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Gradnja kanalizacije: 
bodo neurejeni sosedski 
odnosi vplivali na širino ceste?
Za nami je kar uspešno leto, pravi župan. –– Načrti za 2020: kon-
čanje kanalizacije, nova otroška igrala, pridobivanje soglasij za 
izgradnjo doma za starejše občane in za zadrževalnik na Tunjici 
ter pridobivanje dokumentacije za novo telovadnico v Mostah.  

Izteka se še eno leto … Kako uspešno je 
bilo za Občino Komenda?
Še eno leto je mimo. Lahko bi bilo boljše, 

vendar je, glede na situacijo, za nami kar 
uspešno leto. Letos nismo imeli kohezij-
skih projektov, zato je bilo tudi manj stresa 
kot preteklo leto. Seveda pa so se pojavile 
druge skrbi in naloge. 

Kaj je najbolj zaznamovalo 
občinsko leto 2019 ?
V naselju Potok pri Komendi smo zgradili 
kanalizacijo s spremljajočo infrastrukturo 
– obnovili smo del vodovoda, vgradili smo 
cevi za javno razsvetljavo, ta naj bi prišla 
na vrsto naslednje leto. Investicija je bila 
vredna skoraj 330 tisoč evrov. Pred dvema 
mesecema smo začeli z gradnjo sekundar-
ne kanalizacije v naseljih Breg in Klanec. 
V Nasovčah se bo pričelo graditi spomladi 
naslednje leto. Vrednost pogodbenih del, 
ki vključujejo kanalizacijo, meteorno ka-
nalizacijo, zamenjavo oz. obnovo vodovo-
dnih cevi in ostala dela, znaša 1,75 milijo-

na evra, od tega bo nekaj plačano še letos, 
glavnina pa prihodnje leto. Denar je zago-
tovljen, saj smo sredstva iz kohezijskega 
sklada, ki smo jih prejeli konec lanskega 
leta, namensko hranili za to investicijo. Po 
terminskem načrtu naj bi se dela zaključi-
la pred poletjem prihodnje leto in s tem bo 
gradnja kanalizacijskega omrežja v občini 
Komendi zaključena. 
Imamo nekaj težav z mejaši v posameznih 
predelih naselij, ki nimajo urejenih med-
sosedskih odnosov. Nova cesta naj bi bila 
široka od 4 do 5 metrov, obstoječa je od 2,5 
metra do 3 metre. To razliko želimo odku-
piti, a če med sosedi ne bo konsenza, po-
tem bo tudi nova cesta široka zgolj 2,5 me-
tra, kolikor je v lasti občine. Poleg tega naj 
poudarim še, da je cena za odkup manjših 
zemljišč ob cestah potrjena s strani občin-
skega sveta, tako da ne moremo pristati 
na višje cene. Zato pozivamo vaščane, naj 
sodelujejo, saj je investicija v prvi meri na-
menjena prav njim. Če ne bo sodelovanja, 
bomo vsi prikrajšani. 

Pred kratkim smo v uporabo predali kolu-
mbarij oziroma žarno steno na pokopališču. 
Vrednost investicije je skoraj 270 tisoč evrov 
in je bila nujno potrebna, saj nam je žarnih 
polj že zmanjkovalo. Sedaj smo pridobili 
več kot 80 žarnih niš s kapaciteto od štiri do 
šest žar. Istočasno smo obnovili plato pred 
mrliškimi vežicami, ki je bil že zelo dotrajan.

Kakšni so načrti za leto 2020?
V prihajajočem letu bo glavnina našega 
dela namenjena uspešnemu dokončanju 
izgradnje kanalizacijskega omrežja v na-
seljih Breg, Klanec in Nasovče. 
Drugi izziv bo izgradnja štirih otroških 
igral, v kolikor bomo prejeli pozitivno od-
ločbo o prejemu dela nepovratnih sredstev 
na podlagi poziva LAS ZA MESTO IN VAS iz 
sredstev Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in državnega proračuna. V 

primeru neuspešne kandidature na javnem 
pozivu se bomo zavzemali, da se z reba-
lansom proračuna za leto 2020 zagotovijo 
sredstva in igrišča kljub vsemu uredijo.
Naslednji projekt, ki bo zahteval kar veliko 
našega časa, bo tudi pridobitev vseh sogla-
sij za izgradnjo doma za starejše občane in 
zadrževalnika na Tunjici. 
Prav tako bomo pričeli s pridobivanjem 
ustrezne dokumentacije (projektov in so-
glasij) za gradnjo prepotrebne telovadnice 
pri šoli v Mostah, ki pa je žal pogojena z iz-
gradnjo omenjenega zadrževalnika. 

Kaj bi občanom zaželeli ob koncu 
letošnjega leta ?
Vsem občankam in občanom ter bralcem 
časopisa želim sreče, zdravja in zado-
voljstva. Naj nas tudi v prihajajočem letu 
spremlja mišljenje, da le s sodelovanjem 
ter skupnimi močmi in napori zmoremo 
prebroditi vse težavice in težave. 

Špela Šimenc

»Naj nas tudi v 
prihajajočem letu 

spremlja mišljenje, 
da le s sodelovanjem 
ter skupnimi močmi 
in napori zmoremo 

prebroditi vse težavice 
in težave.« 
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OBVESTILO O IZLOČANJU 
GRADBENIH NAČRTOV

Upravna  enota  Kamnik  bo  pričela  z  izločanjem  do-
kumentarnega  gradiva s  področja  gradbenih zadev, in 
sicer za gradbena dovoljenja izdana v letih od 1984 do 
vključno 1994. 

Izločeni bodo gradbeni načrti individualnih gradenj. Vse 
zainteresirane lastnike objektov, ki bi želeli prevzeti grad-
bene načrte, pozivamo, da najkasneje do 29.  2. 2020  poš-
ljejo  vloge  s  podatki  o  objektu  (št.  gradbenega  dovoljenja,  
podatki  o  investitorju, vrsta objekta, parcelna številka, ka-
tastrska občina in leto izgradnje) na naslov: Upravna eno-
ta Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na elektronski 
naslov: ue.kamnik@gov.si, oziroma vložijo vloge osebno v 
glavni pisarni upravne enote.

Vloga je na voljo na spletni strani upravne enote (https://
www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/kamnik/) in v 
glavni pisarni upravne enote.

Zainteresiranim lastnikom objektov bo  po predhodnem 
dogovoru termina Upravna enota izročila gradbene načrte.

Po preteku navedenega roka bodo gradbeni načrti izločeni 
in uničeni.

Upravna enota Kamnik

8. redna seja Občinskega sveta 
Občine Komenda
Dnevni red zadnje letošnje občinske seje:

1. Informacija podjetja Publikus o aktivnostih glede odvoza na-
kopičenih smeti.

2. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika javnosti v Senatu za 
reševanje pritožb zoper policiste.

3. Predlog Sklepa o določitvi nove vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča.

4. Predlog sklepa o določitvi cen storitev na pokopališču v Ko-
mendi.

5. Predlog sklepa za odpis terjatev.
6. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobrega na parceli št. 1333/75, 

k. o. Moste.
7. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Ko-

menda za leto 2020 – prva (in druga) obravnava.
8. Poročilo o izgradnji kanalizacije.
9. Poročilo Nadzornega sveta Občine Komenda.
10. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi cenika oglaševa-

nja v Aplenci – Glasilu Občine Komenda.
11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Zaradi prihajajočih praznikov je tokrat Aplenca izjemoma 
zaključila redakcijo pred občinsko sejo. O njej bomo poro-
čali v januarski številki. 

Vsem občankam in občanom želim 
mirne in lepe božične praznike.

V prihajajočem letu naj vas spremljajo 
zdravje, veselje, sreča in osebno 
zadovoljstvo ter dobro medsebojno 
sodelovanje in razumevanje.

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti iskreno čestitam!

Miha Novak, načelnik Upravne enote Kamnik s sodelavci

Lepo praznovanje in srečno, 
mirno, zdravo leto v medsebojnem 

sodelovanju in razumevanju.

       Srečno              
2020

Župan Stanislav Poglajen 
s sodelavci občinske 
uprave, s svetniki in 

svetnicami Občinskega 
sveta Občine Komenda
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Ob koncu leta
 

Devetindvajset let je že, kar smo se prebivalci Slovenije na 
plebiscitu odločili za samostojno pot in z upanjem gledali 
v svojo prihodnost. Začeli smo dobro, izpolnili ključne ci-
lje in … Se prepustili ugodju. Z vztrajanjem v tem, namesto 
da bi vlagali v razvoj, so se vrnili preživeti vzorci dela in 
razmišljanja, zato gre zadnje desetletje voz počasi navzdol. 
Država drsi iz krize enega sistema v krizo drugega in razo-
čaranje ljudi je veliko. In razumljivo. Instant vlade pri tem 
prave rešitve ne znajo niti ne morejo ponuditi, saj so del 
problema. V SDS verjamemo, da bo, s prihajajočimi nezau-
stavljivimi, a zakasnelimi spremembami, ki so pred nami, 
proces obrnjen v pravo smer in da so pred nami boljši časi. 
Prej, ko pridejo, bolje bo. Za vse. Do takrat pa nam ostanejo 
prazniki, ki so čas, ko se lahko poveselimo. Za dozo sproš-
čenosti in smeha smo se letos odločili v Občinskem odboru 
in občanom podarili gledališko komedijo. Verjamemo, da 
je prišla prav. In naj bo tako, veselja polno, tudi v teh praz-
ničnih dneh. Želimo vam miren božič, ponosen dan samo-
stojnosti in enotnosti in vse dobro v 2020!
 

OO SDS Komenda

S povezovanjem 
do uspehov
Ob 30. obletnici Demosa sta Lojze Peterle in Dimitrij Rupel po-
udarila, da je bil Demos taka politična opcija, ki je združevala 
social demokrate, krščanske demokrate, zelene, liberalce, pa 
tudi obrtnike in kmete. Demos je bil vse, kar je politika takrat 
potrebovala. »Cilj osamosvojitve in demokratizacije je bil tako 
jasen in mogočen, da nas je povezal med seboj,« je poudaril Loj-
ze Peterle. Demos je tako že pred 30 leti vedel, da brez povezo-
vanja ne bo šlo. Moč je iskal v partnerstvu s podobno mislečimi. 
V Novi Sloveniji si želimo, da bi v naši Občini bila takšna poli-
tična volja list in strank, ki bi s povezovanjem za skupno dobro 
našemu kraju prinašala napredek in razvoj.  Povezovanje je v 
začetku decembra dalo rezultate – Upravni odbor LAS Za mesto 
in vas je potrdil vlogo prijavitelja Občine Komenda, ki je skupaj 
s partnerjem Občino Vodice prijavila projekt Ureditev otroških 
igrišč. Projekt vključuje opremo osmih otroških igrišč na ob-
močju 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.  
Projekt se bo sofinanciral iz sredstev Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in veseli smo, da smo uspeli narediti 
korak naprej in izkoristiti priložnost iz skladov EU.

Martina Prezelj, OO N.Si Komenda

Svetnika, ki misliva 
s svojo glavo in 
v korist občanov
Spoštovane občanke in spoštovani občani. Leto 2019 se počasi, 
ampak vseeno hitro zaključuje. Zato je vsake toliko časa pri-
merno, da se ozremo vase, da pogledamo na stvari širše in da 
naredimo črto pod dogajanja.
Kaj naju s svetnico oblikuje in na kaj sva bila pozorna, kaj sva 
zagovarjala ter kaj bova zagovarjala v prihodnje ...?
Osebno mene in tudi kolegico svetnico Mojco nesporno odli-
kuje to, da sva v razmišljanju ter odločanju transparentna in 
samostojna. Lahko bi imeli ali Listo Romana Dobnikarja, Listo 
Socialnih demokratov (SD), oz. Listo Stranke LMŠ ... Vseeno 
bomo vedno – in tudi vedno smo – zagovarjali dobre občinske 
projekte, ki so potrebni vsem občanom, ne glede na prepriča-
nje. Gre za odgovornost do dobrih projektov in ljudi, ki živijo v 
naši Občini.
Zato bova podpirala izgradnjo doma za starejše, ureditev obvo-
zne ceste v Mostah, ureditev odlagališča v Suhadolah, izgradnjo 
športne dvorane, centralnega športnega središča v Komendi, 
prenove lokalnih cest v vseh vaseh, ter polagala pozornost, da 
Občina ostane in postane še bolj varna. SREČNO v 2020.

Roman Dobnikar, občinski svetnik, LMŠ Komenda

Jesenske težave 
v kmetijstvu 
Letošnje težave nam je kmetom ponovno zagodla narava. 
Zaradi letnih nestabilnih vremenskih razmer se je tudi letos 
spravilo pridelkov ter silaže premaknilo pozno v jesen. V glav-
nem smo končali s spravilom šele konec oktobra.
Za razvoj gnojevke in hlevskega gnoja ter oranje polja pa nas je 
ujelo celomesečno deževje. Ob takem vremenu smo žal umaza-
li kakšno cesto več, ponovno pa nas je ujela tudi Uredba o varstvu 
voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (v nada-
ljevanju uredba). Kmetje, tudi iz naše Občine, smo se aktivno lotili 
te problematike s pomočjo Kmetijsko gozdarske zbornice ter na 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vložili zahtevo 
za spremembo uredbe; predvsem v točki o datumu začetka in pre-
nehanja prepovedi razvoza gnojevke. Predložili smo dokumente o 
vremenskih spremembah, vegetaciji poljščin in travnikov ter dru-
gih dejstvih, ki upravičeno govorijo v prid spremembi. Dvakrat so 
nas uradniki zavrnili, kot argument pa podali graf o oktobrskem 
lepem vremenu. To so uradniki v pisarnah, ki si dejanskega stanja 
na terenu ne ogledajo. Zelo hitro pa se na teren odpravijo njihovi 
inšpektorji takoj po veljavnosti uredbe ter neusmiljeno kaznujejo 
kršitelje. Tako so nas v preteklosti še oglobili s tudi do 800,00 €, ker 
smo dan ali dva prekršili uredbo in razvozili gnojevko ter reševali 
naše živali pred polnimi zalogovniki. Je to res preveč, kar prosimo?

