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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.

Izdajatelj: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik : Špela Šimenc
Kontakt uredništva: 051 200 762 / urednik.gok@komenda.si
Tisk: Tiskarna Oman, Kranj
Oblikovanje: Danaja Kostelec
Naklada: 2150 izvodov

Glasilo izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno. Naslednja številka bo izšla v petek, 27. avgusta 2021. Rok za
posredovanje gradiv za objavo v avgustovski številki je 9. avgust 2021. Anonimnih prispevkov ne obravnavamo, mogoča pa je anonimna objava.

Fotografija na naslovnici: Luka Karničnik
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Pogovor z županom

»Naj bo poletje mirno,
sproščeno in čim bolj varno«
Dolg družbe PCK je uspešno poplačan – »Ruševine« sredi Komende postajajo vse bolj nevarne,
rešitve pa še ni na obzorju – Pogovori glede inertnih odpadkov še potekajo

K

omenda se na lestvicah najbolj zadolženih občin nahaja na zelo visokem mestu. Pred kratkim je bil
v celoti poplačan dolg Poslovne cone
Komenda. Kako zadolžena je Občina Komenda ta trenutek na prebivalca in ali v
slovenskem merilu še vedno zaseda najvišja mesta?
Občina Komenda je po statističnih podatkih še vedno precej zadolžena, saj se v zadolženost všteva tudi kredit izpred desetih
let med Občino Komenda in družbo PCK
d. o. o., ki je v občinski lasti. Po uspešnem
poplačilu dolga družbe PCK do bank upnic
bo Občina predvidoma do konca letošnjega
leta izvedla ustrezne postopke za sanacijo
dolga, ki trenutno znaša še dobrih 4,3 milijonov evrov. Občina ima najeta tudi dva
dolgoročna kredita pri poslovnih bankah,
katerih skupna višina še odprte glavnice
znaša 810 tisoč evrov, in dolgoročni kredit do Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo v višini 87.000 evrov, ki pa se v
skladu z Zakonom o financiranju občin ne
všteva v zadolženost posamezne občine.

Svetnik in podžupan Aleš Marinko je na
zadnji seji opozoril na to, da 'ruševine'
sredi Komende postajajo nevarne, tam se
tudi zbirajo mladi in da vse skupaj kliče
po nesreči. Tudi marsikateri občan se
obrne na naše uredništvo z vprašanjem,
kdaj se bo ta zadeva sanirala. Kaj nam
lahko poveste o tem?
Center Komende dejansko iz dneva v dan
bolj kazi podobo kraja. Dejstvo je, da nedokončani objekt ni v lasti Občine, pač
pa v lasti družbe, ki je v postopku stečaja.
Stečajni postopki so dolgotrajni, pred dokončno ureditvijo stečaja pa je potrebno
razrešiti še zadevo ureditve pripadajočega
funkcionalnega zemljišča objekta na Glavarjevi cesti 92 – 94. Postopek na sodišču
poteka že več kot 10 let. Kdaj bo zadeva z
zemljišči dokončno urejena, ni mogoče
napovedati. O nevarnosti obstoječe »ruševine« je Občina že obvestila lastnika oziroma stečajnega upravitelja.
Nacionalni mediji so se pred kratkim
precej razpisali o inertnih odpadkih.

Kako daleč ste pri dogovorih z
ministrstvom ta trenutek?
Na Agenciji RS za okolje smo potem, ko je
druga stopnja po naši pritožbi odpravila
njihovo okoljevarstveno dovoljenje za zapiranje (izdano je bilo na osnovi starega načrta iz leta 2005), reaktivirali vlogo za izdajo
okoljevarstvenega soglasja za zapiranje odlagališča. V ta namen smo naročili novelacijo Programa monitoringa podzemne vode
in Programa ukrepov v primeru preseganja
opozorilnih sprememb, ki bosta predvidoma izdelana v mesecu oktobru. S tem naj bi
bila vloga za zapiranje popolna.
Naša pričakovanja in pogovori z ministrstvom gredo trenutno v smeri dvofaznega
reševanja problema: najprej zaprtje odlagališča, potem pa odstranitev (predelava)
odpadkov na okoljevarstveno ustrezen način, da bo v končni fazi možna realizacija
Občinskega podrobnega prostorskega načrta, za katerega imamo potrebna soglasja
služb Ministrstva za okolje in prostor.
Župani devetih sosednjih občin
(Domžale, Kamnik, Komenda,
Mengeš, Trzin, Lukovica, Moravče,
Dol pri Ljubljani in Vodice) si želijo
Osrednjeslovensko pokrajino razdeliti na
severni in južni del. Kaj konkretno bi to
po vaši oceni pomenilo za našo Občino?
Tema o nastanku oziroma formiranju
pokrajin v Sloveniji se občasno pojavlja
v političnih sredinah in v medijih. Koliko
naj bi bilo pokrajin in kako naj bi bile te
pokrajine formirane, še ni povsem določeno, ker se stroka in politika ne uskladita v tolikšni meri, da bi bil predlog sprejemljiv za obravnavo v Državnem zboru.
Po zadnji noveli predloga Zakona o pokrajinah naj bi Osrednjeslovensko regijo
tvorile občine od Kamnika na najbolj severnem delu do Kostela na najjužnejšem
delu Slovenije.
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Predlog pokrajin:

Župani navedenih občin smo bili soglasni,
da predlagamo delitev Osrednjeslovenske
pokrajine na dva dela, severni in južni del.
Območje je zaradi zgodovinskih, geografskih in krajinskih, upravnih, prometnih in
drugih razvojnih razlogov preveč raznoliko.
Zaradi različnih potreb in načina funkcioniranja ter življenja v tem območju, ki jih
narekujejo navedeni razlogi, bi bila tako zasnovana Osrednjeslovenska pokrajina nefunkcionalna. Izračuni kažejo, da je severni
del regije dovolj velik, da bi lahko ustrezno
in učinkovito izvrševal svoje naloge.
Pred vrati je poletje. Kaj bi ob tej
priložnosti želeli sporočiti občanom?
Občankam in občanom želim, da poletne
mesece preživijo mirno, sproščeno in čim
bolj varno ter da si naberejo novih moči za
prihajajoče jesenske dni.
Špela Šimenc

18. seja Občinskega
sveta Občine Komenda
V četrtek, 17. junija, je v telovadnici šole v Mostah potekala 18.
seja Občinskega sveta Občine Komenda. Nekaj poudarkov zadnje občinske seje pred poletjem:
◼ Predlog Sklepa o vstopu Občine Komenda v slovensko in svetovno mrežo
Starosti prijaznih mest in občin
Starosti prijazna mesta in občine so Mednarodni program Svetovne zdravstvene
organizacije, ki skuša mestom in občinam
pomagati, da se prilagodijo dvema globalnima demografskima trendoma – naglo
staranje prebivalstva in širjenje urbanizacije. Namen programa je iskanje rešitev
za zdravo, aktivno in dostojanstveno staranje. Kot je poudaril poročevalec dr. Jože
Ramovš, se prebivalstvo stara, danes je
v dolgotrajni oskrbi 4 % prebivalstva, po
ocenah jih bo v naslednjih 20 letih 10 %.
Povprečna starost v Evropi se približuje 50
letom, tudi v Komendi se beleži hiter porast števila starejšega prebivalstva (nad 65
let), zato so tovrstni programi po njegovem mnenju izjemnega pomena. V skladu s
Pravili delovanja slovenske mreže starosti
prijaznih mest in občin, ki jih je sprejel Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo

in medgeneracijsko sožitje kot koordinator Slovenske mreže starosti prijaznih
mest in občin 5. 1. 2021, Občina Inštitutu
vsako leto poravna pogodbeno pristojbino
v višini 4000 evrov, inštitut pa zanjo izvaja
v pravilih naštete naloge. Sklep so svetniki
soglasno sprejeli.
◼ V vrtec bodo najverjetneje
sprejeti vsi otroci
V šolskem letu 2021/2022 bo vrtec lahko
sprejel največ 339 otrok v 18 oddelkih. Od
tega bo predvidoma 7 oddelkov prvega starostnega obdobja in 11 oddelkov drugega
starostnega obdobja. En oddelek drugega
starostnega obdobja bo heterogen (starost
otrok od 3 do 6 let), vsi ostali oddelki bodo
homogeni. Kot je na seji povedala direktorica Občinske uprave, mag. Majda Ravnikar, je trenutno na čakalno listo uvrščen
en otrok, a po izkušnjah sodeč, bodo septembra lahko v vrtec zakorakali prav vsi
vpisani otroci.

