjska pot 15, star 75 let
Karol Romšak, Križ 31, star 88 let
Matilda Kopitar, Žeje pri Komendi 17, stara 81 let
Angela Kern, Potok pri Komendi 6, star 96 let
Janez Vidmar, Suhadole 9, star 63 let
Marija Zupin, Križ 75, stara 94 let

Vlomi, tatvine, sejem ...
Ne spomnim se, da bi bilo v vseh naseljih v občini kar deset vlomov in 
tatvin v enem mesecu. Povprečno vsake tri dni en vlom ali tatvina. 

S 7. na 8. oktober poskus vloma v hišo na Klancu, 15. 10. vlom v hišo v 
Komendi in na Gori, pa s 15. na 16. oktober v Mostah in 26. 10. še enkrat v 
Mostah vlom v hišo, nazadnje pa 31. oktobra še v hišo v Žejah. In potem s 5. na 
6. oktober tatvina robotske kosilnice na Križu, na sejmu se je s 14. na 15. oktober 
storilec oskrbel z več pari čevljev, od 11. na 15. oktober se je lotil traktorja na 
sejmu in iz njega nabiral rezervne dele. 19. oktobra pa so v trgovini v Mostah 
ugotovili »primanjkljaj«, ker je zmanjkalo več prodajnih izdelkov.

Med kaznivimi dejanji, so zapisali, se je z 12. na 13. oktober znašla 
poškodovana ograja na Glavarjevi cesti, 25. oktobra pa izsiljevanje po 
facebooku. V Komendi se je 6. oktobra iz lokala slišala preveč navita 
glasba, na sejmu v Komendi pa sta 14. oktobra možakarja jezno reševa-
la nesporazume. Razrasla se je tudi zeleno-rjava snov. S Križa jo je 7. 
oktobra zaneslo 31. oktobra še v Žeje. 

In da bo mera oktobrske kronike polna, še dogajanja na cesti. 
1. oktobra nesreča v Mostah s pobegom, 2. oktobra spet v Mostah z mate-

rialno škodo, 3. oktobra divjad v Žejah ni bila dovolj previdna, 5. oktobra pri 
odcepu za Drnovo bližnje srečanje z materialno škodo, pa 14. oktobra dve 
nesreči, povzročiteljema pa se je na Glavarjevi tako mudilo, da sta ostala 
nepoznana. Na Zajčevi je prišlo na parkirišču do zvite pločevine, neprevidna 
divjad pa je naletela na prometno vozilo 23. oktobra na Križu.              -aže 

Si angel, ki nad nami bedi.
A spomin na tebe boli, boli ...

Ostal bo le dragocen, boleč spomin,
spomin na najino skupno prehojeno pot.

V SPOMIN

SINU 
ROKU KERNU

(15.11.1998 - 19.11.2016)

Hvala vsem, ki ga obiskujete na njegovem grobu in 
ga ohranjate v lepem spominu.

Ati Tomaž in vsi njegovi
Moste, november 2019
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Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v torek, 24. decembra. Rok za posredovanje gradiv za objavo v oktobrski 
številki je 9. december 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

Ponudbo bomo sproti dopolnjevali in 
prilagajali vašim željam – vljudno vabljeni!

• suhe mesnine (salame, 
klobase, narezki, 
zaseka, ocvirki)

• raznovrstni domači siri
• domači Anjini štruklji
• testenine (makaroni, 

rezanci, ribana kaša, 
mlinci)

• moke, kaše, zdrob …

V  trgovini Kmetijske zadruge Cerklje v Komendi nudimo 
raznovrstne domače dobrote:

V naši domači špajzi širimo ponudbo sveže, 
dalj časa obstojne sezonske zelenjave.

Kmetijska zadruga Cerklje  |  info@kzcerklje.si
trgovina.komenda@kzcerklje.si  |   01/ 83 45 680
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Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide  v petek, 28. junija. Rok za posredovanje gradiv za objavo v junijski
številki je 10. junij 2019. Dobrodošli vaši predlogi za vsebine, zanimive sogovornike, lepe zgodbe v lokalnem okolju, 

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

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

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

V imenu Lovske družine Komenda, starešina Goran Peršin

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

Gregor Kranjec, Publikus

Kamniški gorski reševalci ostali 
brez prostorov

DELO OBSEGA:
• prodajo in svetovanje 

kupcem
• prevzem, pripravo in 

odpremo blaga
• skrb za polnjenje polic, 

urejenost prodajalne ter 
označevanje blaga na 
prodajnih policah

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

natančnost

NUDIMO:
• delo za nedoločen čas s 

3-mesečnim poskusnim 
delom 

• 8-urni delovnik, od 
ponedeljka do petka

Zaposlujemo! 
Išče se ...

PRODAJALEC/KA
TEKSTILNIH IZDELKOV- 

DELOVNE OPREME

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

Rok za prijavo: 
do 10. 12. 2019

Na pomoč!

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

V razmislek …  (pisma občanov)

Niti enega 
občinskega svetnika 
na komemoraciji

Topel jesenski dan je bil, ko so prip-
ravili komemoracijo ob 1. novem-
bru. Vreme vendarle ni bil dober 
izgovor za zelo skromno udeležbo 
na dogodku. Kot nam piše neime-
novani občan, so v prvi vrsti pogre-
šali občinske svetnike. Niti enega 
ni bilo blizu … »Očitno so volitve še 
(pre)daleč,« je pripomnil.

Nekateri lačni, drugi pa 
preveč vsega
Občanka Klavdija nam je poslala tole 
fotografijo in zraven zapisala: »Tole 
je velik osat za tistega učenca OŠ Ko-
menda, ki je zraven dvorane najprej 
na pepelniku med ogorki, nato pa po 
opozorilu starejšega gospoda zraven 
na zelo umazanem delu pustil tole 
štručko. Nekateri nimajo denarja, da 
bi si napolnili lačne trebuščke, med-
tem ko nekdo s »polno ritjo vsega« ta-
kole grdo pušča hrano. Nimam besed.«



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.

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo 
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.
si do vključno 11. decembra 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 oktobrske križanke se glasi: MESEC POŽARNE VARNOSTI

Avtoprevozništvo in vulkanizerstvo Grgič
Zajčeva cesta 5, 1218 Komenda

Seznam nagrajencev Nagradne križanke GASILSKE ZVEZE KO-
MENDA  v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 08/2019:

1. nagrada  - gasilni aparat – 6 kg   
LUKA VOJVODA       

2. nagrada – gasilni aparat – 2 kg  
KATJUŠA UČAKAR     

3. nagrada – gasilni aparat – 1 kg  
SARA VERHOVNIK     

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega 
dokumenta nagrade prevzamejo v Režijskem obratu Občine 
Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. ČESTITAMO !

Delovni čas:
Od ponedeljka do petka: 8.00 – 17.00

Sobota: 8.00 – 12.00

Nagrade:
1. Nagrada – bon za 30 evrov
2. Nagrada – bon za 20 evrov
3. Nagrada – bon za 10 evrov



DOSTAVA HRANE PIZZE IZ KRUŠNE PecI, MALICE, KOSILA,
JEDI Z ŽARA, JEDI PO NARocILU

040 602 902
08 205 12 71

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

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

www.planinskidomkomenda.si