Franc Petrič, OO SLS Komenda
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Zbor DU Komenda pel v Tabru

Mešani pevski zbor DU Komenda pod vodstvom zboro-
vodje Ignaca Gorjanca je 19. novembra na povabilo upra-
ve Doma za starostnike Taber v sosednji cerkljanski ob-
čini pel več deset stanovalcem tega doma. 

Najprej jih je pozdravil predsednik DU Komenda Saša Lenarčič, 
jim predstavil zbor in njegove velike pevske dosežke. Kulturni 
program, med katerim so pevci zapeli osem pesmi, je vešče pove-
zovala Ivica Ogorevc. Poslušalce je nasmejala z Menartovo pesmi-
jo Za ljubi kruhek. Pesnica Marija Kern je recitirala svojo pesem o 
kruhu – Mamin kruh. Pevski nastop sta z igranjem na harmoniko 
in solo vložkom popestrila harmonikar Miro Basarac iz Lahovč in 
solist Lovro Plevel. Nastopajočim se je nazadnje zahvalila oskrbo-
vanka doma Frančiška Krajnc. Največje veselje in zadovoljstvo jim 
je bilo, ko so videli in občutili, kako so stanovalci doma pozorno 
in hvaležno prisluhnili njihovim zapetim pesmim, recitacijam in 
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Tekmovanje v spajanju sesalnega voda
V soboto, 23. novembra, je PGD Komenda organiziralo 4. 
tekmo v spajanju sesalnega voda za pokal Komende. 

Tekmovanje je štelo tudi za pokalno tekmovanje SSV 2019/20 Ga-
silske zveze Gorenjske. Udeležilo se ga je 36 ekip, 22 moških in 
14 ženskih. Med moškimi je zmagala ekipa iz Zagradca pri Grosu-
pljem, naša ekipa članov A je v hudi konkurenci najboljših sloven-
skih ekip dosegla odlično 4. mesto in je bila najbolje uvrščena go-
renjska ekipa. Pri članicah je tretjič zaporedoma zmagala ekipa iz 
sosednjega Zaloga. Naše članice so dosegle odlično drugo mesto. 
Čestitke vsem ekipam za dosežene rezultate! Hvala vsem članom 
in članicam PGD Komenda za pomoč pri organizaciji tekmovanja.

Anton Smrekar, predsednik PGD KomendaČlanice PGD Komenda med vajo

Obiskal nas je Sv. Miklavž
Sv. Miklavž je tokrat komendske otroke obiskal na prostorih tr-
žnice in ker so bili pridni, so si  zaslužili tudi drobne pozornos-
ti. Pred tem se je razpoloženje ogrevalo s poni dirko in nastopom 
otroške folklorne skupine Avrikelj. 

Špela Šimenc

dovršeni povezovalni besedi. Jasno je bilo, kako tudi starostniki 
potrebujejo lepe kulturne dogodke, ki jih duhovno dvignejo, jim 
olepšajo življenje v domu in spominjajo na čase, ko so sami vse to 
doživljali, živeli in pri tem sodelovali.

Jožef Pavlič  

Fo
to

: F
ra

nc
e 

St
el

e 

Fo
to

: F
ra

nc
e 

St
el

e 



Aplenca   |   December 2019 7UTRINKI

Živahen december na Koželjevi domačiji

Na Koželjevi domačiji se je v decembru veliko dogajalo. 

Izdelovanje adventnih venčkov na Koželjevi domačiji je priljubljen dogodek
S predstavitve knjige Ko se dotakneš neba: pisatelj Ivan Sivec v družbi Fran-
ceta Malešiča, Ivice Kanc in Franceta Steleta, ki so dali knjigi pomemben pečat

Miklavžev koncert društva 
Godba Komenda
»V glasbi ni konca, glasba je raznolika in zmore vse. Prema-
ga tudi bolezen, žalost, prinaša veselje in te popelje naprej.«

S to mislijo nas je povezovalec Miklavževega koncerta Jure Sešek 
popeljal v prelep glasbeni večer. Člani godbe so pripravili bogat 
rock koncert. V njihovih ritmih so sledile tudi mažoretke Twir-
ling mažoretnega kluba Komenda, folkloristi Društva upokojen-
cev Komenda in Country plesna šola Wild West. Res prelepo pa 
je njhovo glasbo dopolnila še mezosopranistka  Ana Plahutnik. 
Godbeniki so nas s kapelnikom Petrom Mešo vodili od glasbe Tine 
Turner, Bon Jovija, Michaela Jacksona in mnogih znanih glasbe-
nih ustvarjalcev do lepih božičnih pesmi. 
Domačini radi rečemo, da imamo majhen Kulturni dom. Ta večer je bil 
velik in popolnoma poln. Snovalcem programa gredo vse čestitke, da 
so spravili na oder tako številne godbenike in tako raznolike plesal-

ce. Ja, Godba Komenda je na Miklavžev dan zmogla vse in nas veselo 
popeljala v praznična doživetja. Predsednik godbe Matevž Cerar se je 
zahvalil vsem, saj pravi, da je z glasbo težko, če nimaš godbenikov. Če 
imaš Godbo Komenda, pa je vse lepo. Bilo je prelepo. 

Katja Tabernik

Prvič divjačinski golaž 
Turistično društvo Komenda je dan po Miklavžu, 7. decembra do-
poldne poskrbelo za kuho divjačinskega golaža na prostoru med 
lesenimi hiškami komendske tržnice. Vse potrebno zanj so člani 
društva pripravili že prejšnji večer na Koželjevi domačiji na Gori. 
Kuhe golaža v velikem loncu se je lotil Jure Žargi, obiskovalcem je 
z njim stregla gospa Vida. Golaža je bilo za 120 ljubiteljev te jedi. 
Da je bil res dobro pripravljen in da se je kuhar Jure zelo potrudil 
pri njem, so najbolje potrjevali številni obiskovalci prvega kuha-
nja in pokušnje divjačinskega golaža pri TD Komenda, predvsem 
pa jedci, ki so ga zelo pohvalili.
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V petek, 29. novembra, so slavnostno zasvetile lučke na praznič-
nem drevesu, potem pa so se udeleženci lotili izdelave adventnih 
venčkov. Prostor, ki je ta večer dišal po zelenju in praznikih, je že 
čez nekaj dni pokal po šivih od obiskovalcev, ki so prišli poslušat 
Sivčevo predstavitev knjige Ko se dotakneš neba. V četrtek, 19. de-
cembra, pa so, kot vsako leto, odprli razstavo jaslic. O tej pa več v 
prihodnji Aplenci.

Špela Šimenc 
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V enoti ZU v Mostah nastajajo 
čudoviti umetniški izdelki
Umetniška enota Varstveno delovnega centra INCE, ime-
novana ZU, ki ima svoje prostore v Mostah, je v četrtek, 
28. novembra, na široko odprla vrata vsem, ki jih zani-
ma, kaj vse se dogaja pri njih. 

Pa ne prvič, pač pa prirejajo dneve odprtih vrat že vsaj deset let, 
dvakrat na leto, enkrat pred veliko nočjo in drugič pred božičem. 
Dogaja se veliko. V umetniški enoti izvajajo storitve vodenja, varstva 
ter zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjami v 
duševnem razvoju, kjer je poudarek predvsem na – ustvarjanju. 27 
uporabnikov in 5 zaposlenih dneve preživlja pretežno v slikarski in 
keramični delavnici in da jim gre zares dobro od rok, pokaže po-
nudba v njihovi mini, a izjemno lično opremljeni trgovinici. Ta je 
sicer odprta vsak dan med sedmo in petnajsto, posebej pa so obi-
ski dobrodošli prav na dneve odprtih vrat. »Namen teh dni je, da se 
približamo ljudem in da se z njimi lahko povežemo. Vsak dan, med 
izvajanjem redne storitve, je pomembno, da imajo uporabniki mir,  
da se zaposleni posvečamo samo njim, da se počutijo varno. Na take 
dni pa odpremo svoja vrata, da tudi drugi vidijo, kako pri nas pote-
ka delo,« nam pove Vladka Pacek, direktorica VDC INCE. Ob tem pa 
vodja moščanske enote Saša Skubic Kopitar doda, da so zares vese-
li, da jih vsako leto obišče več ljudi in vse skupaj postaja vedno bolj 
intenzivno. Na obisk pridejo sosedje, občani, otroci iz šole in vrtca, 
pogosto jih obišče tudi župan. 
Tudi na tisti četrtek, ko je vse skupaj že malce zadišalo po pri-
hajajočih praznikih, je bilo v Mostah živahno.  Njihova prodajna 
razstava je dih jemajoča. Čudovite keramične posodice, vsaka je 
svoj unikat, letos imajo tudi kolekcijo palčkov (eden izmed upo-
rabnikov je zelo nadarjen v kiparjenju), novost so naravna mila 
in prikupne posodice za čajne svečke. Na koncu pa nakup zavijejo 
v darilni papir, ki je porisan s risbami uporabnikov. »Opažamo, 
da so naši izdelki vedno bolj prepoznavni in imajo že nek zaščitni 
znak. Imamo krasno ekipo, ki se med seboj razume in delujejo kot 
eno skupaj z uporabniki, iz vsakega znajo izvabiti tisto, v čemer je 
najboljši.  Samo njim se morava zahvaliti, da je v enoti tako prijet-
no,« pravita sogovornici. To se čuti, obiskovalec se tam zares pri-
jetno počuti. Kdor pa si s kakšno njihovo malenkostjo še polepša 
svoj dom, ga greje občutek, da je kupil izdelek, v katerega je nekdo 
vložil vse, kar premore. 

Špela Šimenc

Vladka Pacek, direktorica VDC INCE in Saša Skubic Kopitar, vodja enote v Mostah

Novoletna delavnica gasilk – članic 
regije Ljubljana III – tokrat na Križu

Zadnji novembrski petkov večer so članice regije Lju-
bljana III preživele ustvarjalno, na tradicionalni no-
voletni delavnici. 

Vsako leto ena izmed Gasilskih zvez v regiji Ljubljana III prevzame 
organizacijo novoletne delavnice za članice. Letošnjo delavnico je 
prevzela GZ Komenda in organizacijo predala PGD Križ. V Brezni-
kovem domu na Križu se je zbralo lepo število članic. Po uvodnem 
nagovoru predsednika GZ Komenda Jožefa Sušnika in pozdravnem 
nagovoru predsednice Komisije za žene Veronike Jenc sta vodenje 
delavnice prevzeli članici domačega društva Špela Kovač in Martina 
Prezelj. Udeleženkam sta predstavili postopek izdelave modernega 
novoletnega aranžmaja – smreke iz tekstila v okrasnem glinenem 
loncu. Udeleženke delavnice so bile nad idejo za novoletni aranžma 
zelo navdušene in pod spretnimi prsti so začele nastajati prve de-
korativne smreke. Ob delu je bilo dovolj časa za marsikateri spro-
ščen klepet in za okusne sladke dobrote. »Takšni dogodki so lepa 
priložnost za navezovanje prijetnih stikov. Z organizacijo ni malo 
dela, je pa veliko zadovoljstvo, ko vidiš velik odziv in polno razno-
likih ustvarjalnih idej,« sta povedali organizatorki. 

Špela Šimenc
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Januarja bodo v 
Krekovem središču 
sprejeli prvo skupino 
starejših občanov

Krekovo središče Komenda bo v 
prvem mesecu prihodnjega leta za-
čelo izvajati program dnevnega dru-
ženja, oskrbe in varovanja starejših 
občanov. Pri tem projektu jim bo 
pomagalo tudi Društvo upokojencev 
Komenda. Njegovi predstavniki so se 
z vodstvom Inštituta Antona Trste-
njaka, pod okriljem katerega deluje 
Krekovo središče, in vodstvom sa-
mega središča srečali 30. oktobra.  

Prvi korak je, da bodo skupaj našli 10 lju-
di, starejših od 65 let (upokojencev), ki 
bodo pripravljeni sodelovati v enoletnem 
brezplačnem poskusnem programu prija-
teljskega druženja in ustvarjalnih dejavno-
sti Krekovega središča. Vodstvo Krekovega 
središča je prepričano, da je pri iskanju sta-
rejših ljudi, pripravljenih, da bodo dnevno 
prihajali vanj oz. stalno bivali v njem, naj-
pomembnejši osebni stik, pogovor, razlaga 
vsega potrebnega in pomembnega, pred-
vsem pa zagotovilo, da jim bo v središču 
lepo, prijetno, domače, da bo zanje poskr-
bljeno v vseh pogledih. V njem bodo dobili 
zdrav topel obrok hrane, v velikem prosto-

PROGRAM PREDSTAVITEV KDAJ IN V KAKŠNEM OBSEGU

Medgeneracijske skupine za 

kakovostno staranje

Medgeneracijske skupine za kakovostno 

starost so skozi zanimive teme poligon za 

učenje dobrega pogovora.

Sedem skupin se dobiva enkrat tedensko 

za uro in pol

Tečaj angleškega in nemškega jezika

Učenje tujih jezikov v starosti 

znanstveniki predlagajo kot zelo 

učinkovito aktivnost za zmanjšanje 

možnosti obolenja za demenco.

Tri skupine angleškega jezika in ena 

nemškega se dobivajo enkrat tedensko za 

dve šolski uri

Joga za starejše
Joga je vadba za telo in duha, v našem 

primeru prilagojena za starejše.