◼ Predlog Odloka o podelitvi koncesije za
opravljanje gospodarske javne službe
vzdrževanje javne razsvetljave v Občini
Komenda – prva obravnava
Izbiranje izvajalca za vzdrževanje javne
razsvetljave je do sedaj v Občini potekalo
prek javnega razpisa. V prvi vrsti, da se zadosti zakonodaji, pa bo odslej za to skrbel
koncesionar. Odlok je pomagal pripraviti
mag. Aleksander Kupljenik, ki je razložil, da
ima Občina Komenda to dejavnost opredeljeno kot izbirno gospodarsko javno službo
in se mora ravnati po določilih, ki jih določa
Zakon o gospodarskih javnih službah. Zato
je kot edina možnost podelitev koncesije. Predvideva se, da stroški ne bodo veliko
odstopali od dosedanjih stroškov za tokovino
in vzdrževanje javne razsvetljave. Svetnico
Urško Grošelj Petkovšek je zanimalo, v čem
se bo ta način vzdrževanja javne razsvetljave
razlikoval od dosedanjega. Kot je odgovoril
mag. Kupljenik, bo poleg zakonske ureditve,
v novem sistemu sama kakovost izvedbe bolj
sledljiva, kot je v tem trenutku. Župan je dodal, da je razlog, da so se odločili za koncesijo
tudi v tem, da bo moral bodoči koncesionar
skrbeti tudi za kataster, vzpostaviti kataster
javne razsvetljave, da se bo točno vedelo, kje
je kakšna svetilka in kakšna je njihova svetilnost. Po njegovih besedah pa se od koncesionarja pričakuje tudi, da bo poročal državi
o stroških in dogajanju na omrežjih javne
razsvetljave, kar so sicer do sedaj delali na
Občini. Do 4. julija je na Predlog odloka še
odprta javna obravnava.
Špela Šimenc
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Na podlagi 131. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZUreP-2, Uradni list RS št. 61/17)
objavljamo naznanilo

O JAVNI RAZGRNITVI
ELABORATA LOKACIJSKE
PREVERITVE
I.
Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve, ki ga je za individualno odstopanje od
prostorskih izvedbenih pogojev v Poslovni coni
Žeje pri Komendi na zemljišču parc. št. 1333/68,
k. o.1905 Moste, aprila 2021 pod št. 164-06-2101 izdelalo podjetje URBANIA, d. o. o., Koseška
cesta 8, 1000 Ljubljana, bo od vključno 02. 07.
2021 do vključno 16. 07. 2021 v prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Ogled
gradiva bo v času javne razgrnitve možen:
◼
◼
◼
◼
◼

ob ponedeljkih od 8.00 - 15.00,
ob torkih od 8.00 - 14.00,
ob sredah od 8.00 - 12.00 in od 13.00 - 17.00,
ob četrtkih od 12.00 - 14.00,
ob petkih od 8.00 - 12.00.

Junijsko razmišljanje
V zadnjih tednih, mesecih pogosto beremo v časnikih ter na socialnih omrežjih o Komendi, dolgovih, lokalnih šerifih … Vse se
piše enosmerno, brez zavedanja, da vsi zapisi škodujejo Občini
Komenda pri pogajalskih izhodiščih za reševanje aktualnih problemov. Pisanje o »lokalnih šerifih«, ki leti tudi na našega vodjo
svetniške Liste TRN Igorja Štebeta, je popolnoma absurdno. Kdor
pozna Igorja, ve, da je »vlečni konj« pri reševanju zatečenih problemov, ki so nastali v času pred 2010. Po preverbi vidimo, da je
bil pobudnik člankov v medijih svetnik v Občinskem svetu Občine Komenda med letoma 2002-2006 ter 2006-2010. Še več, leta
2004 se je začel pripravljati Občinski prostorski načrt s posegi na
odlagališčih inertnih odpadkov, ki se je pripravljal v glavnini do
2009. Omenjena oseba je tudi glasovala in odločala o suhadolski
jami v tistih letih, ni pa bilo opozoril in nestrinjanj, kot jih beremo
sedaj, ko morajo drugi reševati zatečeno stanje. Rajši s članki v
medijih meče polena pod noge ter si dela samopromocijo, namesto da bi poenoteno reševali zadevo v dobrobit Komende.
Omenjeni svetnik je bil tudi član Nadzornega odbora PCK Komenda v letih, ko je nastal več milijonski dolg, ki se je letos dokončno odplačal. V letih med 2004 in 2010 je bilo tudi več projektov, ki pa so propadli in niso šli nikoli v realizacijo prav po
njegovi zaslugi.
Člani Liste TRN vam želimo lepo, sončno poletje ter da si odpočijete od vsakdanjih skrbi.
Lista TRN

Gradivo bo v času javne razgrnitve dostopno
tudi na občinskih spletnih straneh.

II.
Pripombe v zvezi z javno razgrnjenim dokumentom se v času razgrnitve lahko vpisujejo v
knjigo pripomb in predlogov na istem naslovu.
Pisne pripombe in predlogi se v tem roku lahko
posredujejo tudi po pošti na Občino Komenda,
Zajčeva 23, 1218 Komenda, na elektronski naslov obcina@komenda.si ali na telefaks št. 01
834 13 23.

III.
To naznanilo se objavi v občinskem glasilu, na
spletnih straneh Občine Komenda (skupaj z
elaboratom lokacijske preveritve) in na občinski oglasni deski.
Številka: 350-0003/2021
Datum: 31. 05. 2021
Pripravil: Marjan Potočnik, podsekretar
Župan Občine Komenda: Stanislav Poglajen

Junij, mesec, v katerem letos obeležujemo 30.
let samostojne in demokratične Slovenije, je po
dobro leto trajajočih omejitvah zaradi epidemije končno prinesel več sprostitve. V prazničnem
vzdušju bo Slovenija že drugič, vnovič pod vlado,
ki jo vodi SDS, prevzela predsedovanje Evropski uniji in tako okrepila vključenost v ta prostor. In, medtem ko se nekateri še vedno glasno borijo z namišljenimi mlini na veter, drugi že ves čas
`meljejo moko za vse`, da bomo lahko jutri od tega tudi kaj imeli ...
V OO SDS Komenda smo ta mesec izvedli letno in programsko
konferenco, na kateri smo, v luči kongresa stranke, potrdili programske resolucije, ki utrjujejo demokratične temelje države
in gradijo konkurenčno digitalno družbo za vse generacije. Ob
tem smo se izčrpno seznanili tudi z vsemi perečimi vprašanji v
Občini in potmi za rešitev nastalih situacij. Poleg okrepljenega
članstva je razveseljiv podatek o vključitvah mladih, zato je bila
dana pobuda, da se jeseni v Komendi ustanovi občinski odbor
Slovenske demokratske mladine (SDM), kar bo lepa popotnica
za prihodnost. Za začetek te poti pa vsem občankam in občanom
ob Dnevu državnosti želimo ponosno praznovanje največjega
slovenskega praznika.
OO SDS Komenda
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»Dva podžupana in
ena direktorica«
Občino Komenda po novem vodijo neprofesionalen župan
Stanislav Poglajen, stari podžupan Igor Štebe (TRN), ki je
enkrat sicer že odstopil, drugi nov podžupan Aleš Marinko
(SDS) in direktorica občinske uprave Majda Ravnikar (ki pa
je 'v sedlu' že mnogo let).
Med prvimi sklepi, ki so jih predlagali občinskemu svetu v
potrjevanje, je bilo to – da neprofesionalnemu županu potrdimo uporabo službenega avtomobila (ne glede na to, da
je šel v pokoj), plačilo goriva in servisev ter zavarovanja.
Strošek avta zame sploh ni tako bistven. Bistven je bolj vzor
in sporočilo župana, ki ga je s tem sklepom poslal vsem
nam. Zanimivo, da se župan ni odrekel temu strošku, sploh
glede na milijonsko odškodnino v primeru »Palmarium« ter
glede na prihajajoče stroške.
Osebno pa sprašujem oba podžupana, ali sta se že odrekla
sejninam v občinskih podjetjih, glede na to, da vsak oz. oba
od njiju posebej že prejemata kot mesečni pavšal?

Nov zbirni center že obratuje
Uporabno dovoljenje za obratovanje je dobil nov zbirni center v
Suhadolah, ki je bil s tem predan v uporabo občanom Kamnika in
Komende. Ob tem so si center v petek, 18. junija, skupaj ogledali
kamniški župan Matej Slapar, komendski župan Stanislav Poglajen, Ivan Hrženjak in Igor Petek, , direktorja podjetja Publikus, d.
o. o., Bojan Zorman, direktor GG Graditelj, d. d. in Sead Alibegić,
vodja zbirnega centra. Gre za sodoben večnivojski zbirni center
za ločeno zbiranje odpadkov, ki je asfaltiran in prometno urejen
na način, da oddaja odpadkov poteka čimbolj nemoteno, tudi ob
sobotah, ko se v centru zvrsti tudi do 200 strank.
Zbirni center je namenjen občanom Kamnika in Komende. Oddaja
večine odpadkov je brezplačna za vsa gospodinjstva (v količini, ki
je značilna za gospodinjstvo). Odpadke se lahko odda kadarkoli v
času obratovanja zbirnega centra. To je v poletnem času od ponedeljka do petka od 6.00 do 19.00, ob sobotah pa od 8.00 do 13.00.
Špela Šimenc

Osebno pa sem spoznal, da bo direktorica enostavno naredila vse, da bi ostalo v Komendi vse tako, kot je.
Roman Dobnikar
samostojni svetnik v Občini Komenda