Dve skupini, od katerih je ena začetniška, 

imata jogo vsak ponedeljek

ru bodo lahko telovadili, se razgibavali pod 
strokovnim vodstvom, celo zaplesali, na 
velikem vrtu pridelovali zelenjavo in dru-
go potrebno za kuhanje ter se sprehajali, v 
posebnem prostoru bodo lahko sami zase 
molili, premišljevali, brali. V središču bo 
pozneje možno tudi stalno bivanje (sedem 
do osem oseb), saj je za to na razpolago več 
že opremljenih prostorov. 
V hiši bodo zaželeni tudi mladi, od otrok 
dalje, ki bodo obiskovali svojce, želeli do-
biti strokoven nasvet, kako ravnati, kadar 
zaškriplje v odnosih zakoncev z dedki in 

babicami, med zakoncema samima, pri 
vzgoji otrok, pri mladih … Strokovno ose-
bje bo poskrbelo za to, da bo druženje in 
bivanje v Krekovem središču v vseh po-
gledih kakovostno, dostojanstveno, du-
hovno bogato. K temu bodo prispevali tudi 
posamezniki ali skupine, ki bodo prihajali 
razvedrit in razveselit stanovalce doma. 
Zato le pogumno vanj: najprej k dnevnemu 
druženju, nato tudi za stalno. V sodobnih, 
lepo urejenih, svetlih prostorih, primernih 
in prirejenih za starejše ljudi.

 Jožef Pavlič

Predstavnice Inštituta Antona Trstenjaka in Krekovega središča v Komendi v pogovoru s predstav-
nikoma DU Komenda

Fo
to

: J
ož

ef
 P

av
lič

Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda
Programi, ki se izvajajo v okviru Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Komenda

V kolikor se nam želite pridružiti, ne oklevajte, pokličite na 040 842 776, ali pišite na viktorija.drolec@zmsk.si 
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Kamniška knjižnica 
praznuje 70 let
Sindikalna, delavska, ljudska, matična in danes Knjižnica Fran-
ceta Balantiča Kamnik, katere soustanoviteljica je tudi Občina 
Komenda, letos praznuje 70 let. Ta jubilej so slovesno prazno-
vali v Mekinjskem samostanu, častni pokrovitelj dogodka pa je 
bil predsednik republike Borut Pahor.

»Z dobro voljo, ponosom in op-
timizmom lahko praznuje-
mo 70 let delovanja kam-

niške knjižnice. Prehodili smo dolgo 
pot od Centralne sindikalne knjižnice 
pa do Knjižnice Franceta Balantiča. Od 
prostorov v nekdanji pošti, do pultne-
ga sistema nad kavarno, do lepih, pa žal 
zelo tesnih prostorov v vili na Kolod-
vorski ulici, do današnjih prostorov na 
Ljubljanski cesti,« je v svojem nagovoru 
povedala direktorica kamniške knjižnice, 
Breda Podbrežnik Vukmir, ki ji je ob tej 
priložnosti predsednik republike podelil 
Zahvalo za širjenje bralne kulture in po-
membno kulturno poslanstvo. 
Skoraj vsak četrti prebivalec ali prebival-
ka Občine Kamnik in Občine Komenda je 
član ali članica Knjižnice Franceta Balan-
tiča Kamnik. V letu 2019 so imeli 170.000 
obiskovalcev, ki so si na dom izposodili 

403.800 knjig in drugega gradiva. Toda 
kamniška knjižnica je mnogo več kot iz-
posojevalnica knjig. Je prostor številnih 
dogodkov, je prostor, ki povezuje. Prav to 
je poudaril v svojem govoru kamniški žu-
pan Matej Slapar: »To, kar nam daje naša 
knjižnica, to kar knjižnica daje za obstoj 
kulture, za obstoj naroda, tega mislim, 
da ne daje nobena ustanova. Knjižnica ni 
samo izposojevalnica knjig. Tisti, ki jo 
poznamo, vemo, da se tukaj odvija marsi-
kaj, tukaj so začetki Križnikovega festiva-
la, tukaj se odvija vrsta tečajev, knjižnica 
je prostor druženja ...«. Da je kamniška 
knjižnica danes vse to in še več, so se vsi 
prisotni v prvi vrsti zahvalili direktorici 
in njenim sodelavcem. »Gospa direktori-
ca, veliko volje in truda ste morali vložiti, 
da je v vseh teh letih, ko jo vi vodite, knji-
žnica postala to, kar danes je,« je poudaril 
Slavko Poglajen. 

V času, ko svet preplavlja digitalna era, 
je vseskozi nekje prisotno vprašanje: 
»Bodo knjige v fizični obliki obstale? 
Bodo knjižnice (pre)živele?« Predsednik 
Pahor pravi, da bodo. »Karkoli se dogaja 
v digitalni eri, knjižnica ostaja to, kar je: 
središče duha nekega kraja in ljudi, ki jo 
imajo preprosto radi. In je veliko, veliko 
več, kot samo polica s knjigami. Je kraj 
miru in tudi kraj nemira – čudovito sti-
čišče, ki daje vedeti, da imajo mesta in 
ljudje veliko prihodnost … «

Špela Šimenc

Uvodoma je ozračje ogrela ognjena predstava 
Čupakabra, prisotni pa so si na hodniku samo-
stana lahko ogledali razstavo Knjižnice Franceta 
Balantiča Kamnik, s katero so prikazali bogato 
delovanje in povezovanje z lokalnim okoljem. 

V uradni del dogodka sta goste z glasbeno točko 
čudovito uvedla Lana Bučevec in Matic Smolnikar.

»Knjižnice so razgledni stolp človekovega duha,« 
je dejal predsednik republike Borut Pahor, ki je 
kamniški knjižnici podelil Zahvalo za širjenje bral-
ne kulture in pomembno kulturno poslanstvo. 
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Knjižne novosti avtorjev iz naše občine … 
Poezija cvetja in življenja II. del 
(Marko in Angelca Žerovnik)

Pred kratkim je 
v samozalož-
bi, s finančno 
podporo Občine 
Komenda, izšla 
knjiga Poezija 
cvetja in življe-
nja II. del.
V prvi knjigi Po-
ezija cvetja in 
življenja obrav-
navamo pet po-

membnih delov sveta: Bližnji vzhod, Indij-
sko podcelino, Indokitajski polotok, Daljni 
vzhod in Indonezijski arhipelag, v tej drugi 
knjigi na afriškem kontinentu Eritrejo in 
Maroko, v Južni Ameriki Argentino in Ve-
nezuelo, na meji med Evropo in Severno 
Ameriko Islandijo, iz časa nekdanje Sov-
jetske zveze (1967) pa  Sovjetsko federa-
tivno socialistično republiko, ki je sama 
zase federacija in Sovjetsko socialistično 
republiko Uzbekistan.
Med potovanjem v tu omenjenih deželah 
sveta je moja žena dr. Angelca Žerovnik 
dogodke zapisovala v dnevnik in jih nekaj 
tudi posnela, medtem ko sem jaz pred-
vsem lovil spomine v fotografski objektiv. 
Na osnovi zapisov iz Angelčinega zapisni-
ka, spominov in fotografij sem z njeno po-
močjo napisal to knjigo. 

Marko Žerovnik

Presečnice in Presečnice II 
(Jožef Pavlič)

Jožef Pavlič je za tremi pesniškimi zbirka-
mi (Nikoli brez upanja, Živim, Vodoravnice 
in navpičnice) pred kratkim izdal še četrto: 
Presečnice. Gre za poglobitev dosedanje-
ga pesniškega ustvarjanja. To potrjujejo 
razdelki v zbirki: Človek in Bog, Moški in 
ženska, Človek in narava ter Človek in živ-
ljenje. Pesmi so »izrazito izpovedne«. Druga 
knjiga z naslovom Presečnice II. prinaša Pa-
vličeve meditacije. Te so mu bile vedno blizu, 
že od mladih let dalje, posebej pri študiju te-
ologije. V njih avtor izkazuje zelo oseben od-
nos do ljudi, ki so se, posebej ženske, najbolj 
mati in žena, zapisovali v njegovo srce, v sr-
čiko biti, korenino življenja. Gleda tudi širše: 
človeka (sebe) v odnosu do Boga, do narave, 
do vsega, kar ga obkroža, ga radosti pa tudi 
žalosti, tolaži in greni, mu daje polet, hkrati 
pa prizemljuje, vendar nikoli ne omaga, po-
pusti, se predaja. Rdeča nit vsega zapisanega 
je velika volja in napor: iti naprej do Cilja za 
vsakršno ceno. 

Ž. V. 

Zgodba o potovanju 
(Vid Legradić)

Potovati po svetu, 
spoznavati, raz-
iskovati – na za-
četku sem bil kot 
otrok, pa čeprav 
odrasel. Od doma 
sem se odpravil 
na pot, ki mi še 
danes riše na-
smeh na obraz. 
Zato sem jo za-
pisal v to knjigo. 

Sprva je bila stresna, nato avanturistična 
in na koncu romantična. Na naši Zemlji 
obstajajo kraji, ki so tako lepi in zani-
mivi, da človeku vzamejo sapo. Pa tudi 
takšnih neprivlačnih je kar nekaj. A prav 
vsi so vredni izkušnje. Ta zgodba je zapis 
koščka mojega življenja, preko katere-
ga sem raziskoval sebe in svet. Daleč od 
doma sem spoznal, da spomini ne morejo 
obstajati brez čustev. To je razlog, da jih 
ljudje radi delimo. Zato sem v to knjigo 
zapisal svoje najboljše spomine, svojo 
pustolovščino, svojo zgodbo o potovanju.

Vid Legradić

Božič
Božiča ni, 

če ni Boga,
so le slepila tega sveta.

Sreče ni,
če ni srca, 

ki predrlo bi temo vsega.
Veselja ni, 
če ni roke, 

ki segla ti bo v dno srca.
Rešenja ni, 
če ni poti,

ki privedla te bo k Njemu.
Smisla ni, 

če človek ne zazna,
da je onkraj vsega kraj,

kjer se umiriti je mogoče,
reči: 

Sedaj sem končno tu,
sedaj sem spet doma. 

Jožef Pavlič

5 MINUT ZA DOBER NASVET

Vse koristi branja

 ◼ Branje zmanjšuje stres.
Raziskave so pokazale, da branje za kar 
68 % zmanjšuje stres. Že 6 minut branja 
v tišini na dan je dovolj, da se umiri srč-
ni utrip in da se sprostijo napete mišice. 
Branje vpliva tudi na bolj kakovosten 
spanec ter lajša simptome pri depresiji 
in tesnobi.

 ◼ Branje upočasni upad 
kognitivnih sposobnosti

Proces staranja vpliva na celo telo, tudi 
na možgane. Kar naenkrat se je težje 

spomniti določenih imen, krajev, šte-
vilk. Branje pomaga, da možgani osta-
jajo vitalni dlje časa. Spodbuja razmi-
šljanje, povečuje koncentracijo, krepi 
spomin.  Nekatere raziskave kažejo, da 
imajo tisti, ki veliko berejo, manj mož-
nosti, da zbolijo za Alzheimerjevo bo-
leznijo. Prav tako branje dokazano upo-
časnjuje razvoj demence.

 ◼ Branje povečuje inteligenco
Knjige bralcu ponudijo nove informaci-
je, novo znanje, širijo obzorja, besedni 
zaklad, izboljšujejo veščine pisanja … 
Raziskave kažejo, da so otroci, ki imajo 
veliko stika s knjigami že v predšolskem 
obdobju, bolj uspešni v času šolanja. 
Knjiga otroku ponudi kar za 50 % več 
besed kot televizija. 
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»Pravi uspeh dosežemo 
takrat, ko se dotaknemo 
življenja drugih«
Štefan Petkovšek  je predsednik Ustanove Petra Pavla Glavarja od 
leta 2016. Takrat je mesto prevzel od dolgoletne predsednice dr. 
Marte Ciraj. Po izobrazbi magister znanosti socialne pedagogike 
pravi, da mu je prostovoljno udejstvovanje od nekdaj nekaj povsem 
naravnega, človekoljubnega. 

Kaj vse sodi v vaše delo na Ustanovi? 
Tako vodenje tekočih zadev kot iskanje novih priložnosti in 
načrtovanje prihodnjih dejavnosti. Posebno skrb posvečam 

prostovoljcem. 35 nas je trenutno in vsi delamo brezplačno – tako 
tisti na programu razdeljevanja živil, kot tisti v delovnih telesih. 
Pomembno se mi zdi, da je njihovo delo prepoznano kot potrebno 
in vredno, še posebej z moje strani. Saj so oni gonilo, ne jaz. Kaj bi 
bila Ustanova brez prostovoljcev? 

Je vam osebno prostovoljstvo blizu že od nekdaj?
Zgodba se je začela pri skavtih. Sem skavt in bil sem skavtski vodi-
telj. Vrednota služenja je pri skavtih posebej izpostavljena. Nekako 
sem jo posvojil in jo vnesel tako v poklicno kot v zasebno življenje. 
Nekje se prostovoljno udejstvovati se mi zdi nekaj povsem narav-
nega, predvsem pa človekoljubnega. Človekovi talenti in sposob-
nosti niso nikoli namenjeni samo temu, da bi služili osebi sami, saj 
nenazadnje skupaj ustvarjamo skupnost, v kateri živimo. Seveda 
lahko utemeljeno pokažemo s prstom na državo, ki mora poskrbeti 
za npr. socialno pravičnost. Ampak, če vidimo neko potrebo, zakaj 
je ne bi tudi poskušali izpolniti? Kazanje s prstom na občino, državo 
je lahko tudi izgovor. Za skupnost smo odgovorni vsi. To lahko po-
kažemo kot aktivni državljani – med drugim tudi kot prostovoljci. 

Se vam zdi današnja družba radodarna? 
V naši Občini je bila Ustanova v preteklem letu priča večkratne ra-
dodarnosti. Osnovna šola je dvakrat organizirala dve dobrodelni 
akciji. V lanskem letu pa so se izkazali vrtčevski otroci. Najbrž je 
vedno tako, da je lažje darovati dobrine in sredstva, kakor dobro 
voljo in svoj čas. Pa tudi slednjega marsikdo potrebuje! Je pa res, 
da je nove donatorje izjemno težko pridobiti. 

Večina občanov vas pozna po štipendiranju, a delujete mnogo 
širše. Na katerih področjih je še aktivna Ustanova Petra Pavla 
Glavarja?
Koncept štipendiranja povzema Glavarjevo držo – odgovornost ne 
samo za svoje znanje in talente, ampak tudi za dobrobit drugega. 
Tako si štipendisti na podlagi letnega nabora nalog izberejo tiste, 
pri katerih bodo najbolje razvijali svoje talente v korist skupnosti 
in Ustanove. Odbor za dodeljevanje štipendij vodi ga. Simona Ožu-
ra. Po Glavarjevem zgledu se je uprava v letu 2017 odločila, da vpe-
lje program Znanje za zdravje, ki bo občanom dal vedenje, kako na 
domačem vrtu, sadovnjaku pridelati več, tudi v smislu »veš, kaj 
ješ«. Tretji cikel predavanj pripravlja g. Anton Jagodic. Na podro-
čju izobraževanja Ustanova občanom ponuja pogovorne večere o 
različnih družbenih pojavih, morali, etiki, krščanskem pogledu 
na svet, vzgoji, odnosih … Bienalno pripravljamo prireditev Mno-
žimo talente. Z dobrodelnimi koncerti v januarju pa ne samo, da 
zbiramo sredstva za svoje delovanje, ampak želimo ponuditi ob-
čanom prvovrstna glasbena doživetja. 

Že nekaj let tudi razdeljujete živila pomoči potrebnim družinam 
in posameznikom ... 
Res je, že od leta 2012 razdeljujemo živila, ki jih pridobimo s po-
močjo donatorjev. Prostovoljci sestavijo paket živil in občani, ki 
vedo za te akcije, pridejo in dobijo paket – vsak teden. Ne spra-
šuje se o razlogih, ne o upravičenosti, samo izroči se paket in se 
izmenja nekaj prijaznih besed. Prostovoljci vedo povedati, da so 
te osebe, ki pridejo po hrano – pogumne osebe. Pogumne v tem 
smislu, da so si priznale, da potrebujejo pomoč in da bodo zdrža-
le vprašujoče poglede mimoidočih občanov. Prostovoljci poročajo 
tudi o posameznih primerih, katerih sram je prevelik. Tem, če le 
izvemo zanje, nesemo pakete tudi na dom. Odbor za dodeljevanje 
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Ustanova Petra Pavla Glavarja praznuje 20 let
Dvajset let mineva, odkar je pričela delovati Ustanova Petra Pavla Glavarja. V 
petek, 22. novembra 2019, so ob tej obletnici pripravili pestro prireditev, ki je 
obiskovalcem predstavila tako delo Petra Pavla Glavarja kot njegove Ustanove.

spodbujati nadarjenost mladih in nuditi 
spodbudne duhovne in kulturne vsebine,« 
kot je v svojem uvodnem nagovoru pove-
dal sedanji predsednik uprave Ustanove, 
Štefan Petkovšek.
Glavna dejavnost Ustanove je tako skrb 
za izobraževanje in razvoj talentov mla-
dih, hkrati pa nudenje pomoči ogroženim 
in drugim pomoči potrebnim. Do danes je 
Ustanova podelila štipendije 40 nadarje-
nim učencem in podelila 27 listin. Že osmo 
leto pa dodeljuje tudi socialno pomoč. Po-
leg tega je v času svojega dosedanjega de-
lovanja Ustanova med drugim pripomogla 
tudi k temu, da se je digitalizirala Glavar-
jeva knjiga Pogovor o čebeljih rojih, da sta 
se ustanovila Mladinski center Mravljišče 
in zavod Medgeneracijsko središče Ko-
menda, organizirali so 170 raznovrstnih 
dogodkov, za vse to pa je zaslužnih prek 
100 njenih prostovoljcev. Proslavo so kul-
turno obogatili vokalna skupina Victus, 
citrarka Eva Poglajen ter Jožef Pavlič s 
svojo pesmijo in meditacijo. Iz srca so se 
zahvalili prostovoljcem, donatorjem in 
vsem dobrotnikom.

Špela Šimenc

Veliko jih je, ki pišejo zgodbo Ustanove Petra Pavla Glavarja … 

23. decembra 1999 so ustanovitelji – Aloj-
zij Lah, Viktorija Drolec, Mihael Vidmar, 
Vincenc Petek Janez Kimovec in gonilna 
sila pri ustanovitvi, Marta Ciraj, »pre-

poznali potrebo, da Komendčani nada-
ljujemo delo, ki ga je Peter Pavel Glavar 
začel. Tako je poslanstvo Ustanove krepiti 
medsebojno solidarnost in sodelovanje, 

socialne pomoči – vodi ga. Helene Drolc – tudi pripravi redni letni 
razpis socialne pomoči.

Če bi kdo od bralcev želel sodelovati – kaj zbirate in kam to 
lahko prinesemo?
Zbiramo živilske in neživilske artikle, ki so dlje časa obstojni, torej 
ne hitro pokvarljivo blago. Hvaležni smo za vsak dar. Glede vseh 
informacij pa je najbolj enostavno, da se pokliče na našo telefon-
sko številko (070 149 337).

Kakšen je odziv občanov na vaše dobrodelne akcije?
Okoli tega programa so se zgodile marsikatere lepe stvari. Obča-
ni z veseljem in radodarno darujejo in lepo je, ko se sami od sebe 
spomnijo na nas. Največje priznanje našemu delu je, ko se otrok 
sam spomni na ljudi v stiski. Tako so nepozabni spomini npr. na 
deklico Karin, ki je spodbudila dobrodelno akcijo celega vrtca ali 
na besede gospe po telefonu: »Slišala sem,  da Ustanova poma-
ga družinam v stiski.  Otroci so rekli,  da bi radi videli, da je tudi 
drugim lepo.«. Veseli smo, ko vidimo, da imajo otroci razmislek 
o tem, da pravzaprav ni samoumevno, da imajo vse, kar jim starši 
omogočijo.  Pohvalno je tudi, da so z letošnjim letom na naši šoli 
oblikovali interesno dejavnost 'Prostovoljstvo' z nazivom 'Vitezi 
današnjega časa'. 

Kdo pa je za vas vitez sodobnega časa?
To je tisti, ki se odloča za resnično korist drugega in mu je to v 
veselje. Z drugimi besedami:  »Pravi uspeh dosežemo takrat, ko se 
dotaknemo življenja drugih.«

Špela Šimenc
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Poslovna cona Komenda
vsem občankam in 

občanom želi 
srečno in zadovoljno 

novo leto

2020!

»Ocenjujem, da je bilo za poslovno 
cono leto 2019 dokaj uspešno«
Z direktorjem Poslovne cone Komenda, Maticem Romšakom, 
smo potegnili črto pod leto 2019 in se pogovorili o tem, kakšno 
leto je za njimi. Romšak poudarja, da  v cono pridobivajo zelo 
dobra podjetja, ki imajo dodano vrednost, delovanje v coni pa 
da bo še mnogo lepše tedaj, ko bo končno urejena cesta. 

Matic Romšak, direktor Poslovne cone Komenda

Kako bi sklenili leto 2019, glede na 
načrte, ki ste si jih zastavili na 
začetku tega leta?

Ocenjujem, da je bilo za poslovno cono leto 
2019 dokaj uspešno. V prejšnjih letih smo 
bili navajeni določenih stresov, saj smo 
imeli odprte številne terjatve. Letošnje in 
lansko leto teh stresnih pogajanj ni bilo 
več. Kot upnik je ostala samo še DUTB, ki 
je prevzela kredite A Banke in NKB banke 
v vrednosti 10 milijonov. 6 milijonov teh 
kreditov smo vrnili, ostaja nam še 4 mili-
jone dolga, katerega nameravamo popla-
čati v letu 2020. Več ali manj smo izpolnili 
tudi druge zastavljene plane, ki smo si jih 
zadali v začetku letošnjega leta ... 

Najbolj svetle točke letošnjega leta?
Izpostavil bi dejstvo, da v cono še vedno 
pridobivamo zelo dobra podjetja. V leto-
šnjem letu je na novo v Poslovni coni Ko-
menda pričelo poslovati 5 podjetij, v tem 
trenutku je odprtih 5 gradbišč. Še vedno pa 
dokaj preseneča podatek, da je v coni pozi-
danega samo malo več kot 50 % prostora. 
Ocenjujem, da bo trajalo še kakšnih 5 let, 
da se bo cona napolnila do konca. Mogoče 
je tudi dobro, da to traja neko daljše ob-
dobje, saj v tem času se bo pa menda tudi 
uredila nova cestna povezava.

Kako pa kaže s tem?
Obljube so, da se bodo dela na cesti med Vo-
dicami in Žejami pričela v prihodnjem letu. V 
te obljube nisem prepričan. Bo pa zagotovo 
cesta zgrajena v prihodnjih dveh, treh le-
tih. Do takrat pa se bo Občina lotila projekta 
izdelave tretjega pasu ob izvozu iz cone, za 
zavijanje samo proti Žejam. Trenutno se ob 
koncih delovnega dne čaka za izvoz iz cone 
tudi po 10 do 15 minut, zato je v interesu vseh 
v poslovni coni, da se ta tretji pas uredi.

Z letošnjim letom je Lidl preselil svoje 
skladišče ven iz Poslovne cone Komenda, 
poslujejo zaenkrat še tukaj. Kaj pomeni 
za poslovno cono umik takega podjetja, 
kot je Lidl? Gre za velik udarec?
Mislim, da ne. Res bi bilo škoda, če bi bili po-
slovni prostori prazni. Sicer pa naš namen 
nikoli ni bil, da se iz poslovne cone naredi 
neko veliko skladišče, da bi bila tukaj samo 
distribucijska skladišča. Naš namen je v 
cono privabiti tehnološko uspešna podjetja, 
ki nekaj ustvarjajo, ki delajo nove produk-
te in ki imajo dobro dodano vrednost. Moje 
mnenje je, da lahko gospodarsko rast v Slo-
veniji 'povzroči' proizvodnja, ne trgovina, 
posredništvo, finančne storitve. Nova de-
lovna mesta v proizvodnji so tista, ki sloven-
skemu gospodarstvu lahko 
dajo dodano vrednost.

V poslovni coni se v zadnjih 
letih dogaja tudi vedno več 
športnih prireditev, letos 
se je na primer prvič zgodil 
zelo odmeven Pokal Tadeja 
Pogačarja. Kaj taki dogodki 
pomenijo za cono?
Vsaka taka prireditev oz. 
družabni shod popestri 
cono, ki je tudi sicer vedno 
bolj pogosto in priljublje-
no pribežališče sobotnih 
in nedeljskih sprehajalcev, 
rolarjev … Prav zato se do-
govarjamo z g. Novakom, 
direktorjem podjetja RLS, 
ki je locirano ob največjem 
zadrževalniku, da bi v pri-
hajajočem letu skupaj pos-
tavili manjši športni park. 
Podjetje je sicer že uredi-
lo sprehajalne poti okoli 

zadrževalnika, sedaj pa bi uredili še klop-
ce, posadili avtohtona drevesa in postavili 
manjšo plezalno steno. Vse to bi bilo name-
njeno ne zgolj mimoidočim sprehajalcem, 
pač pa tudi šolam in vrtcem. Na ta način bi 
se še malo bolj približali lokalni skupnosti. 

Za konec pa še to – kakšni so vaši načrti 
in cilji za prihodnje leto?
Glavni cilj je, da poplačamo DUTB do kon-
ca. Posledično se trudimo pridobiti nova 
zemljišča znotraj poslovne cone, ki jih 
bomo lahko kupcem ponudili v prodajo. In 
seveda zgledno skrbeti in upravljati s cono 
tako, kot mislim da smo skupaj z Občino že 
do sedaj.

Špela Šimenc
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S potovanja po Islandiji
Potovanje po Islandiji smo štirje člani Planinskega društva Ka-
mnik izvedli konec letošnjega maja. Namen ture je bil razisko-
vanje otoka in obisk najznamenitejših turističnih točk na tem 
severnem otoku. Del otoka na severu se nahaja tudi že v po-
larnem krogu, tako da smo bili med potovanjem deležni tudi 
snežnih padavin in močnih vetrov.