Podžupana odgovarjata
neodvisnemu svetniku Romanu
Dobnikarju
Neodvisni svetnik Roman Dobnikar je v tokratnem političnem
prispevku podžupanoma zastavil vprašanje glede sejnin (»Osebno pa sprašujem oba podžupana, ali sta se že odrekla sejninam v
občinskih podjetjih, glede na to, da vsak oz. oba od njiju posebej
že prejemata kot mesečni pavšal?«). Ker bo naslednja številka
Aplence izšla šele konec meseca avgusta, se je Uredniški odbor
Aplence – Glasila Občine Komenda soglasno odločil, da podžupana že v tej številki prosimo za odgovor na zastavljeno vprašanje, ki
ga podajamo v nadaljevanju.
Aleš Marinko:
»Žalosti me, da moram na taka vprašanja odgovarjati prek
občinskega glasila. Gospod Dobnikar sicer podobna vprašanja zastavlja tudi na svojem forumu, ki ga ima na družbenem
omrežju, a tam onemogoča razpravo tistih, ki z njim ne delijo
istega mnenja. Za vsako funkcijo, ki jo nekdo ima in za katero je
izvoljen, je tudi plačan. Kaj bo posameznik počel s tem denarjem, je njegova osebna stvar, lahko ga daruje tudi v dobrodelne namene, pa tega ne promovira javno. Zgovorno je, da je bil

Roman Dobnikar med leti 2006 in 2011 član Nadzornega sveta
PC Komenda in da so bile v tistem času sejnine tam enormno
visoke, ne glede na uspešnost poslovanja (16 mio kreditov, ki
smo jih šele sedaj odplačali ter druge nepravilnosti v poslovanju). Prepričan sem, da pri vsem skupaj ne gre za vprašanje
sejnin, še manj za skrb za občane in Občino, pač pa zgolj za samopromocijo gospoda Dobnikarja.«
Igor Štebe:
»Na eni prvih sej, ko sem nastopil mesto svetnika (pred desetimi leti), sem sam predlagal ukinitev sejnin. Prejel sem odgovor,
da posamezniku po zakonu sejnina mora biti izplačana. Potem pa
on z njo počne, kar želi. Moram poudariti, da ko sem sam stopil v
Nadzorni svet PCK, smo zmanjšali število članov nadzornega odbora iz 10 na 5 ljudi ter za 50 % znižali sejnine. Na drugi strani pa
je bil kar nekaj let v Nadzornem odboru PCK tudi Roman Dobnikar,
ki se sejninam sam ni odpovedal, hkrati pa lahko z zagotovostjo
trdim, da se v tistem času ni opozarjalo na nobene nepravilnosti, ki so se dogajale. Da se človek po toliko letih 'zbudi' in pozabi, da je bil tudi sam del dogajanja, ki ga danes glasno kritizira,
se mi zdi brezsramno. Z vsem tem škodi in ovira delo Občinskega
sveta, blati ime Občine in vseh prejšnjih Svetov. Sram me je, da se
moramo ukvarjati s takimi stvarmi, namesto da bi se skupaj lotili
resnega dela.«
Špela Šimenc
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Slovesnost ob državnem prazniku s podelitvijo
občinskih in športnih priznanj
Na predvečer državnega praznika je bila v komendskem kulturnem domu
slovesnost s podelitvijo občinskih in športnih priznanj. Dogodka sta se med
drugim udeležila tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Janez Cigler Kralj in varuh človekovih pravic, Peter Svetina.
V organizaciji Kulturnega društva Komenda in Občine Komenda je nastal čudovit
dogodek, ki je združil praznovanje 30. letnice Slovenije in podelitev občinskih ter
športnih priznanj. Slovesnost sta povezovala Darko Mavsar in Mirko Pogačar,
za glasbene vložke pa so poskrbele pevke
iz Vokalne skupine OŠ Komenda Moste
pod vodstvom Marjete Čimžar ter Akustični trio, ki ga tvorijo Ana Zotler, Lucija
Jurkovič in Domen Jurkovič. Obiskovalce je nagovoril župan Stanislav Poglajen:
»Ta večer je namenjen predvsem spominu
na zgodovinski dan pred tridesetimi leti.
Tistega zadnjega torka v juniju leta 1991,
je takratna Slovenska skupščina sprejela
Deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in Te-

meljno ustavno listino o samostojnosti in
neodvisnosti Slovenije. To sta bila osnovna
akta za našo samostojnost in neodvisnost,
ki sta bila slavnostno razglašena na znameniti prireditvi na Trgu republike, kjer je
bila prvič izobešena tudi naša, slovenska
zastava in zapeta naša, slovenska himna.«
Župan je poudaril, da je bil slovenski narod
tedaj složen in enoten, znal je premagovati
medsebojne razlike, različna načela, za en
skupni cilj. In se vprašal, kako je s tem danes? Verjetno malo drugače kot takrat, bi
se strinjali. Svoj nagovor je zaključil s slavno mislijo izpred tridesetih let: »Danes so
dovoljene sanje. Jutri bo nov dan. Vse najboljše, naša Slovenija!«
Špela Šimenc

Mlaj ob občinski stavbi
Dan pred državnim praznikom, 24.
junija, so na pobudo Franca Petriča
komendski kmetje pred občinsko
stavbo postavili visok mlaj, ki ga je
daroval Marko Koritnik.

V letošnjem letu so podelili štiri občinska in tri športna priznanja. Predstavitve si
lahko ogledate na naslednji strani.

SLOVENIJI ZA
ROJSTNI DAN

Akustični trio – Ana Zotler, Lucija Jurkovič
in Domen Jurkovič so poskrbeli za čudovit
zaključek večera.

Foto: Luka Karničnik

Z leve proti desni: podžupan Cerkelj Andrej Kosec, podžupan Komende Aleš Marinko, varuh
človekovih pravic Peter Svetina, župan Stanislav Poglajen in minister Janez Cigler Kralj.

Foto: Luka Karničnik

Slovenija, dežela Mati,
kot sestrica draga si mi,
ko sonce pošiljaš v dolino,
obraz se mi vedno zjasni.
Gore, planine obkrožajo nas,
s snegom pokrita naša je vas,
zemlja zdaj mirno počiva,
življenju se nič ne odziva.

Dogodek so glasbeno popestrile pevke iz
Vokalne skupine OŠ Komenda Moste.

Foto: Luka Karničnik

Marko Zadrgal je občinskima nagrajencema,
Kristini Potočnik in Stanislavu Jenku, v spomin
podaril fotografijo iz časa, ko so postavljali čebelnjak v bližini Glavarjeve beneficijske hiše.

Foto: Luka Karničnik

Sem tu se rodila, odprla oči,
Slovenka po duši, slovenske krvi,
ti zvesta, predana ostanem vse dni.
Srečen je človek na zemljici tej,
Slovenec, Slovenka, ponosno povej;
domovina nam kaže prijazen obraz,
z materinskim objemom spet nas
ogrej.
Marija Kern
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Občinska priznanja Občine
Komenda za leto 2021
Stanislav Jenko (zlato priznanje)

Zaradi njegove pokončne drže, povezovalnega duha ter skrbi za čebele in naravo, je
Marko Zadrgal s prijatelji Stanislava Jenka
predlagal za prejemnika zlatega priznanja
Občine Komenda.

Kristina Potočnik (srebrno priznanje)

»Občinsko priznanje je potrditev, da delamo dobro in tudi velika motivacija za naprej. Še bolj se bomo trudili za vzgojo novih
gasilskih rodov.«
Križ. Ker je bil zelo marljiv mladinec, mu
je bila leta 1996 dodeljena funkcija predsednika Komisije za mladino, ki jo je op-

»Občinsko priznanje je potrditev, da sem
gotovo nekaj dobrega naredil v življenju.«
Stanislav Jenko je leta 1987 postal predsednik Čebelarske družine Komenda – Moste. Po osamosvojitvi društva leta 1997, pa
vse do leta 2004, je vodil Čebelarsko društvo Peter Pavel Glavar Komenda. Njegove
misli in napori so bili vedno usmerjeni k
sodelovanju in enotnosti.
Stanislav Jenko je, po soglasno sprejeti
odločitvi Občnega zbora decembra 1985 o
nakupu lastnega prapora, na katerem bodo
simboli v spomin na Petra Pavla Glavarja,
znatno prispeval k uveljavitvi in formalnemu priznanju prapora Čebelarskega
društva Komenda.
Poleg organizacije in sodelovanja pri različnih dogodkih in prireditvah je Stanislav
Jenko v društvu vedno stremel k osvajanju
novih znanj in vsebin čebelarske tematike.
Kot nosilci ene najlepših kmetijskih dejavnosti so se čebelarji, na pobudo Marka
Zadrgala in Ivana Dolčiča, odločili postaviti čebelnjak na cerkveni zemlji blizu Glavarjeve beneficijske hiše v Komendi. Njihova namera je bila uresničena maja 1991.
Osnovno poslanstvo čebelnjaka je izobraževati šolsko mladino in jih uvajati v praktično čebelarjenje.
Stanislavu Jenku, predsedniku Čebelarskega društva Peter Pavel Glavar Komenda, gre
tudi zasluga, da sta takratni komendski in
lukoviški župan leta 2001 pred novim slovenskim čebelarskim središčem na Brdu pri
Lukovici zasadila tako imenovano Glavarjevo lipo in odkrila Glavarjev spomenik.