Potovanje se je že v začetku zataknilo, 
saj smo prvo noč prespali namesto v 
Reykjaviku v Barceloni, zaradi pre-

močnih vetrov na območju pristajanja na 
otoku. Naslednje jutro je bilo ozračje bolj 
mirno, tako da smo uspeli prileteti na otok, 
prevzeli avto na letališču in se odpeljali do 
mesta Borgarnes, kjer smo prenočili. Dva 
dneva smo preživeli v tem mestu in si ogle-
dali polotok Snaefellsnes, ki je, tako rečeno, 
Islandija v malem.
Naslednji dan smo se odpravili na dolgo 
vožnjo na sever, v območje polarnega kro-
ga, kjer je bilo v tistem času topleje kot v 
ostalih predelih otoka. Naš cilj je bilo mesto 
Akureyri, drugo največje mesto na otoku. 
V bližnjem mestecu Dalvik, ki je znano po 
domovanju kitov, smo šli na dveurni iz-
let z ladjo, videli smo enega kita, ostali del 
izleta pa smo zapolnili z ribičijo, kajti rib 
je ogromno! V tem območju smo si ogle-
dali mesto Husavik, nato jezero Myvatn z 
okolico, kjer je veliko vulkanskih krater-
jev, spoznali smo veličasten slap Godafoss, 
znan kot slap bogov. Ta dan smo prispeli do 
mesta Neskaupstadur na vzhodni obali in 
doživeli spektakularne razglede na fjorde, 

povzpeli pa smo se tudi na en vrh, tako da je 
bil razgled še lepši.
Pot smo nadaljevali proti jugu, v območje 
mogočnih ledenikov, mimo mesta Hofn 
do mesteca Vik, ki je najbolj južna točka 
otoka. Ogledali smo si ledeniško laguno s 
plavajočimi ledenimi gorami in številnimi 
tjulnji, ki plavajo med njimi, v ozadju pa 
je kraljeval mogočen ledenik Vatnajokull. 
Celotna pot proti jugu in naprej je zelo 
zanimiva, vseskozi so tam večji in manjši 
slapovi ter čudovita neokrnjena narava, 
turistov pa v tem času ni bilo veliko (ra-
zen na jugu in okoli »Zlatega trikotnika«, 

ki si ga ogleda vsak turist, tudi če pride na 
Islandijo samo za tri dni). 
Zadnje tri dni pa smo prebivali na obmo-
čju Reykjavika z namenom, da si ogledamo 
to mesto in »Zlati trikotnik«. Najprej smo 
šli na območje gejzirja Strokkur, po kate-
rem so dobili ime vsi ostali gejzirji. Bruhal 
je paro tudi do 80 metrov visoko, v jasnem 
vremenu smo si ogledali mogočni slap Gu-
lfoss (drugi največji v Evropi), na koncu pa 
še narodni park Tringvellir. Ogledali smo si 
Modro laguno, kjer je ogromno turistov ko-
palcev, nam pa je bilo ljubše samo opazova-
nje ob pivu v lokalu.
Prevozili smo okoli 3000 km v 13 dneh, vre-
me nam je bil vseskozi naklonjeno. Kolesar-
jenje na Islandiji si bolj težko predstavljam, 
kajti veter je zelo močan in na teh razdaljah 
z odprtimi dolinami in obali je »ubijalsko« 
težko. Zahvaljujem se Občini Komenda za 
vsa sponzorska sredstva in upam na sode-
lovanje še v naslednjih popotovanjih.
 

Peter Zarnik
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Šest kolajn za boksarje BK HAYAT na 
Državnem prvenstvu

Od četrtka, 21. 11. 2019, do sobote, 23. 11. 2019, je v Mari-
boru potekalo Državno prvenstvo v boksu 2019. 

Boksarski klub Hayat je nastopil s sedmimi tekmovalci, ki so 
osvojili 5 zlatih in 1 srebrno medaljo ter 1 četrto mesto. Najbolj se 
je izkazal Aleksandar Bojić, ki je v kategoriji JUNIORS, - 40kg, s 
težkimi borbami osvojil 1. mesto. Aleksandar je svoj velik talent 
pokazal že na Boksarskem turnirju v Komendi ob otvoritvi ringa, 
tokrat pa je prvič nastopil tudi v velikem tekmovalnem ringu. Prvo 
mesto so osvojili tudi Haya Veinhandl Obaid, ki je že izkušena in 
uspešna tekmovalka v judu, v boksu pa je tekmovala prvič, Lara 
Marie Kern, Katarina Kumer in Alen Flerin. Poraz v finalni borbi 
je moral priznati Erik Maj Prešeren, a še vedno dosegel vrhunsko 
2. mesto. S četrtim mestom se je moral zadovoljiti Karlo Ernest 
Zupančič, ki je borbo izgubil v četrtfinalu.
S tekmovanji nadaljujemo že v januarski slovenski boksarski ligi. 
Vabljeni vsi, ki bi se nam želeli pridružiti v katerikoli skupini – 
rekreacijsko ali tekmovalno, v januarju bomo ponovno sprejemali 
nove člane.

Boksarski klub Hayat

Jan Šubelj oblekel reprezentančni dres

V Gruzijskem Batumiju  je v času od 23. oktobra do 3. no-
vembra  potekalo  evropsko ekipno prvenstvo v šahu za 
člane in članice. 

V slovensko izbrano vrsto moške članske ekipe je selektor povabil 
tudi komaj  15-letnega Jana Šublja, ki je bil eden izmed najmlaj-
ših tekmovalcev na turnirju. Debitant Jan Šubelj je svojo nalogo 
opravil z odliko, saj je med močnimi in izkušenimi šahisti ekipi 
priigral eno zmago, štiri remije in en poraz. Tudi zaradi njegovega 
prispevka je moška ekipa Slovenije dosegla zelo dobro končno 15. 
mesto, dekleta pa so se uvrstila na 17. mesto. Obe uvrstitvi sta nad 
pričakovanji glede na izhodiščne ratinge ekip. Jan Šubelj je uspeh 
dopolnil še z nastopom na evropskem mladinskem prvenstvu v 
pospešenem šahu, ki je od 1. do 3. decembra potekalo v Talinu v 
Estoniji.  Ponovno je pokazal svoj talent, saj je je bil zelo blizu novi 
evropski medalji. Osvojil je odlično 4. mesto v kategoriji fantov do 
16 let.  Janu iskrene čestitke za njegove dosežke in čim več uspeha 
tudi na naslednjih šahovskih turnirjih.

ŽŠK Maribor

Božično vzdušje v KK Komenda

Konec novembra in decembra so se igralci KK Komenda 
na parketu močno potrudili in vknjižili tri zmage. 

Eno je vknjižila selekcija U13, drugo selekcija U17, tretjo, in za-
nje prvo, pa naši najmlajši U11 na velikem mednarodnem turnirju 
Sončkov dan v Novi Gorici. Sicer je bil december bolj zatišen in na 
treningih primeren za uigravanje novih akcij ali ponavljanje sta-
rih. Za popestritev smo si v Tivoliju ogledali čisto pravo tekmo 
ABA lige med Cedevito Olimpijo in Mega Bemaxom iz Beograda. 
Že sredi decembra je igralce Košarkarskega kluba Komenda obi-
skal Božiček in jim zaenkrat prinesel nove majice, nahrbtnike in 
koledarje. Za zmage se bodo še vedno morali potruditi sami. Vsem 
igralcem, trenerjem, navijačem, podpornikom in simpatizerjem 
želimo blagoslovljen božič in zdravo in zmagovalno leto 2020!
Se vidimo v dvorani, na spletu, Facebooku ali Instagramu!

Daniel Žlindra, predsednik KK Komenda
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Odprto občinsko prvenstvo v 
gorskem kolesarstvu

23. Mlinčki race je najbolj vaška dirka na svetu. Tako 
smo nekoč poimenovali vaško tekmovanje v Suhadolah 
pri Komendi. Tako so nam naredili reklamo na spletnem 
portal Slovenija Cycling, objavljeno 9. novembra.

Športno društvo Suhadole je bilo ustanovljeno 12. novembra 1999, 
v istem letu kot Občina sama. V  počastitev 20. obletnice delovanja 
društva smo koncept dirke zastavili malenkostno bolj športno in 
praznično. Vedno bom izpostavil, da je delovanje društva usmer-
jeno v rekreacijo, spodbujanje vaščanov in članov ter mladine k 
športni aktivnosti. Sama kolesarska dirka je bila včasih na pra-
znik vaškega svetnika v Suhadolah v mesecu novembru po maši, 
zadnje štiri leta pa teden dni prej. Tradicionalna  proga, ki pelje 
do lokalne vaške znamenitosti, »mlinčkov« v gozdu, in potem po 
bolj zaviti gozdni poti nazaj do cilja vaškega trga v Sk´dolah. Kako 
dober moraš biti za zmago? Precej, včasih vsaj tako kot za zmago 
na državnem prvenstvu. Potrebuješ pa tudi malo spretnosti in ko-
lesarskih veščin vožnje v skupini, saj sama tekma traja dobrih 10 
minut. Vreme je bilo letošnjo jesen zelo radodarno z dežjem, tako 
je bila proga zelo blatna in spolzka. Skupno najhitrejši je bil kole-
sar Calcit bike teama Mihael Štajnar, drugo mesto je zasedel Blaž 
Avbelj in tretje Miha Koncilija. Za občinsko prvenstvo je bil najhi-
trejši Blaž Avbelj, drugi Miha Koncilija in tretji Tine Jenko. Veseli 
smo, da se je povabilu za podelitev odzval domačin Luka Pibernik, 
ki je svojo profesionalno kolesarsko pot pričel prav na Mlinčkih, 
sedaj pa nastopa v ekipi Pro cycling team Bahrain Merida svetov-
nega formata; in s tem dodatno počastil ter motiviral naše tekmo-
valce, ko so prejeli kolajne iz njegovih rok. Kolajne za občinsko pr-
venstvo je podelil župan Slavko Poglajen. S podžupanom Igorjem 
Štebetom sta prišla navijat za svoje favorite. Mislim pa, da si bodo 
dirko zapomnili najmlajši nastopajoči, ki so za vsakih 100 metrov 

Predsedniki ŠD Suhadole Peter Pibernik, Klemen Pibernik in Franci Groznik 
so za delovanje skozi čas prijeli spominsko sliko prve Sk´dolske zastave

Nov mejnik v razvoju orientacije 
na Komendskem
V nedeljo, 20. 10. 2019, smo prvič v zgodovini Orientacij-
skega kluba Komenda dvignili pokal za najboljši sloven-
ski orientacijski klub v Slovenski orientacijski ligi 2019. 
Do sedaj sta se z njim lahko pohvalila le Orientacijski 
klub Polaris, ki ga je osvojil leta 1999, vsa ostala leta od 
1998 dalje pa OK Azimut. Konkurenca je za razvoj vedno 
dobrodošla. In tako je tudi v orientaciji.

Letošnjo sezono so se člani izjemno izkazali – tako z redno vadbo, 
kot tudi z udeležbo na tekmah in s prostovoljnim delom ob or-
ganizaciji tekem – pri tem je bila tekma Pokal treh dežel med-
narodna. Dosežen rezultat se ni zgodil čez noč, ampak je rezultat 
15-letnega dela v klubu – tako dela v telovadnici in gozdu, kot za 
računalnikom. Leta 2004 se je pod vodstvom Andreje Anžur iz 
Orientacijskega kluba Tivoli izločil del tekmovalcev in se formiral 
kot Orientacijski klub Komenda. Od tedaj klub vztrajno raste in je 
postal najboljši slovenski orientacijski klub. Dolgo časa je klub vo-
dil Jernej Zorman, ki je začel s sistematično vadbo orientacije med 
šolsko mladino. Pod vodstvom Janeza Zavrla je klub v najem dobil 
prepotrebne klubske prostore. Verjamem, da bo naš uspeh zgled 
ostalim klubom, da je vredno vztrajati.
Klub temelji na delu z mladimi in za ta šport želimo navdušiti vse 
družinske člane. Po najboljših močeh podpiramo mladince na 
njihovih mednarodnih tekmovanjih. Skupaj z njimi se veselimo, 
ko postavljajo nove mejnike slovenske orientacije. Odprti smo za 
sveže ideje, ki jih s skupnimi močmi in našim raznovrstnim zna-

njem, zmoremo hitro uresničiti. Orientacijo promoviramo na bli-
žnjih sejmih, priključili smo se projektu Mercatorja »Zmigaj se do 
brezplačne vadbe«, postavili smo stalno orientacijsko progo, ki 
beleži dobro obiskanost. Iščemo nove izzive in priložnosti. Tako 
bomo že v naslednjem letu od 17. 4. do 19. 4. 2020 v Komendi in 
okolici izvedli tridnevno orientacijsko tekmovanje Orange cup.
V klubu ne manjka pozitivne energije in aktivnih posamezni-
kov. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki na vadbah, tabo-
rih, tekmah ali kako drugače pomagate soustvarjati našo zgodbo. 
Posebna zahvala gre članom izvršnega odbora – podpredsednici 
Romani Zupan, Moniki Ravnikar, Maticu Blažu, Blažu Kölnerju, 
Francu Malusu, Tomažu Pustu, Žanu Ravnikarju in Borutu Seljaku 
ter Gregorju Zupanu. Oni poskrbijo, da ideje zagledajo luč sveta.

Irena Hacin Kölner, predsednica OKK 



Aplenca   |   December 201918 ŠPORTNE VESTI

Šahovske novice
I. ČLANSKA LIGA ZAHOD 2019
V Ljubljani od 20. 9. 2019 do 20. 10. 2019. 
Ekipa ŠK Komenda je osvojila 8. mesto. Za 
ekipo so igrali: Blaž Debevec, Jan Gantar, 
Tilen Lučovnik, Igor Kragelj, Boris Skok, 
Andrej Kobold, Igor Juhant, Samo Kralj, 
Jernej Zidar, Katarina Mazzini, Klara Vid-
mar, Franc Poglajen, Alenka Trpin. 

II. ČLANSKA LIGA ZAHOD 2019
V Komendi v dvorani PGD Komenda od 15. 
11. 2019 do 1. 12. 2019. Nastopilo je 10 ekip, 
ekipa ŠK Komenda je osvojila 10. mesto.

20. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2019 
V Super ligi je nastopilo 8 ekip, ekipa ŠK 
Komenda Popotnik je osvojila tretje mesto. 
V I. ligi je nastopilo 10 ekip, ekipa ŠK Ko-
menda Pogi je osvojila 4. mesto. 

ZAKLJUČNI TURNIR 20. OSREDNJE 
SLOVENSKE LIGE 2019
V dvorani PGD Komenda, 21. 11. 2019. Na-
stopilo je 9 ekip. Ekipa ŠK Komenda Po-
potnik je osvojila 3. mesto.

MIKLAVŽEV TURNIR
V Komendi, 3. 12. 2019. Zmagal je Jure Žličar 
(ŠK Komenda), sledita Stanko Perme (ŠK 
Komenda) in Artem Cherkasov (Ljubljana).

3. TURNIR MLADIH 2019/2020
V Ljubljani, na Osnovni šoli Maksa Pe-
čarja, v petek, 22. 11. 2019. Zmagal je Teo 
Cimperman (OŠ Nove Jarše, ŠK Komenda). 
Osvojili smo še: 3. mesto Bine Markošek, 4. 
mesto Martin Perme, 10. mesto Jaka Tav-
čar, 12. mesto Stanko Perme, 17. mesto 
Fran Babarovič.