»Priznanje vsakemu človeku dobro dene,
je potrditev. Čebele so moje veselje, imam
šest družin. V čebelnjaku se najbolj pomirim
in sprostim.«
Kristino Potočnik najbolj iskreno in globoko opredeljuje ena izmed njenih lastnosti;
to je predanost. Predanost vsemu, kar je v
življenju vrednega, lepega in ljubega in pa
predvsem predanost čebelam.
Kristina Potočnik je vse življenje vesela čebelarka. Njen karakter bi lahko primerjali s
kranjsko sivko: neopazna, predana, pridna
in izjemno koristna.
V vseh teh letih je sodelovala pri ključnih aktivnostih, dogodkih in prireditvah s čebelarsko tematiko. Zelo zavzeta je bila tudi pri
pripravah na gradnjo novega čebelnjaka v
bližini Glavarjeve beneficijske hiše v Komendi.
Za Kristino Potočnik in njene kolege čebelarje bi lahko rekli, da so naši varuhi, ki nas
opozarjajo, da bomo takrat, ko bo umrla
zadnja čebela, tudi mi umrli z njo. Srebrno
priznanje Občine Komenda je zgolj skromna zahvala za njeno predanost.
Kristino Potočnik je za prejemnico srebrnega priznanja Občine Komenda predlagal
Marko Zadrgal s prijatelji.

Andrej Lukanec (bronasto priznanje)
Andrej Lukanec je kot dvanajstletni deček
vstopil v Prostovoljno gasilsko društvo

ravljal do leta 1999.
Leta 2001 je prevzel funkcijo podpredsednika Prostovoljnega gasilskega društva
Križ, ki jo je opravljal do leta 2003. Istega leta je prevzel funkcijo predsednika
društva in jo opravljal celih deset let, vse
do leta 2013.
Po izteku mandata je v društvu še enkrat
prevzel mladino in jo je vodil do leta 2018,
ko je postal vodja Komisije za mladino pri
Gasilski zvezi Komenda. To funkcijo opravlja še danes.
V Prostovoljnem gasilskem društvu Križ
opravlja tudi funkcijo pomočnika poveljnika za prvo pomoč.
Ker je Andrej Lukanec zelo marljiv in pošten gasilec, ga je Gasilska zveza Komenda,
s pridružitvijo Turističnega društva Komenda, predlagala za prejemnika bronastega priznanja Občine Komenda.

Roman Kosirnik (bronasto priznanje)

»Trideset let sem bil v gasilstvu, pred kratkim pa sem se poslovil od vodstvenih funkcij.
Občinsko priznanje je potrditev za moje preteklo delo, da smo delali dobro. Lepa leta so
za mano. Sedaj pa sem žezlo predal mlajšim
generacijam, ki jih močno podpiram.«
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Roman Kosirnik je gasilec od leta 1982.
Večino svojega prostega časa je namenil
delovanju v Prostovoljnem gasilskem društvu Moste pa tudi na višjih nivojih gasilske
organizacije. V vseh letih je opravil veliko
izobraževanj, usposabljanj ter specialnosti.
Napredoval je vse do čina gasilskega častnika II. stopnje, ki ga je dobil leta 2018.
V Prostovoljnem gasilskem društvu Moste
je celih 14 let opravljal funkcijo predse-

dnika – od leta 1989 do leta 2013. Predsedniško mesto je ponovno prevzel leta
2018. Trenutno še vedno sodeluje tudi v
Upravnem odboru društva, kjer pomaga
predvsem s svojimi bogatimi izkušnjami
na več področjih.
Udeležil se je ogromno operativnih akcij, v
katerih je s svojo nesebično pomočjo mnogokrat pomagal ljudem, ki so se znašli v
stiski. Vedno se zavzema za prostovoljno
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opravljanje dela in je s svojim udejstvovanjem zgled tako vrstnikom kot tudi mlajšim članom.
Roman Kosirnik je s svojim izrednim in
prostovoljnim delom v gasilstvu pripomogel k obstoju in razvoju gasilstva v
Občini Komenda na vseh področjih, zato
ga je Prostovoljno gasilsko društvo Moste
predlagalo za prejemnika bronastega priznanja Občine Komenda.

Športna priznanja Občine
Komenda za leto 2021
Haya Veinhandl Obaid (Najperspektivnejša športnica do 15. leta starosti)

Karim Obaid (Najperspektivnejši
športnik do 15. leta starosti)

Haya je leto 2020 zaključila s 100 % uspehom
v borbah. Nastopala je v kategoriji starejših
deklic U14. Kljub okrnjeni tekmovalni sezoni
doma in v tujini zaradi epidemije je nastopila
na 6 tekmovanjih in se borila v 15 borbah ter
zmagala na vseh petnajstih. Osvojila je:
1. mesto: Pokal Komende st. deklice – 57 kg
1. mesto: Pokal KBV Lendava (mednarodno
tekmovanje) st. deklice – 52 kg
1. mesto: Apolon Open (mednarodno tekmovanje) st. deklice – 52 kg
1. mesto: Državno prvenstvo (za deklice
U14) st. deklice – 52 kg
1. mesto: Pokal Gorice st. deklice – 57 kg
1. mesto: Pokal Žirov st. deklice – 52 kg

Karim je v letu 2020 nastopil na šestih
tekmovanjih v Sloveniji, tekmovanja v tujini je preprečila epidemija. Zadnje leto je
tekmoval v kategoriji mlajših dečkov U12.
Na mednarodnem tekmovanju v Lendavi se je boril proti nasprotnikom iz Srbije,
Madžarske, Hrvaške, Ukrajine in Bosne in
Hercegovine. Osvojil je:

Na mednarodnih tekmovanjih se je borila
proti nasprotnicam iz Avstrije, Bosne in
Hercegovine in Madžarske.
V skupnem seštevku slovenske judo lestvice
je v kategoriji starejših deklic osvojila končno
1. mesto med 70 tekmovalkami. V letu 2020 je
uspešno prikazala kato in osvojila zeleni pas.

1. mesto: Pokal Ptuja ml. dečki – 42 kg
2. mesto: Pokal Gorice ml. dečki – 42 kg
3. mesto: Pokal Žirov ml. dečki – 42 kg
3. mesto: Pokal Komende ml. dečki – 42 kg
5. mesto: Pokal KBV Lendava (mednarodno tekmovanje) ml. dečki – 38 kg
5. mesto: Apolon Open (mednarodno tekmovanje) ml. dečki – 38 kg
V pretekli sezoni je skupno opravil 22 borb,
od tega osvojil 15 zmag in doživel 7 porazov, kar mu je prineslo 68 % uspeh v letu
2020. Lani je tudi uspešno opravil izpit za
oranžno zeleni pas.

Jan Šubelj (Najboljši športnik v mladinski konkurenci)
Jan je eden najboljših in najperspektivnejših šahistov med svojo generacijo ne samo
v Sloveniji, temveč tudi v Evropi. Ima perspektivni razred v standardnem, pospešenem in hitropoteznem šahu in nastopa
za kadetsko, mladinsko in A člansko reprezentanco. Leta 2018 je bil pri Šahovski
zvezi Slovenije izbran za šahista leta med
mladinci do 18 let. V letu 2020 je na odprtem turnirju v St. Veitu v Avstriji osvojil še
zadnjo potrebno normo za naziv mednarodnega mojstra in tako pri svojih rosnih
16 letih osvojil naziv International Master
(IM). S tem je postal najmlajši mednarodni
šahovski mojster v zgodovini samostojne
Slovenije. Ima potencial za bodočega velemojstra in vrhunskega šahista. Pomembni
dosežki v letu 2020:
1. mesto: Državno mladinsko prvenstvo v
standardnem šahu – F16
1. mesto: Državno mladinsko prvenstvo v
pospešenem šahu – F18
2. mesto: 39. Jacques-Lemans-Open St.
Veit _A-Turnier Avstrija
2. mesto: Bassano del Grappa A_turnir,
Italija
4. mesto: 23. memorial Vasje Pirca – velemojstrski turnir
4. mesto: First Saturday GM November
2020, Budimpešta – velemojstrski turnir
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Novi koncesionar zdravstvene dejavnosti Studio R:

»Veliko vlagamo v preventivo«

Dva meseca je že, odkar v Občini Komenda deluje novi koncesionar zdravstvene dejavnosti, Studio R. Do sedaj se je zanje opredelilo okoli 1400 pacientov. Kot so nam povedali, jih odlikujejo
predvsem tri stvari: v veliki meri delujejo digitalno, veliko vlagajo v preventivo, za pacienta pa si
vedno skušajo vzeti dovolj časa.

K

do so zdravniki, ki bodo delovali v
Komendi?
V Komendi delajo tri zdravnice:
Branka Bogataj, Simona Jenko in Vesna
Nikšič. Vse tri so zdravnice specialistke
družinske medicine z bogatimi izkušnjami. Nad njihovim delom bdi še naš glavni
zdravnik specialist Primož Rus.
Glavni zdravnik Primož Rus, dr. med. spec.,
je izkušen zdravnik specialist z bogato
zdravniško, menedžersko in umetniško
kariero. Med pacienti priljubljen zdravnik
in med zdravniki zaželen mentor je zaslužen za uspeh ordinacij.
Zdravnica Branka Bogataj, dr. med. spec.,
je zdravnica specialistka z bogatimi izkušnjami, ne samo v klasični zdravniški službi,
temveč tudi na pedagoškem in inšpekcijskem področju. Ukvarja se tudi z zdravljenjem odvisnosti od nedovoljenih drog.
Zdravnica Vesna Nikšič, dr. med. spec., je
zdravnica specialistka z mednarodnimi izkušnjami z različnih področij primarnega
zdravstva, je tudi alpinistka. Je strokovna

in predana zagovornica kakovostne in celostne obravnave pacienta.
Zdravnica Simona Jenko, dr. med. spec., je
zdravnica specialistka družinske medicine
z večletnimi izkušnjami iz družinske in urgentne medicine, ki ji nista tuji niti hipnoza in akupunktura.
Kako poteka med občani opredelitev za
novega zdravnika? Še sprejemate nove
paciente?
V Skupinski praksi zasebnih ordinacij,
kamor sodi tudi naša organizacija Studio
R, smo organizirani drugače kot večina
drugega javnega zdravstva (zdravstveni
domovi, zasebniki). Z uporabo digitalnih
tehnologij, enotnega kontaktnega centra
in drugih inovativnih rešitev smo precej
razbremenili osebje. Zato lahko brez posebnih omejitev sprejemamo nove paciente in zato tekom obiska pri nas neprestano
ne zvonijo telefoni, temveč ima osebje dejansko čas, da se posveti pacientu. V prvem
mesecu in pol se je opredelilo 1.400 paci-

entov. Novi pacienti se dnevno še opredeljujejo in zato še nismo pri končni številki
pacientov, a trenutno do konca leta pričakujemo 2.000 pacientov.
Kakšno obravnavo lahko novi pacienti
pričakujejo od vas?
Vidimo, da ljudi, ki obiščejo naše ordinacije,
nekoliko presenetijo trije vidiki. Prvič, zelo
smo digitalni, vse kartone vodimo elektronsko, naši zdravniki in zdravnice so odprti za sodobne načine komunikacije (elektronska pošta, video klici in podobno).
Drugič, veliko vlagamo v preventivo. Trudimo se, da vsem pacientom vsaj enkrat
letno izmerimo osnovne izvide krvi, opravimo ekg, gleženjski indeks in podobno.
Vsako bolezen je namreč veliko lažje zdraviti, ko je šele na začetku.
Tretjič, ker smo organizirani drugače, pri
nas ne hitimo, osebje ima več časa za posameznega pacienta. Starejše večkrat tudi
obiščemo na domu, saj se je včasih v domačem okolju lažje sprostiti in pogovoriti.

V Komendi delajo tri zdravnice. Na fotografiji sta Simona Jenko, dr. med. spec. (levo) in Vesna Nikšič, dr. med. spec., manjka pa Branka Bogataj, dr. med.
spec. Poleg je glavni zdravnik Primož Rus, dr. med. spec., ki bdi nad delom v komendski ordinaciji.
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Bi ob tem priložnosti tudi sami kaj sporočili
občanom Komende?
Ko se covid-19 umirja, bomo imeli spet čas, da se posvetimo
celoviti skrbi za vse naše pacientke in paciente. Vpeljali bomo
spletne strani za paciente za naročanje, recepte, napotnice,
izvide, a tudi z bogatimi video nasveti, vprašalniki in kvizi o
zdravju ter še marsičem. Sem sodi tudi nagradna igra »Sestre
prinašajo zdravje in srečo«. Raziskave pri nas in po svetu kažejo, da ljudje sicer pridemo na preventivni pregled, a zatem na
nasvete v vsakodnevnem tempu pozabimo. Zato smo pripravili
paleto dejavnosti, pregledov, delavnic in nagradno igro. Ko ob
vsaki udeležbi storite nekaj za svoje zdravje, prejmete srečko
in se potegujete za lepe nagrade (praktične nagrade, izleti po
Sloveniji, vikend paketi ali mini počitnice v dvoje, foto seanse,
estetske storitve). Več na sestre.si
V Skupinski praksi se okrog pacientov naš svet vrti. Zato bomo
izredno veseli vseh predlogov, mnenj, pripomb. Želimo nuditi kakovostne, varne in pacientom prijazne storitve. Zato smo
odkrite besede vedno veseli, da se lahko izboljšamo. Pokličite
nas ali nam pišite po elektronski ali klasični pošti. Prav vsako
mnenje pride do direktorice in nanj tudi osebno odgovori.
Špela Šimenc

NA PLAC
SVEŽE
•
SEZONSKO
•
DOMAČE
Odprto 24 / 7, vse dni v letu
Samopostrežni avtomati
Moste pri Komendi,

ob glavni cesti Mengeš - Brnik

Kmetijska zadruga Cerklje | Zadružna ulica 2
info@kzcerklje.si | 01/ 83 45 680
trgovina.komenda@kzcerklje.si

V KZC – v trgovini v Komendi nudimo:

DOMAČE
DOBROTE

ZELIŠČA

GNOJILA IN
ZAŠČITNA
SREDSTVA
ZA VRT
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Od osnovnošolskih klopi se je poslovila
generacija letnika 2006
V ponedeljek, 14. junija, je pred šolo v Mostah potekala letošnja valeta. Kljub
težkemu letu, ki ni dopuščalo ne pravih plesnih, ne kakršnih koli drugih
priprav, so učenci za starše in učitelje pripravili pester program.
Vreme je tisti ponedeljek zvečer sodelovalo in čudovit topel poletni večer je bil kot
naročen za valeto, ki se je dogajala pod
milim nebom. Vhod v šolo je postal oder,
na katerem so se vrstili devetošolci in se
poslavljali od svojih osnovnošolskih klopi. Za svojo valeto so si izbrali misel 'Sledi
svojim sanjam'. Večer je bil poln spominov, v zraku je bilo čutiti nekaj nostalgije
po vsem, kar se zgodi in splete v toliko letih, in pričakovanja neznanega, kaj vse še
prihaja … »Če v vas ob koncu osnovne šole
še ni povsem izdelan življenjski scenarij,
ni nič narobe. Veliko bolj pomembno je,
da ste v teh devetih letih nekoliko usmerili
svoj notranji kompas, ki naj vam kaže, kaj
je vredno, dobro, potrebno, smiselno. Tega
pa nikar ne spreglejte,« je najštevilčnejšo
generacijo devetošolcev nagovorila ravnateljica Barbara Janežič Bizant, ki je z razredničarkami devetih razredov podelila tudi
šolske knjižne nagrade. Te so prejele Maša

Grkman, Mia-Marija Vravnik, Asja Humar,
Tjaša Plantarič, Zala Bizjak in Ema Cvek.
Prejemniki občinskih nagrad
Kar deset učencev je za svoje dosežke prejelo občinska priznanja in nagrade, ki sta
jih podelila župan Stanislav Poglajen in
direktorica Občinske uprave mag. Majda
Ravnikar. Uvodoma je prisotne nagovoril
župan: »Generacija letnika 2006! Nocoj
je večer, ko zaključujete prvi delček vašega življenjskega izobraževanja. Znanje
je bogastvo, ki vam ga nihče ne more in
ne sme vzeti. Znanje je vaše bogastvo in
zaklad tudi za prihodnost. Bodite vztrajni,
bodite željni vsrkati vase nova znanja, bodite nepremagljivi pri sprejemanju znanj.
Bodite kos vsem oviram, ki bodo v napoto
pri vašem nadaljnjem življenju. Vedno in
povsod si izberite pravo pot, tisto pot, ki
bo najbolje izpolnjevala vaša pričakovanja,
vaše sanje.«

V letošnjem letu sta kar dva učenca izpolnila pogoje za vpis v Zlato knjigo Osnovne
šole Komenda Moste. To sta Hana Marija
Erent in Miha Strajnar. Poleg njiju pa so
prejemniki občinskih nagrad še Žak Avbelj,
Julija Hoyer, Manca Juvan, Lara Kranjec,
Kaja Osolin, Benjamin Petrič, Gaja Štern in
Zala Žurbi.
Špela Šimenc

Prejemniki občinskih nagrad in priznanj

Prejemniki šolskih knjižnih nagrad

V Zlato knjigo Osnovne šole Komenda Moste sta se vpisala
Hana Marija Erent in Miha Strajnar
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Redni občni zbor TD Komenda
Na Gori, na Koželjevi domačiji smo se zbrali v soboto, 30. maja. Vreme tako
kot cel letošnji maj ni obetalo sončnega popoldneva. Prizadevnih članov TD
Komenda to ni zmotilo, pod velikim nadstreškom so pripravili dovolj miz,
klopi in ostalega, kar pritiče druženju članov.
Koronski časi še niso pozabljeni, morali smo
se držati navodil. Zato tudi ni bilo uvodnega
kulturnega dogajanja. Predsednik Turističnega društva Vid Koritnik je zbor pozdravil,
predlagal delovne organe zbora in Romana
Grošlja za predsednika občnega zbora. Vseh
50 prisotnih članov nas je z dvigom rok potrdilo predlagano. Sledila so poročila. Na delo
Turističnega društva Komenda je tudi močno vplivala epidemija. Pa vendar so se tradicionalne dejavnosti izvedle. Že v januarju
so bile koline, s stojnico in transparenti smo

podpirali 'Pogija', niso izostale tradicionalne
etnološke prireditve, kot so gregorčki, ribji
piknik, peka kostanja, ličkanje, postavljanje
novoletne jelke in razstava jaslic, seveda vse
v okrnjenem obsegu. A ker pravimo, da vsaka slaba stvar prinese tudi kaj dobrega, se je v
preteklem letu na Koželjevi domačiji opravilo
veliko vzdreževalnih del. Tudi nekaj sobotnih tržnic je bilo. Predsednik Vid Koritnik je
zaključil program z upanjem, da bomo lahko
nadaljevali in še poglobili društveno in družabno življenje. Zbor je pozdravil tudi župan

Stanislav Poglajen. Program dela društva za
leto 2021 smo soglesno potrdili.
Vse občanke in občani Občine Komenda in
prijatelji ste toplo vabljeni na vse naše prireditve in na sobotne tržnice na prostoru
Konjeniškega kluba Komenda. Stopite v
naše vrste, veseli vas bomo!
Katja Tabernik

Tekmovanje v pikadu
Društvo upokojencev (DU) Komenda je
ob občinskem prazniku Občine Komenda 20. maja pripravilo turnir v pikadu.