8. TURNIR NAJMLAJŠIH 2019
Na Osnovni šoli Vič, v torek 22. 10. 2019. 
Osvojili smo: 2. mesto Inti Maček, 5. mes-
to Fran Babarovič, 8. mesto Stanko Perme, 
33. mesto Lojze Perme.

9. TURNIR NAJMLAJŠIH 2019
Na Osnovni šoli Kolezija, v torek 26. 11. 
2019. Osvojili smo: 3. mesto Inti Maček, 7. 
mesto Fran Babarovič, 15. mesto Stanko 
Perme, 20. mesto Aljoša Keber, 35. mesto 
Lojze Perme.

Franc Poglajen

Koristi plezanja za otroke in povabilo na dan 
odprtih vrat stence za predšolske otroke
Plezanje je eno izmed naravnih oblik gibanja pri človeku. V obdobju otroštva 
je človek najbolj dojemljiv za sprejem različnih gibalnih struktur, zato je po-
membno, da k gibanju spodbujamo otroke že od dojenčka naprej. 

Koristi, ki jih redna plezalna aktivnost ot-
rok (tudi najmanjših) prinaša v njihovo 
vsakodnevno življenje, so številne. Plezanje 
zahteva veliko zbrane pozornosti in osredo-
točenosti, zato pozitivno vpliva na koncen-
tracijo; spodbuja otroke k usklajeni uporabi 
rok in nog ter nasploh spodbuja fizične spo-
sobnosti; pozitivno vpliva na razvoj ravno-
težja; prek plezanja se otroci naučijo, kako 
razmišljati in delovati z zaupanjem in hitro 
sprejemati odločitve o najboljši poti; s ple-
zanjem otroci raziskujejo svoje sposobnosti 
v varnem okolju; plezanje z drugimi otroki 
je odličen način, da se otroci naučijo, kako 

delati z drugimi kot del ekipe, hkrati pa se 
pri plezanju naučijo zaupati drugim; prek 
plezanja se naučijo spoštovati naravo, pred-
vsem pa gre v svojem bistvu za zabavno in 
aktivno preživljanje prostega časa. 
Vsega tega se zavedamo tudi v Športno-
plezalnem odseku (ŠPO) Komenda in v ta 
namen smo v podstrešnih prostorih PD 
Komenda posodobili plezalno steno ter jo 
prilagodili prav za gibalno-plezalne igre 
za naše najmlajše (predšolske) otroke. Da 
se bodo vaši otroci prek igral in plezalnih 
iger lahko preizkusili v plezanju, vas va-
bimo na Dan odprtih vrat plezalne stence 

Zmagovalci Miklavževega turnirja: Stanko Per-
me, Jure Žličar in Artem Cherkasov

Ekipa ŠK Komenda Popotnik je osvojila 3. mesto 
na zaključnem turnirju 20. osrednjeslovenske lige

(Planinski Dom Komenda, Podboršt pri 
Komendi 7 G, Komenda), ki bo v ponede-
ljek, 20. 1. 2020, od 16. do 18. ure.
Lep plezalni pozdrav,

Tjaša Pibernik, ŠPO Komenda

proge pojedli eno palačinko. Seveda smo 
bili deležni kratke slave tudi predsedniki 
ŠD Suhadole Klemen Pibernik, Peter Pi-
bernik in Franci Groznik, ki smo zaslužni 
za delovanje skozi čas in smo prejeli spo-
minsko sliko prve Sk´dolske zastave – za 

to je odgovoren Simon Zarnik. Z njim sva 
obiskala suhadolske in komendske pod-
jetnike in obrtnike, ki so finančno podprli 
tekmo in jubilejno 20. obletnico društva. 
Pibernik Peter je poskrbel za zgodovinsko 
nostalgičen trenutek, ko je skozi slike 

predstavil dolgoletno delovanje društva.
Vsem članom društva in vaščanom se prav 
lepo zahvaljujem, da so s svojim dejanjem 
podprli in pripomogli k izpeljavi že 23.-te 
izvedbe Mlički race.

Franci Groznik
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Miklavžev turnir v namiznem tenisu

V torek, 3, decembra, je Namiznoteniški klub Komenda v dvora-
ni OŠ Moste pri Komendi organiziral turnir v namiznem tenisu. 

Najprej so igrali dečki od 1. do 5. razreda. Vse igralce smo razdelili po 
skupinah, najboljši štirje iz vsake skupine so se uvrstili v finalni del. V 
tekmi za prvo mesto je največ znanja pokazal Nal Bamburač Progar, ki 
je premagal Jako Leskovška. Tretje mesto sta si razdelila David Gojdina 
in Enej Debeljak. Istočasno so igrale tudi deklice od 2. do 5. razreda. Tu 
je največ znanja pokazala Lorena Štrbec, ki je v finalu premagala Niko 
Uršič. Tretje mesto sta si razdelili Tiana Kosmina in Lana Karlovšek. V 
kategoriji od 6. do 9. razreda je igralo kar 13 igralcev. Zmagovalec Anže 
Kern je pokazal največ znanja. Drugo mesto je osvojil Jan Koritnik. Tretje 
mesto sta si razdelila Urh Koritnik in David Petrič. Igralce so spodbujali 
starši in sošolci, trenerji pa dajali navodila. Vzdušje je bilo odlično. Po 
koncu turnirja je sledila še manjša pogostitev. 
Po številčni udeležbi in obisku iz okoliških krajev (Mengeš, Kamnik, Ro-
dica, Domžale) lahko rečemo, da je bil to praznik namiznega tenisa.

Janez Zore

Prvo mesto na velikem 
mednarodnem Pokalu Nagaoka
V soboto, 16. 11. 2019, so judoisti Judo kluba Ko-
menda nastopili na velikem, že 56. zaporednim 
mednarodnem judo prvenstvu NAGAOKA, ki ga je 
odlično izpeljal Judo kluba Olimpija.

V čisto novi športni dvorani je nastopilo 18 tekmovalcev 
Judo kluba Komenda, ki so se zares odlično borili in za-
sedli dobre uvrstitve. Izmed 479 tekmovalcev, 60 klubov 
iz 6 držav so naši judoisti v kategoriji U12 zasedli EKIPNO 
1. MESTO. Skupno smo osvojili 2 zlati, 3 srebrne in 1 bro-
nasto kolajno ter 2 četrti, 3 peta in 2 sedmi mesti.

REZULTATI:

U12: 
Žiga Pahor - 1. mesto

Haya Veinhandl Obaid - 1. mesto
Tevž Kristan - 2. mesto
Tian Cizerle - 2. mesto
Filip Meglič - 2. mesto

Gašper Romšak - 3. mesto
Tadej Martin Povše - 4. mesto

Tristan Petrušić - 5. mesto
Timeja Starovasnik - 5. mesto

Karim Veinahndl - 5. mesto

U14:
Angelina Pajić - 4. mesto
Maj Lokar Gros - 7. mesto
Matevž Romšak - 7. mesto

Katarina Kumer

Vsem voznikom 
želimo srecno 
vožnjo v letu 

2020!
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Učenci in učitelji prižgali lučke v srcih

Tretjega decembra, na Ta veseli dan kulture, je bilo v osnovni šoli in v te-
lovadnici v Komendi zares veselo. Učenci in učitelji so v šoli pripravi-
li novoletni bazar in pestro prireditev, na kateri so imeli glavno vlogo 

učenci, ki so nam prikazali, kako zelo veliko talentov imajo.  

»Mislim, da bomo danes na najlepši mo-
žni način počastili poseben dan, rojstni 
dan Franceta Prešerna. Lani na šolski 
veselici nismo našli odra za naše talen-
te, saj smo menili, da v vrvežu in hitenju 
med delavnicami nastopajoči niso delež-
ni take pozornosti, kot bi si jo zaslužili. 
Odločili smo se, da nastope raje umakne-
mo v mirnejši prostor, kjer se jim bomo 
lahko v celoti predali, in prepričani smo, 
da boste v prikazanem uživali,« je uvo-

doma povedala Barbara Janežič Bizant, 
vršilka dolžnosti ravnateljice. 
Vsa sredstva, ki so jih zbrali na prireditvi, so 
vložili v šolski sklad, ki deluje že 20 let in je 
za dejavnosti na šoli izredno pomemben del 
financiranja. »Brez njega bi težko uresničili 
marsikateri projekt,« je povedala Janežič Bi-
zantova in ob koncu nagovora zaželela vsem, 
da bi si v prazničnih dneh znali in zmogli vze-
ti čas tudi drug za drugega.

Špela Šimenc

 

ZAHVALA 
 

Včasih je treba zapustiti uhojene poti, da doživiš in opaziš novo lepoto, 
vsaka pot pa je lepša, krajša in polnejša v dobri družbi. 

 
Hvala vam vsem, ki ste poskrbeli, da je bila letošnja osrednja šolska 

prireditev izjemno uspešna – tako v socialnem, kulturnem  
in nenazadnje tudi materialnem smislu.  

Kadar strnemo vrste, zmoremo veliko, a le če smo pripravljeni 
sodelovati.  

Zato še enkrat hvala, da ste poklonili svoj čas  
in energijo za dobrobit naših učencev. 

 
Želimo vam lepe praznike in  

uspešno, predvsem pa mirno novo leto. 
         

Vodstvo OŠ Komenda Moste in 
 
 

'Noč v šoli' pravo doživetje za prvošolce

Naši prvošolci zares radi hodijo v šolo. Celo tako, da v njej 
sem in tja tudi prespijo. 

Tako je bilo v petek, 6. decembra, ko so njihovi učitelji organi-
zirali 'Noč v šoli'. Otroci so se zabavali na različnih delavnicah 
– na ustvarjalni delavnici, v telovadnici je potekala gibalna de-
lavnica, ob praznično okrašenem drevescu so plesali na plesni 
delavnici, v eni izmed učilnic pa so se igrali različne družab-
ne igre. Največje presenečenje pa je sledilo, ko jih je ob devetih 
zvečer obiskal škrat, ki jim je že predhodno v dneh pred dogod-
kom med poukom puščal različna sporočilca. Toliko stvari se 
je dogajalo tisti petek, da učitelji – katerim gre vsa pohvala za 
vložen trud, ki se kaže na nasmejanih obrazih otrok – niso ime-
li veliko dela z uspavanjem prvošolčkov. 

Špela Šimenc
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OBISK LONČARJEVEGA MUZEJA
Bili smo v Lončarjevem muzeju. Videli smo zelo veliko starih stvari: trak-
torje, motorje, krušno peč, likalnik, smuči in še mnogo drugih predmetov. 
Imajo tudi race in kokoši. Izvedela sem, da grejo s traktorji celo na srečanje 
v Avstrijo na Grossglockner in v Italijo.

Manca Osolnik, 3. a

PLAVALNI ŠPORTNI DAN
Všeč nama je bilo v velikem bazenu in 
skakanje z deske. 

Eneja Nastran in Lana Strgar, 2. a

Najboljše je bilo skakanje na glavo ter 
igranje košarke in vaterpola. 

Tine Avguštin, Luka Karlovšek, Timo 
Kolja Globočnik, 2. a

Na plavanju sem se imela v redu. Pono-
vili smo žabico, igrala sem rokomet v 
vodi. Bila sem zelo utrujena.
     
  Kaja Markoja, 2. b

Najboljši del je bil sušenje las. Všeč mi je 
bil tudi velik bazen. Bilo je veliko zabave.
     
  Mija Jeraj, 2. b

Bilo je zelo dobro. Igral sem vaterpolo in 
bil zelo dober. Skakal sem tudi na glavo, 
ker sem bil v drugi najboljši skupini.
     
  Matic Kristan, 2. b

PRIŽIG NOVOLETNIH LUČK
Prižig lučk je bil lep. Tretji razredi smo 
zapeli pesem in odplesali ples. Neža je 
moja prijateljica in tudi ona je nasto-
pala na prireditvi. Zaigrala je na klavir. 
Zelo mi je bilo všeč, ko smo odštevali 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 – in prižgale 
so se luči na šolski smrečici! Upam, da 
bo še več takšnih prireditev.

Luna Stele, 3. č

IZOBRAŽEVALNI ASTRONOMSKI TABOR
Dvajset učencev naše šole je zadnji 
novembrski konec tedna preživelo na 
astronomskem taboru. Na Slivniško 
Pohorje smo se odpravili skupaj z enaj-
stimi učenci OŠ Alojzija Šuštarja iz Lju-
bljane. Kljub novembrskemu deževju 
nam je bilo vreme naklonjeno in smo 
lahko kar nekajkrat opazovali nočno 
nebo. Vikend smo preživeli v sprošče-
nem vzdušju, svoje znanje pa izpopol-
njevali v okviru najrazličnejših delav-
nic: raziskovali smo naše Osončje in 
ozvezdja. Naši dežniki so postali prave 
zvezdne karte. Izdelali smo camero ob-
scuro, model Luninih men, dinamični 
model Osončja ter 3D-model asteriz-
ma Veliki voz. Z modelom, ki smo ga 
sestavili iz Lego kock, smo predstavili 
tranzitno metodo za odkrivanje ekso-
planetov. Tekmovali smo v izdelovanju 
roverjev za raziskovanje Marsa in pro-
gramirali robote, da bi uspešno izvedli 
misije na Rdečem planetu.
In kaj se nam bo najbolj vtisnilo v spo-
min? Najbolj všeč mi je bilo, ko smo 
opazovali zvezde, saj sem se naučila 
veliko novega. Zanimive so bile tudi 
različne delavnice, ki smo jih opravljali.

Julija Hoyer, 8. c

Najboljša delavnica na letošnjem ta-
boru je bila nočno opazovanje neba. 
Videli smo tudi Saturnove obroče, 
fotografirali Luno skozi teleskop. Og-
ledovali smo si ozvezdja, kot so dvoj-
ček, ribi in tehtnica. Igrali smo se tudi 
astronomsko pantomimo. Naša soba 
pa je v soboto ponoči vztrajala, dokler 
nismo budne pričakale decembra.     
    