Fotodokumentacija sekcije za pikado

Tekmovanje je bilo v prostorih Teniškega
kluba (TK) Komenda na Gmajnici. Tekmovalce in tekmovalke, sicer člane sekcije Pikado pri DU Komenda, je pozdravil predsednik
DU Komenda Sašo Lenarčič. Najboljšim med
njimi je izročil pokale. Med moškimi so prva
tri mesta zasedli Drago Žinič, Marjan Urh in
Alfonz Hrovat (na fotografiji s pokali), med
ženskami pa Fani Sodnik, Dani Misja in Andreja Rojko.
Drago Kolar in Jožef Pavlič

Srečanje veteranov vojne za Slovenijo
V petek, 21. maja, popoldne je pri spominskem obeležju pred Občino Komenda potekalo srečanje veteranov vojne za Slovenijo z območja občin Kamnik in
Komenda, ki sta ga skupaj organizirala Policijsko veteransko društvo Sever
Ljubljana (Odbor Kamnik) in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik-Komenda.
Po uvodni slovenski himni je sledila položitev venca k spomeniku, za glasbene vložke je poskrbel Franc Grilc na harmoniki,
dva recitala pa sta izvedla Božo Zupančič in
Anja Kralj Železnik. Uvodni nagovor je imel
Emerik Peterka, predsednik Policijskega
veteranskega društva Sever Ljubljana, ki je
poudaril, da je bila pot do samostojne, neodvisne, demokratične države dolga, težka

in na žalost tudi posejana s številnimi žrtvami. »K temu, da imamo danes svojo državo, so doprinesle tudi številne generacije
pred nami. Ne glede na vse aktualno politično dogajanje v Sloveniji menim, da vse
premalo cenimo dejstvo, da imamo svojo
državo. Da se premalo zavedamo, da je za
slovenski narod to izjemen dosežek, ki bi
ga morali veliko bolj ceniti. Zato je prav, da

praznik državnosti svečano proslavimo, še
posebej letošnjo 30. obletnico osamosvojitve,« je dejal Emerka in naštel številne prireditve, ki se bodo v letošnjem jubilejnem
letu še dogajale.
Špela Šimenc
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Državno gasilsko tekmovanje
5. in 6. junija je v Celju potekalo državno gasilsko tekmovanje, ki bi sicer moralo biti v letu 2020, vendar je bilo
zaradi epidemioloških razmer prestavljeno na letošnje
leto. Da tekmovanje bo, smo izvedeli konec aprila, zato
nam je za priprave ostalo samo mesec dni.
Iz našega društva so se na tekmovanje uvrstile tri ekipe: pionirke,
mladinci in članice A. Iz naše gasilske zveze so se na državno tekmovanje uvrstili še starejši gasilci iz PGD Križ. Redko katera tako
majhna gasilska zveza, kot je Komenda, se lahko pohvali, da je na
državnem gasilskem tekmovanju udeležena s kar 4 ekipami.
Udeležba na državnem gasilskem tekmovanju pa poleg dodatnih
priprav zahteva tudi veliko organizacijskih priprav in dodatnih stroškov. Na državnem tekmovanju morajo biti ekipe oblečene in opremljene enotno in po strogih predpisih, ki so na nižjih nivojih ohlapnejši. Obe ekipi pionirk in mladincev smo morali na novo obleči,
saj se je zamenjal model uniforme. Za dve ekipe mladine in mentorje
smo morali organizirati prevoz v Celje, zato smo se združili z PGD
Šmarca, ki je na državno gasilsko tekmovanje prav tako peljalo dve
ekipi mladih gasilcev, in se na tekmovanje odpravili z avtobusom..
Na državno gasilsko tekmovanje se lahko uvrsti maksimalno 54 ekip
iz vsake kategorije. V soboto, ko je potekalo tekmovanje za mladino, nam je bilo vreme naklonjeno in naše pionirke so se uvrstile na
odlično 7. mesto, naši mladinci pa so z nekaj napakami osvojili 30.
mesto, s tem so pionirke osvojile zlato značko, mladinci pa srebrno.
Po povratku domov so nam v društvu pripravili malico, tako da
smo tudi malo proslavili.
V nedeljo je potekalo člansko gasilsko tekmovanje in tekmovanje
starejših gasilcev. Ves čas tekmovanja je deževalo, vendar gasilcev to
ne zmoti. Članice A so zasedle odlično 6. mesto in za las zgrešile uvrstitev na kvalifikacije za gasilsko olimpijado, starejši gasilci iz PGD
Križ pa so osvojili 29. mesto. Čestitke vsem ekipam in mentorjem!
Mihaela Poglajen, PGD Komenda

Optimistično naprej!
Srečanje vodstva PZDU Gorenjske
s predsedniki društev upokojencev
vzhodne Gorenjske
Vodstvo Pokrajinske zveze društev upokojencev (PZDU) Gorenjske si želi tesnejšega
sodelovanja z vodstvi društev upokojencev
svojega območja. Zato je sklenilo, da bo
pripravilo več srečanj v manjšem obsegu.
Prvo je bilo na Bledu, kjer so se zbrali predsedniki društev z gornjega dela Gorenjske, drugo pa v Komendi, kamor so prišli
predsedniki društev z vzhodnega dela Gorenjske. Srečanje je bilo 27. maja popoldne
v sejni sobi Občine Komenda. Po uvodnem
pozdravu so predsedniki društev povedali o
svojem delovanju. To je v lanskem in letošnjem letu precej zavrla epidemija covid-19,

a predsedniki upajo »na lepše čase«. Tudi
predsednik DU Komenda Saša Lenarčič,
ki je poleg drugega omenil, da to društvo
tare tudi še nerešeno vprašanje lastništva
nad Mlinčki in balinišča pri Podborštu, ki ju
uporablja društvo za rekreacijo svojih članov pa tudi za meddruštvena srečanja.
Sobo DU Komenda je za srečanje pripravil
in jo po njem tudi pospravil predsednik DU
Komenda. V sklepni besedi pri točki Razno je tudi opozoril na žalostno dejstvo,
da upokojenci pridejo prav politikom pri
volitvah, da si pridobijo njihove glasove,
sicer pa hitro pozabijo nanje. Prav bi bilo,
da bi vse organizacije, klubi in društva na
občinskih ravneh videla upokojence, kajti
njihovi člani bodo nekoč tudi – upokojenci.
Tega se vsi skupaj premalo zavedamo, na
to mislimo in upoštevamo.
Jožef Pavlič
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Blagoslovitev obnovljenega
Povudnikovega znamenja
Jugovzhodni del vasi Suhadole od leta 1927 krasi Povudnikovo znamenje (kapelica). Omenjenega leta sta ga iz hvaležnosti Bogu za sina novomašnika Janeza Berganta na domači zemlji postavila njegov oče Janez in mama Apolonija.
Za znamenje skrbijo lastniki – Povudnikovi. Med njimi prav posebej Klara Berlec,
rojena Bergant, ki je z življenjskim sopot

nikom Albertom zaslužna za zadnjo obnovo v lanskem letu; prejšnja je bila leta
2007. Znamenje je do 1. maja 2020, ko je

Župnik Žagar blagoslavlja obnovljeno Povudnikovo znamenje

Tretje kmetovanje po gorjansko
Kmečke igre na Gori so nazaj! Po letu nekmetovanja smo se vrnili močnejši kot
kadarkoli. Virusu navkljub smo želeli izvedeti, katera ekipa se najbolje odreže
pri kmečkih opravilih. Zmagovalci pa so poleg pšenice poželi večno slavo.
Sobota, 5. junija, je bila idealen dan za preizkus kmečkih spretnosti na Gori. Po dveh
letih trdih treningov na domačih njivah
so se tekmovalci iz 12 ekip srečali na znanem gorjanskem prizorišču epskih bojev za
zmago in večno slavo. Tudi letos so se ekipe
pomerile v šestih športno-kmečkih igrah.
»Cik-cak« je bila letošnja otvoritvena igra,
ki je bila izvedena premierno in je pokazala,
da nekaterim smučanje po zeleni gorjanski
ravnini predstavlja obilico preglavic. »Od
Pirana v Gorjana« je bila druga in že dobro
poznana igra, ki je poskrbela za kondicijski
preizkus tekmovalk in tekmovalcev. Pogled
iz izteka skakalnice pa je nekajkrat močno zmedel moško populacijo. V tretji igri z
imenom »ritka peče«, ki je bila prav tako
predstavljena premierno pa so se preizkusili v »nesenju jajc«. Nekaterim je šlo bolje
od pričakovanj, drugi pa so se večinoma
samo petelinili. Sledile so še finalne tri igre,
ki so bile že dobro poznane iz preteklih let,
boj za najboljša mesta pa je bil še povsem
odprt. Igra »kozmodisk« je tudi tokrat na
preizkušnjo postavila kmečko domiselnost

in ekipe so krompir pobirale v polni tekmovalni zagnanosti. »Gorjanski vodovod«
je tudi letos puščal v vse možne smeri in
tako poskrbel za osvežitev, neizprosen boj
in obilo smeha. Vzvratno podajanje puščajočega kozarca z vodo je v teoriji enostavno,
praksa pa je bila popolnoma drugačna. O
končni razvrstitvi pa je tudi tokrat odločala
zadnja, šesta igra, ki je nekaterim ekipam
močno spremenila končno uvrstitev. »Skok
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vanj postavil obnovljeni kip Srca Jezusovega, temeljito obnovil slikar in restavrator
Albin Škrjanec iz sosednjih Most. Obnovo
so podprli vaščani Suhadol, Občina Komenda, velik del stroškov pa so prevzeli
nase domači – Povudnikovi.
Ker v letu obnove zaradi covida-19 to ni bilo
mogoče, ga je letos 29. maja dopoldne blagoslovil komendski župnik Zdravko Žagar.
Peli so cerkveni pevci in pevke, v glavnem
Skadovci in Skadovčanke, vodil pa jih je
nekdanji organist in zborovodja mešanega
cerkvenega pevskega zbora v Komendi Jože
Kavčič, tudi domačin. O zgodovini znamenja
je spregovoril Matija Bergant – Povudnikov,
ki živi v stari Povudnikovi hiši. Med drugim
je povedal, da sta zakonca Bergant znamenje postavila tako, da sta lahko nanj gledala
skozi okno kakšnih dvesto metrov oddaljene
domače hiše. Zahvalil se je vsem zaslužnim
za obnovo sakralnega objekta in dobrotnikom, nato pa številne zbrane vaščane povabil k pogostitvi in prijateljskemu srečanju
Jožef Pavlič

čez plot« po naših podatkih ni razdrl nobene zveze, je pa dodobra uskladil ekipe. Skakanje v vrečah, vsakič z enim tekmovalcem
več, po zahtevnem gorjanskem terenu in z
rahlo vrtoglavico zares ni mačji kašelj. Zato
so bile redke ekipe, ki jim je uspelo dokončati igro, ki je določila končno razvrstitev
na gorjanskem podiumu. Po napetem seštevanju točk in vseh neuspešnih podkupovanjih sodnikov je slavila ekipa Ljubljančanov, zato so domače ekipe sklenile zmago
ubraniti v znani disciplini utapljanja jeze ob
slabi končni uvrstitvi. Upamo, da se na gorjanskem kmetovanju naslednje leto vidimo
tudi z gledalci.
Lep gorjanski pozdrav,
DSKG
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Družina Voglar iz Venezuele, ki si novo življenje ustvarja v Komendi

»Si ne morete misliti, kako
slabo se lahko živi«
Sredi lanskega januarja je v Slovenijo prispela prva skupina Slovencev iz Venezuele, kjer vladajo
izjemno težke življenjske razmere. Med njimi sta bila tudi zakonca Voglar, Luis in Solangel, ter
njuni hčeri, 22-letna Astrid in 18-letna Alexa. Družina si je novo življenje ustvarila v Komendi.

V

enezuelo zadnja leta pretresa huda
gospodarska kriza, ki je prebivalce odrinila na rob preživetja in
povzročila množično izseljevanje. Odidejo vsi, ki imajo za to najmanjšo možnost.
Po ocenah je državo do sedaj zapustilo že
okoli 6 milijonov prebivalcev, ki si po vsem
svetu ustvarjajo novo priložnost za življenje. Tudi v Sloveniji. Med njimi je družina Voglar, ki izhaja iz Dolenjske. Slavka
je bila stara komaj dve leti, ko sta se starša
odločila, da se preselita v Venezuelo. Tam
se jima je rodilo še pet otrok. Starša sta v
Venezueli pokopana, čeprav se je oče celo
življenje želel vrniti domov, v ta namen mu
je v omari vsa leta visel topel plašč. A tega
ni dočakal. Kot tudi ne trenutka, ko so bili

njegovi otroci v jeseni življenja primorani
bežati nazaj. V Slovenijo so se tako vrnili
najstarejša Slavka, ki šteje čez 80 let, Maria z dvema vnukinjama, ter brata Luis in
Jose z družinama. Brat Stanko je že pokojen in pokopan v Venezueli, sestra Rezika
pa živi v Združenih državah Amerike. Ob
prihodu v Slovenijo so nove domove našli
po različnih krajih, Slavka in Maria sprva
v Radovljici in kasneje v Ljubljani, Jose v
Velikem Gabru, Luis pa v Komendi. Težko
so zapustili svoje življenje, prijatelje, hiše,
vse skupaj stlačili v kovček in odšli. A druge
poti v resnici ni bilo.
Leto in pol mineva, odkar Luis, Solangel,
Astrid in Alexa prebivajo v Glavarjevi beneficijski hiši. Luis me pozdravi v sloven-

ščini, dekleta pa se trudijo s posameznimi slovenskimi besedami, a so odločene,
da jim bo z veliko vaje kmalu steklo. Luis
pove, da mu je slovenščina ostala iz mladosti, kajti oče in mama sta doma vedno
govorila z njimi po slovensko. A ko so otroci pričeli hoditi v šolo, je prvi jezik kmalu
prevzela španščina in sčasoma je postalo
tako, da sta jih starša spraševala po slovensko, oni pa so odgovarjali v španščini.
V sanjah si ni predstavljal, da bo moral
namesto v pokoj – bežati iz svoje domovine. Pa se je zgodilo ravno to, kajti razmere v Venezueli so bile slabše iz dneva v
dan. »Moja pokojnina je znašala 2 dolarja,
mleko v trgovini pa je stalo 1,52 dolarja,«
ponazori nepredstavljivo. Zelo veliko je
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delal kot računalničar, da so nekako shajali, tudi s pomočjo sorodnikov iz tujine. Živeli so iz dneva v dan, vsak dan znova so se
ukvarjali s tem, kaj bodo jedli, kaj si bodo
sploh lahko privoščili dati na krožnik. Določenih jedi ali sestavin tudi po eno leto ni
bilo mogoče kupiti. Tudi zdravil je pričelo
primanjkovati. »Imam težave s pritiskom
in za celo naprej sem si zagotovil zdravila,
da sem bil miren. Samo vprašanje časa je
bilo, kdaj bom ostal brez,« pravi Luis.
Ko se je ponudila priložnost za življenje v
Sloveniji, niso oklevali. Niti Astrid in Alexa,
ki sta za seboj pustili šolo, prijatelje in čisto
ves svoj svet v San Diegu, kjer so prebivali. Čeprav je bil kraj, kot pravijo, v primerjavi z drugimi kraji po Venezueli precej
miren, to ne pomeni, da je bil tudi varen.
Prav nasprotno, nobene varnosti več niso
čutili, dekleti v resnici do prihoda v Slovenijo sploh nista vedeli, kako se je svobodno
sprehajati – tudi zvečer – po ulicah, ne da
bi se stalno tresel, kdaj te bodo oropali. Kajti v Venezueli tekom življenja oropajo prav
vsakega. »S prijatelji smo se družili samo

še na fakulteti. Pa še tja se je občasno uspelo pretihotapiti kakšnemu kriminalcu,«
pove Astrid. In doda, da je prišlo tako daleč,
da so človeku celo iz nog sezuli čevlje in iz
ušes pokradli uhane. Zato ni presenetljivo,
da jim je pri nas najbolj všeč – svoboda. Da
greš lahko kadarkoli na sprehod, da se lahko mirno pelješ z avtom, da lahko sediš na
verandi pred hišo. Take samoumevne stvari. »Si ne morete misliti, kako slabo se lahko
živi,« pove Luis. Žena Solangel ob vsem tem
žalostno kima. Njeno srce je ostalo v Venezueli. Tam sta njen brat in sestra, Humberto in Mariela. Vsak dan misli nanju, pogosto
se slišijo. Pravita, da je življenje v Venezueli sedaj še slabše, ni vode, ni elektrike, ni
bencina … A tudi Solangel je odločena, da so
prišli za zmeraj, v Venezuelo pa bodo – če
bo le mogoče – odšli še kdaj na obisk.
V Sloveniji, v Komendi se družina dobro počuti. Precej krajev so že obiskali in dežela
se jim zdi prelepa. Solangel s sosedo Bredo
hodi na sprehode po občini in vsakič se domov vrne navdušena. Dekletom je predvsem
zanimivo živeti v tako mogočni hiši. Malo
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se morajo še privaditi na hladne mesece,
na mrzle zime, kajti v Venezueli so vajeni toplote skozi celo leto. Astrid bo pričela s
študijem na Filozofski fakulteti v Ljubljani,
Alexa pa obiskuje gostinsko in turistično
šolo v Radovljici in živi v tamkajšnjem internatu. Pouk sicer poteka v slovenščini, kar
je zanjo izjemno težko, k sreči pa ima tam
prijateljico Ano, ki govori špansko in ji veliko
pomaga. Luis pravi, da ne zna brez dela, zato
bo še naprej delal. »Pa družino je treba preživeti,« doda. Tudi Solangel upa, da bo lahko
v Sloveniji nadaljevala z delom v kozmetični industriji. Z veseljem se uči kuhanja slovenskih jedi, vse so jim všeč, in slovenskega
jezika. Lepo že našteje v slovenščini, kaj vse
se skriva v njihovi tradicionalni jedi, ki se ji
reče arepa. Takrat, ko je domotožje veliko, se
pogosteje znajde na krožniku.
Kljub težki izkušnji so Voglarjevi pozitivno
naravnana družina. Veseli so, da so dobili priložnost za življenje v varni deželi, in
odločeni, da si bodo naredili tako, da jim
bo lepo.
Špela Šimenc

Vse cevi, ki si jih srce želi!
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14. VN Občine Komenda in Lidlov Pokal za mlade
V soboto, 22. 5. 2021, je v Komendi potekala že 14. VN Občine Komenda in Lidlov pokal za mlade. Za mlade licencirane kolesarje je bila to celo prva dirka v
letošnjem letu v Sloveniji, na štirih različnih startih se je skupaj zbralo prek
400 kolesarjev in kolesark.