Lara Livaković Kočevar, 8. c

Videl sem Rimsko cesto in veliko 
ozvezdij. Všeč mi je bila robotika, 
pantonima, igrica 'Kaj rabi astronavt 
na Luni?' in igra, pri kateri smo ugo-
tavljali, kdo kaj riše. 
    

Jakob Plantarič, 9. b

Astronomski tabor na Slivniškem 
Pohorju se mi je zdel poučen in iz-
obraževalen. Najbolj mi je bilo všeč, 
ko smo ponoči gledali nebesna tele-
sa. Imeli smo tudi različne dejavno-
sti: 'Mindstorm', izdelovanje rover-
jev, orientacija, »astronavt jajček«. 
Tabor mi bo za vedno ostal v spo-
minu, ker sem se zelo veliko naučil 
o astronomiji.  
    

Simon Jerebič, 7. b

Astronomski tabor je bil perfekten. 
Vse delavnice so bile kreativne in za-
nimive, najlepše pa je bilo v pozni noči 
opazovati zvezdnato nebo z meglica-
mi in galaksijami.
    

Peter Zadrgal, 9. c

Učitelji so se res trudili, da bi se z 
učenci iz Komende zelo povezali, in to 
jim je uspelo, saj smo navezali veliko 
novih prijateljstev. Zelo so se potru-
dili za zelo zanimiv program, vseeno 
pa nam ni manjkalo prostega časa. 
Pustili so nam tudi svobodo in nas 
niso omejevali z »bednimi« pravili. 
Tabor je bil res nepozaben.
     

Ruta in Maša, 8. a 
(OŠ Alojzija Šuštarja)

Videl sem star televizor, motorje, traktorje, ključe, kosilnice, lesene 
smuči. Včasih so ženske likale z železnim likalnikom na žerjavico. Pri 
tem so morale paziti, da se jim obleka ni zažgala. V kavni mlinček so 
natresli zrna kave. Nato so vrteli zgornjo ročico in odprli predalček z 
zmleto kavo. Prostoru, kjer je stala krušna peč, se je reklo hiša. Posnetki 
na televiziji pa so bili črno-beli. 

Jurij Florjanič, 3. a
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December v Vrtcu Mehurčki
Meseca decembra se v vrtcu vsakodnevno dogaja veli-
ko zanimivega. 

Začetek meseca skupaj z otroki vsak prostor v vrtcu praznično ok-
rasimo. Tudi program je zelo pester in bogat. Obiskali so nas di-
jaki GSŠRM Kamnik, ki so za otroke pripravili gledališko predsta-
vo Miška v akciji. Ogledali smo si tudi nastop otrok iz Glasbene 
šole Kamnik. Dopoldneve so nam krajšali obiski babic in dedkov, 
ki znajo otrokom pripraviti različne zanimive dejavnosti. Na ča-
janke smo povabili starše, bratce in sestrice. Pripravili smo de-
cembrski sejem, kjer so starši lahko izbirali likovne izdelke otrok 
za praznične dni in voščilnice. Otroci pa so komaj čakali na gle-
dališko predstavo KUSMEH z naslovom Mišek Tip med božičnimi 
prazniki, v izvedbi vzgojiteljic, in pa seveda prihod Božička.
Otroci in zaposleni Vrtca Mehurčki vsem sokrajanom želimo veliko 
zdravja, zadovoljstva in otroške razigranosti v prihajajočem letu.

Maja Spruk

Želimo si … in to želimo tudi vam!

Nekako je postala že  tradicija, da se javimo v mesecu 
decembru, ko se v naših srcih prižigajo skrite želje, lepe 
misli, tiha upanja in iskrive oči svetijo še bolj močno kot 
v preostalem delu leta.

Mesec december je mesec, ki po navadi največ veselja prinaša ot-
rokom. Dobri možje, ki jih obiskujejo in obdarujejo tekom meseca 
še toliko močneje prižgejo iskrico v srcu in očeh.
Letošnji december je v našem vrtcu poleg vseh prireditev, obiskov 
sv. Miklavža in Božička, peke piškotov, krašenja jelke, izdelovanja 
dekoracije in čestitk, minil v znamenju pravljic.
Pravljice beremo dnevno, pa vendar smo ves december namenili 
ravno tematiki pravljic. Zakaj? Čisto preprosto. Menim, da ni lep-
šega načina otrokom »posredovati« različne vzgojne, moralne in 
etične vrednote, kot preko pravljic, kjer se otroci vživijo v samo 
vsebino, dogajanje in potek dogodkov in se velikokrat tudi kasneje 
spomnijo na vsebine in njihove »nauke« in jih primerjajo z doga-
janjem v vsakdanu.
Branje pravljic oz. branje nasploh da otrokom in odraslim razse-
žnosti brez meja. Branje v predšolskem obdobju je v bistvu začetek 
in osnova kasnejšega opismenjevanja, ljubezen do knjige in bra-
nja je temelj, ki je vreden vsake minute preživete skupaj z otroki 
in knjigo.
Zato si želimo in svoje želje izrekamo tudi vam; želimo si več pro-
stega časa za sanje, za ždenje, crkljanje, za urice polne prijetne bližine 
in tihe trenutke za samoto in branje.
Želimo si čas za otroško veselje, za igro, za družbo, za zabavo in mož-
nost, da včasih gremo po svoje in se srečni zleknemo v travo. (iz pesmi 
F. Lainščka, Prosti čas)
Želimo vam, da se zgodi, kar vsak nosi v srcu, tudi tisto, kar drugi 
ne čuti. Želimo si, da je vse slabo pozabljeno, da vsak spozna, da je 
življenje čudež in da je mogoče prav vse, če le razgrnemo krila in 
začnemo sijati, kot iskre in igriv nasmeh naših otrok. Otroci se za-

vedajo, da je vse mogoče, vedno so polni upov, želja, dobrih misli, 
hitro pozabijo zamere in vsak dan pričnejo z novim zagonom, z 
upanjem v srcu in iskrico v očeh. 
Vedno rečemo, da moramo biti starši, vzgojitelji, učitelji zgled ot-
rokom in strinjam se s tem dejstvom. Toda nič ne bi bilo napačno, 
če bi se tudi mi kaj naučili od otrok. Zato se v teh dneh, ki prihaja-
jo, ozrimo k svojim najmlajšim, jim bodimo podpora, upanje, mi-
ren pristan, oni pa naj nam prižgejo ogenj upanja, sreče, igrivosti, 
želja in večnega optimizma v naših srcih in naj tam gori vsaj do 
naslednjega decembra.
Naj se ob tej priložnosti iskreno zahvalimo društvu Aktivnih Klan-
čanov, ki nas letno razveseljujejo z obiskom sv. Miklavža in nam 
pričarajo res praznično vzdušje. Srčna hvala!
Čarobne praznike vam želimo otroci in zaposlene Zasebnega vrtca 
Zvezdnato nebo!

Leonora Dacar
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Poišči            razlik!10

Jesenovanje čete
V vikendu od 9. do 10. novembra se je četa odpravila na težko 
pričakovani prvi izhod v tem skavtskem letu – jesenovanje. 

Tokrat smo se peš odpravili do cerkve Sv. Ane v Tunjicah, kjer smo 
preživeli vikend, poln zabave. Na poti smo spoznavali imena pre-
teklih čet, saj je letos končno napočil čas, da si izberemo novo ime. 
Po prihodu na cilj smo se namestili in sledilo je veliko dejavnosti, 
med njimi izbiranje skavtskih in interesnih veščin, športne igre, 
zanimiva kateheza z orientacijo, tekmovanje v podjetništvu, pe-
čenje hrenovk s tvistom na ognju in najbolj pričakovani in naj-
boljši del – zabavni večer z zanimivimi igrami, med katerimi je 
vsem najbolj pri srcu Španska vas. Naslednji dan smo se zbudili in 
občudovali prečudovit razgled, nato smo se razgibali ter pojedli 
zajtrk. Sledil je roverček in 'escape room', v katerem smo seve-
da zmagale punce. Na žalost pa se je jesenovanje kmalu približalo 
koncu, pospravili smo prostor, v katerem smo preživeli čudovit 
vikend, in se v zaključnem kvadratu poslovili od cerkve Sv. Ane in 
čudovitega razgleda, ki ga je ta ponujala. Jesenovanje je bilo za-
bavno, zanimivo, prekrasno in na splošno super! Definitivno vsi 
že čakamo zimovanje!

Manja Kokol, Osupljiva čebela

Za več utrinkov z naših srečanj in dogodkov obiščite: www.komenda1.skavt.net, ali nas poiščite na FB (komendaena)

Venčki
Tako kot vsako leto, 
smo skavti iz Komen-
de tudi letos izdelo-
vali adventne venčke. 
Zahvaljujemo se vsem, 
ki so s svojimi darovi 
podprli naš steg.

Skavtsko dogajanje
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Napovednik dogajanja 
v MRAVLJIŠČU

Vsako soboto od 10. do 12. ure
Ustvarjalna delavnica ČIRE ČARE 
(za otroke od 5 do 10 let)

11. januar 2020 
LETO IMA 12 MESECEV; izdelali si 
bomo koledar

18. januar 2020  
BILO JE NEKOČ; raziskovali bomo 
svet iz pradavnine in izkopali prave-
ga dinozavra

25. januar 2020 
ZNANOST in MI; eksperimenti na 
100 in 1 način

Krekovo središče: 
Tematska delavnica za družine - 
o potovanju z otroki

31. 1. 2020 ob 17.00 se bodo v Kre-
kovem središču s Katjo Jarc ponov-
no podali na popotovanje po svetu. 
Tokrat bo tema predavanja potova-
nje z otroki, saj sta se Katja in njen 
mož že večkrat odpravila na poto-
vanja z njunima dvema fantkoma. 
Katja bo z obiskovalci delila koristne 
nasvete o tem, na kaj biti pozoren, 
ko potuješ z otrokom ter kako pri-
lagoditi potovanje. Delila bo osebno 
izkušnjo potovanja s tri in petletni-
kom po Gruziji. Po predavanju bo 
sledilo druženje ob čaju.

Dogodki TD Komenda: 
koline in občni zbor

Turistično društvo Komenda 

18. 1. 2020 vabi na koline, od 8.00 do 
18.00, na Koželjevi domačiji. 

24. 1. 2020 pa bodo imeli občni zbor, 
ob 19.00 v Kmečkem hramu na Križu. 

Proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti

Društvo upokojencev Komenda orga-
nizira proslavo ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti – 26. 12. ob 18.00, v 
Kulturnem domu Komenda.
Sodelovali bodo:

 ◼ Slavnostni  govornik g. Igor Štebe, 
podžupan Občine  Komenda

 ◼ Mešani pevski zbor DU Komenda
 ◼ Folklorna skupina DU Komenda
 ◼ Gostja večera  ga. Vladka Oršanić, 

operna pevka
 ◼ Plesalca Erce

Prisrčno  vabljeni!

Napovednik aktivnosti 
Društva upokojencev Komenda

Pohodniška sekcija:
3. januar 2020: Od Jaslic do Jaslic se 
bodo pohodniki ob 9.00 odpravili  od 
Planinskega doma na Podborštu, po 
Komendski planinski poti proti Šen-
turški gori na Podborštu.
17. januarja 2020 pa se bodo zbrali pri 
Lončarski zadrugi na Mlaki ob 8.30 
in odšli v Tunjice. Prijave in vse in-
formacije: vodji sekcije Janko Burnik 
(031 635 811).

Prstomet:
V zimskem času so treningi vsak to-
rek ob 15.00 na prostoru Turističnega 
Društva Komenda, na Koželjevi do-
mačiji (Gora 5).  Informacije: Filip Že-
leznik (031 398 658). Vabljeni!

Pevski zbor:
26. decembra 2019 bo v kulturnem 
domu v Komendi koncert ob držav-
nem prazniku, ob 18.00. 
18. januarja 2020: nastop na prireditvi 
Skupaj se imamo fletno v Cerkljah, 
ob 19.00.
25.  januarja 2020: nastop na prire-
ditvi Skupaj se imamo fletno v Utiku 
- Šinkov Turn, ob 19.00.

Vse sekcije bodo v letu 2020 nadalje-
vale svoje dejavnosti po letnem pro-

gramu, podobno kot že vrsto let.  Vodje 
sekcij vam bodo radi postregli z infor-
macijami.  Pridružite se dejavnostim 
in druženju članov Društva upokojen-
cev Komenda.

Katja Tabernik

Tečaj računalništva za starejše

Zavod Medgeneracijsko središče Ko-
menda vas vabi k udeležbi v progra-
mu, ki se bo izvajal v mesecu januarju, 
februarju in marcu 2020.
Računalniška pismenost postaja po-
memben del našega življenja. Namenje-
na je vsem starejšim, ki se še niso srečali 
z računalnikom oz. je njihovo znanje 
dela z računalnikom na osnovni stopnji. 
Tako bod o, že deveto leto zapored,  v 
mesecu januarju 2020, pričeli s pou-
čevanjem računalništva za starejše na 
način druženja z mladimi učitelji. 
Informativni sestanek bo v ponede-
ljek, 6. januarja 2020, ob 16.30 uri, v 
Glavarjevi bolnici, na Glavarjevi cesti 
104, v Komendi. 

Udeleženci v programu:
 ◼ spoznajo osnovne komponente raču-

nalnika in razumejo nekatere osnov-
ne pojme informacijske tehnologije;

 ◼ naučijo se uporabljati osnovne 
funkcije osebnega računalnika in 
operacijskega sistema;

 ◼ naučijo se organizirati in upravljati 
z nosilci podatkov in datotekami;

 ◼ naučijo se pisati, oblikovati in ti-
skati besedilo;

 ◼ znajo uporabljati glavne spletne 
storitve in elektronsko pošto;

 ◼ nadgrajujejo že pridobljeno znanje.
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Vopovlje 8, Cerklje na Gorenjskem  |  069 616 600  

- 15 % popust
Razvoj, proizvodnja in trgovanje s cevnimi sistemi za 

kanalizacijo, drenažo, odvodnjavanje padavinskih vod, 
kabelsko kanalizacijo, za optiko, elektroinštalacije in pribor, 

izdelava jaškov, požiralnikov in drugih posod ter montaža 
elementov na terenu. 

Želimo vam prijetne praznike in vse dobro v letu 2020

www.mapipipe.si

Pisma bralcev

Moja novoletna zaobljuba: 
Triglav 2019

Prihaja čas, ko se bomo družili s prija-
telji in si pripovedovali ter obujali spo-
mine na preteklo leto. Seveda je to dobra 
iztočnica za nove cilje, kaj bi bilo dobro 
popraviti oziroma storiti. Tako bodo spet 
padale nove in nove novoletne zaobljube 
2020. Kar korajžno.
Jaz pa sem bom pohvalil, da sem ures-
ničil cilj novoletne zaobljube 2019. To je 
osvojiti Triglav enkrat mesečno v enem 
koledar barvan Miklavžev vzpon. Pričeli 
smo pri – 6 stopinjah, okoli 4.30 zjutraj 
in v pogovornem tempu osvojili Kreda-
rico. Tam smo se pozdravili s prijatelji, 
pred startom pa je pritekla na Kredarico 
še kolesarska smetana - Luka Mezgec, 
Kristjan Koren, Gerkeš in drugi. Seveda 
je bilo potrebno izvesti fotografiranje.  
Z vzponom na vrh smo pričeli res bolj 
pozno, toda podlaga je bila fenomenal-

na. Pri Aljažu smo brali čisto novo knjigo 
ultra kolesarke Bernarde Jurič, 12 000 
km greha - Čista jeba. Sledil je še podpis 
in posvetilo avtorice. Hvala Berni.
Sledilo je še 'fotkanje' z osebami, ki v sve-
tu vzdržljivostnega športa premikajo meje 
in norimi podvigi jemljejo dih navadnega 
rekreativca. Podvigi jadralnega padalca 
Andreja Hilsa, gornika Deyana Grma, ul-
tra tekačice Anje Klančnik, ultra kolesarke 
Bernarda Jurič … res so neverjetni.
Spust pa je bil že zelo omehčan, a z 
večletno kilometrino smo jo zmogli s 
trezno glavo. Na Kredarici smo se poz-
dravili s Frenkom in seveda z našim 
prijateljem Marjanom in jim pustili 
knjigo, ki pa jo bo lahko bral, ko se bo 
vreme sfižilo ...
Letos sem tako naštel 17 vzponov, vsega 
skupaj pa sem bil na Triglavu že 69-krat! 
Ob priliki pa več o tem, kako sem se nav-
dušil nad temi sprehodi. Varen korak.

Franci Groznik

Franci Groznik in Marko Florjanič na vrhu Tri-
glava. Franci je letos naštel 17 vzponov na naš 
najvišji vrh!

PISMA BRALCEV 25

»Pravi ljudje so na pravem mestu«

Letošnje leto se izteka. Mislim, da je to primeren čas za dobre 
misli in pohvale ljudi, ki so storili kaj dobrega in s tem pripo-
mogli k dobremu počutju in bivanju.
Zahvalila bi se rada ekipi Občine Komenda z g. Poglajnom na 
čelu. V vseh teh letih bivanja v tem kraju sem večkrat potrebo-

vala nasvet oziroma pomoč. Največkrat je bilo to področje, ki 
ga pokrivata g. Sušnik in g. Potočnik. Vedno sem bila deležna 
prijaznega odziva.
Zato menim, da so pravi ljudje na pravem mestu.
Vse dobro vam želim in le še tako naprej!

Občanka
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Želimo vam blagoslovljene 
božične praznike, 

ponosno praznovanje dneva 
samostojnosti in enotnosti 

ter vse dobro v letu, 
ki je pred nami! 

Srečno 2020!
Občinski odbor SDS Komenda

želi vsem občankam 
in občanom Komende 

vesele božične praznike, 
ter zdravo, uspešno in 
srečno novo leto 2020.

Spoštovane občanke in občani. 
Ob prihajajočih prazničnih dneh vsem 

želimo obilo zdravja, sreče, zadovoljstva 
ter notranjega miru!

Vsem občankam in občanom,

vsem bralkam in bralcem

ŽELIMO

vesele božične praznike, 

obilo zdravja,zadovoljstva, 

predvsem pa sreče

v letu 2020

GZ Komenda

Želimo vam zdravo, uspešno in zadovoljno novo 
leto, blagoslovljene božične praznike in ponosno 
praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti.

OO SLS Komenda

Srečno 2020

OO DeSUS Komenda želi vsem občanom Občine Komenda 

vesel in miren božič ter mirno, srečno in 
uspešno leto 2020. 

Članom OO DeSUS Komenda želi še posebej trdnega 
zdravja, veliko ustvarjalnih moči in nadaljnjega prizadevanja 

za boljši gmotni položaj starostnikov naše občine. Velika 
hvala vsem, ki članom OO DeSUS Komenda pomagajo pri 
uresničevanju njihovega poslanstva! 

Predsednik 
OO DeSUS Komenda,
Filip Železnik

26 PRAZNIČNA VOŠČILA
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SREČNO
2020

Počasi leto h koncu gre,
spomine zbira in želje,
naj novo leto srečno bo,
z uspehi in veseljem le napolnjeno.

Vam želi MRAVLJIŠČE

vsem cenjenim občankam in občanom za 
božič in novo leto 2020 želi miru, radosti, 

sreče, blagostanja  in zdravja.

Krajevni odbor Rdeči križ Moste

Krajevna organizacija 
Zveza borcev za vrednote NOB 

želi občanom Komende vesel 
božič in veliko sreče 

in uspehov v novem letu 2020, 
da bi ga ustvarjalno 

in v miru preživeli.

Predsednik Filip Železnik

Prostovoljno Gasilsko društvo Križ želi 
vsem občanom vesele božične praznike 
ter srečno, zdravo in uspešno novo leto 
2020. Zahvaljujemo se za vso pomoč 
in podporo, ki ste 
nam jo namenili v 
preteklem letu.
 

Kriški gasilci

PGD

KRIŽ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Dragi bralci, 

želimo vam prijetne praznične dni in 
vse dobro v letu 2020

Uredniški odbor Aplence  

28

Srečno, 
zdravo, 
uspešno 
2020! Vaš NK Komenda. 

Vesele božične praznike  
in športno aktivno novo leto 2020

                                           vam želi ŠD Suhadole

V novem letu vam želimo visoke cilje, 
zanimive izkušnje in izjemne dosežke. 

Vesele praznike in srečno v letu 2020!

Društvo upokojencev (DU) Komenda želi vsem občanom 
Občine Komenda blagoslovljen božič ter mirno, srečno in 
uspešno leto 2020. Članom društva želi še posebej trdnega 
zdravja, veliko ustvarjalnih moči in nadaljnjega prizadeva-
nja za gmotni, kulturni in duhovni napredek naše občine in 
države. Velika hvala vsem, ki DU Komenda 
pomagajo pri uresničevanju plemenitega 
poslanstva! Ostanimo trdno povezani 
in dejavni še naprej!

Upravni odbor in poverjeniki 
DU Komenda

Vesele božične praznike 
ter mirno, prijazno 

leto 2020

želi 

Moste 80h   |   T: 01 83 41 757

 OBLAČILA IN PERILO 
ZA VSE GENERACIJE 

ZA VAS ŽE OD LETA 1992

Zahvaljujemo se vam 
za zaupanje in želimo 

srečno 2020!

PRAZNIČNA VOŠČILA
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BMC D.O.O 
IN SNICKERS 
WORKWEAR  

Vsem našim 
strankam in 

občanom želimo 
uspešno, 
zdravo in 

srečno 2020.

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 31. januarja. Rok za posredovanje gradiv za objavo v januarski 
številki je 17. januar 2020. 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

Vesele božične in novoletne 
praznike ter srečno 2020 vam 

želi  kolektiv

STREHA SODNIK, D.O.O.

T DENT, 
zobna ordinacija Komenda.

Na pragu novega leta  
naj vam »čas vladar« nakloni  

spoznati prave ljudi,  
storiti prave reči,  

ubrati prave poti ter v sebi  
in drugih najti le dobre sledi.

Konjeniški klub Komenda

Vsem občankam, občanom, 
društvom in klubom v Občini Komenda 

želimo vesele božične praznike ter srečno in 
uspešno novo leto 2020.



V 92. letu se je od nas 
poslovila draga soseda, teta 

in prijateljica

LJUDMILA PERNE

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je …

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste pokojno Milko pospremili na 
zadnji poti. Posebna zahvala osebju DSO Kamnik, za 
trud in skrb v zadnjih enajstih letih. Hvala gospo-
du Zdravku Žagarju za darovano mašo in pogrebni 
obred, pogrebni službi Jerič, pevcem, nosačem in 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo 
ohranili v lepem spominu .

Vsi njeni

ZAHVALA

V 73. letu starosti se 
je poslovil naš dragi 

mož, oče, dedek, brat, 
tast  in stric

MILAN ŠUBELJ
iz Križa pri Komendi.

Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja, le delo tvojih rok ostaja.

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečeno 
sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter darovane sve-
te maše. Zahvaljujemo se gospodu župniku Zdrav-
ku Žagarju za opravljeno mašno daritev in pogrebni 
obred, pogrebni službi Jerič, pevcem in trobentaču. 
Posebno zahvalo izrekamo vsem gasilcem in gos-
podu Ivanu Hladetu za ganljive besede slovesa.
Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga tako 
številčno pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali

V svojem 62. letu starosti nas 
je tiho zapustila naša draga 
žena, mama, babica in teta

MARIJA ROGELJ
rojena Cankar

iz Suhadol pri Komendi.

"Ni te več na vrtu, ne v hiši, nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar, v naših srcih je ne bo nikdar."

Za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in  darove 
za maše se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, bivšim sodelavcem, znancem, 
Gasilskemu društvu Topole, mengeški godbi, pevcem 
za ubrano petje in trobentaču za zaigrano tišino. Hva-
la pogrebni službi Vrbančič in gospodu župniku Marku 
Koširju  za pogrebni obred. Zahvaljujemo se vsem, ki 
ste  jo v tako velikem številu spremili na njeni zadnji 
poti. Iskreno se zahvaljujemo  tudi celotnemu zdra-
vstvenemu osebju za vso človeško toplino in pomoč. 
Hvala vsem, ki ste jo cenili in jo imeli radi.

Vsi njeni, Suhadole, 28.11.2019

ZAHVALA

Kdor v mislih svojih dragih živi - ni umrl,
umrl je samo kdor je pozabljen! (Kosovel)

V SPOMIN

MARJANI KRANJEC
roj. Križman

(11. 1. 1970 - 15. 12. 1994)

Z žalostjo v srcih se spominjamo, da te petindvajset 
let ni več med nami.
Hvala vsem, ki ohranjate lep spomin nanjo. 

Vsi njeni
Mlaka pri Komendi, december 2019

V SPOMIN

HELENI BERGANT

Tiho, tiho čas beži, veter solze posuši,
a srce ne preboli. 

Iskrena hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.

Bojan, Anže, Urška, Patrik, Luka, Žan, Tim

ZAHVALA

V 92. letu starosti nas je 
za vedno zapustil mož, 

oče, brat, dedek, prade-
dek in stric

IVAN 
KARNIČNIK

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh tež-
kih trenutkih stali ob strani in ga pospremili na nje-
govi zadnji poti.

Vsi njegovi



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 17. januarja 2020. 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.

Rešitev novembrske križanke se glasi: VULKANIZERSTVO GRGIČ       

Bolus, Ferjuc Cvetka s.p.
Gmajnica 124
1218 Komenda Seznam nagrajencev Nagradne križanke AVTOPREVOZ-

NIŠTVA IN VULKANIZERSTVA GRGIČ  v Aplenci, Glasilu 
občine Komenda, številka 09/2019:

1. nagrada  - bon za 30 evrov:   ŠPELA FILIPIČ      

2. nagrada – bon za 20 evrov:   KLEMEN ŠPENKO   

3. nagrada – bon za 10 evrov:   BLAŽ BREZNIK   

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega 
dokumenta nagrade prevzamejo v Avtoprevozništvu in 
vulkanizerstvu Grgič, Zajčeva cesta 5, 1218 Komenda.  

GLINA BOLUS IZ KO-
MENDE je bentonitna 
glina, pripravljena 
ročno, ekološko in čisto, 
nakopana in sušena v 
neonesnaženem oko-
lju. Uporablja se za čiščenje telesa, ustno higieno, nego 
obraza, nego telesa in v terapevtske namene. 

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



www.vrtnicenter.si
Delovni čas:  od pon. do pet.: 9.00 - 19.00  |  sobota: 8.00 - 17.00

Lepe, doživete božične praznike in

SREČNO 2020!

Po adventni imamo tudi razstavo božično-novoletnih aranžmajev, 
pestro izbiro božičnih zvezd iz lastne proizvodnje.

Nudimo vam:
izdelavo kanalizacijskih hišnih priključkov, 
rušenje objektov, asfaltiranje, tlakovanje, 

urejanje dvorišč in cestišč (izkopi, priprava 
terena), prevoze s kamionom (razsuti tovor) ter 

prevoze strojev. 

Nudimo tudi opravljanje zimske službe. 

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO 2020vam želi kolektiv TGM KOSIRNIK, Roman Kosirnik s.p. 

TGM KOSIRNIK, ROMAN KOSIRNIK S.P.  /  Moste 1B, 1218 Komenda   /   info@tgm-kosirnik.si  /  www.tgm-kosirnik.si