Ob deveti uri in trideset minut so se prvi na
start podali najmlajši kolesarji in kolesarke
v kategoriji dečkov C ter deklic C in B. V teh
kategorijah tekmujejo fantje in dekleta,
stari do 13. let, včlanjeni v kolesarske klube, z licencami Kolesarske zveze Slovenije.
Prevoziti so morali 4 kroge oziroma 13 kilometrov in 500 metrov. Na koncu se je zaslužene zmage veselil Maj Bohak iz Perutnine Ptuj. Pri deklicah B je zmago osvojila
Hana Jeromel iz kluba Perutnina Ptuj. Pri
deklicah C pa je bila najhitrejša Maja Vurušič iz Adria Mobila iz Kranja, druga in tretja pa sta bili kolesarki Sloge iz Idrije, Nuša
Moroz in Špela Čuk. Na naslednji dirki so

se merili dečki A in B in deklice A ter mlajše
mladinke, prevoziti pa so morali 8 krogov,
kar je skupaj naneslo 26,7 kilometrov. Tudi
tu je pred zadnji ciljni vzpon prišla večja
skupina kolesarjev in kolesark, zmage pa
se je veselil član ekipe Pogi team Generali,
Žan Lopatič. Pri dečkih B je bil najhitrejši
Robert Wagner iz Avstrije, tudi pri deklicah
A je zmaga odšla v Avstrijo, in sicer najhitrejša je bila Sophie Walcher. Med mlajšimi
mladinkami, ki so tudi vozile skupaj z dečki A in B, pa je zmago slavila Hana Kranjec
Žagar iz ekipe Calcit bike team.
Naslednji so se na progo podali mlajši mladinci, to so fantje stari 15 in 16 let, poleg
njih pa so dirkale še starejše mladinke.
Prevoziti so morali 18 krogov oz. dobrih 61
kilometrov. Kmalu po startu sta iz glavnine
pobegnila Nejc Peterlin iz Adria Mobila in
Nikolaj Gregorič iz ekipe Pogi team, ki sta
si privozila tudi že več kot minuto prednosti. V zadnjih krogih so v ozadju močno
pospešili in ubežnika na zadnjem zavoju pred vzponom ujeli, zmago pa je slavil
Anže Ravbar iz Adria Mobila. Pri starejših
mladinkah pa je zmagala Nuša Moroz iz
Sloga Idrija.

Na zadnji dirki dneva se je na start v kategoriji starejših mladincev in članic elite podalo skupaj 65 kolesark in kolesarjev. Skupna
dolžina, ki so jo morali prevoziti, je kar 82
kilometrov oz. 25 krogov. Tudi tu je že kmalu po startu ušlo 6 kolesarjev, ki so se složno
menjavali v ospredju, v tej dirki pa glavnina
ni bila složna in ubežniki so se lahko pomerili za zmago. Največ moči za zadnji klanec
je imel Italijan Fabrizio Perin. Med članicami
pa je zmago slavila Eugenia Bujak, članica
profesionalne ekipe Ale Btc Ljubljana.
Zelo nas veseli, da je v Komendi kolesarstvo
zelo priljubljeno tudi med mladimi, saj se je
na Lidlovem pokalu za mlade pomerilo kar
50 najmlajših kolesark in kolesarjev, ki so
morali premagati različno dolžino proge,
glede na njihovo starost. Kar 13 najmlajših
(predšolskih) otrok je bilo na startu v prvi
kategoriji, prevoziti pa so morali dobrih 600
metrov dolgo progo. Prav vsi udeleženci so
na koncu prejeli zaslužene medalje in praktične nagrade, ki jih je doniralo podjetje Lidl.
Da so bili kolesarke in kolesarji po končani
podelitvi nagrad najboljšim zelo zadovoljni, so poskrbeli pokrovitelji z zelo lepimi
nagradami, za res številne in bogate nagrade pa so poskrbeli v podjetju Lidl, za kar se
jim tudi najlepše zahvaljujemo. Velika zahvala tudi gospodu županu Slavku Poglajnu
in Občini Komenda ter PGD Komenda, ki že
vseh 14 let skrbi, da se mladi kolesarji lahko
brez skrbi vozijo pa zaprtih cestah.
Miha Koncilija

3. pokal Tadeja Pogačarja in VN Plastike Virant

Letos smo na pobudo Tadeja dodali še tekmovanja za dečke in deklice, saj jih v Tadejevi ekipi Pogi team Generali trenira zelo
veliko in nastopiti na isti dirki, kjer nastopa tudi tvoj vzornik, je za mlade prav gotovo nepozabni trenutek. In prav na domači
dirki so se odlično odrezali kolesarji ekipe
Pogi team, saj so med dečki dosegli kar
dve zmagi. Pri najmlajših dečkih C je slavil
Maks Majnik, pri dečkih A pa je svojo četrto letošnjo zmago slavil Žan Lopatič. Med
dečki in deklicami je dirka potekala tudi za
skupni seštevek Pogi Pokala MF +, kjer sta
prav Maks in Žan po dirki oblekla tudi ru-

mene majice za vodilne v pokalu. Prav tako
zelo uspešni so bili Pogijevci tudi v kategorijah mlajših mladincev, kjer je bil Domen
Oblak tretji, med starejšimi mladinci pa je
drugo mesto zasedel Fabijan Kralj. Letos
so na dirki prvič potekala tudi promocijska
tekmovanja za predšolske in šolske otroke, skupaj pa jih je nastopilo prek trideset.
Prav vsi nastopajoči pa so si zaslužili medaljo in praktično nagrado ter fotografiranje na zmagovalnem odru.
Zelo nestrpno pa smo vsi čakali dirko članske kategorije in nastop Tadeja Pogačarja.
Kako zelo je Tadej priljubljen med mladimi

Foto: Alen Milavec

Po lanski zelo uspešni izvedbi kolesarskih dirk drugega pokala Tadeja Pogačarja in VN Plastike Virant in zgodovinskem uspehu Tadeja Pogačarja na lanskem Touru, smo v Poslovni coni v Komendi ponovno videli pravi kolesarski
praznik, seveda s Tadejem Pogačarjem na čelu.

navijači, smo lahko videli pred startom, saj je
podelil nešteto avtogramov in »selfijev« , za
dodatno motivacijo je pred startom poskrbela še Godba Komenda. Prav posebne časti
pa so bili deležni štirje kolesarji, Rok Korošec, Matic Grošelj, Žiga Ručigaj in domačin
Luka Pibernik, ki so si namreč še zadnjič zapeli startno številko in se v dveh krogih zaprte vožnje poslovili od svojih navijačev.
Tadej pa ni bil edini profesionalni kolesar
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Aktivnosti v ŠPO Komenda

na startu članske dirke. Da se v Komendi zelo dobro počuti, je pokazal Luka Mezgec, in tudi v tretje prišel na start. Pa ne samo na
start, po dveh zaporednih zmagah je prišel še po tretjo zmago in
jo tudi prepričljivo osvojil. Kako izreden šprinter je, je pokazal na
12 šprintih, kjer je osvojil skupno kar 48 točk.
Na koncu so pokale in nagrade najboljšim podelili predstavniki pokroviteljev, gospa Mateja Virant iz podjetja Plastika Virant, gospa
Maja Golob iz podjetja MF + in župan Slavko Poglajen. V Komendi
smo bili priča res lepemu kolesarskemu spektaklu, ki so ga s svojo prisotnostjo počastili tudi najboljši slovenski kolesarji na čelu s
Tadejem in Lukom, za kar se jim tudi lepo zahvaljujemo. Zahvala
gre tudi vsem pokroviteljem, ki so omogočili izvedbo dirk, ter PGD
Moste za odlično opravljeno delo pri varovanju tekmovanj.
Miha Koncilija

Judo novice …
Poletne judo igre Apolon 2021

V mesecu maju smo se plezalci ŠPO Komenda izredno razveselili sproščanj omejitev, ki nam omogočajo
vzpostavitev rednih treningov ter tudi organizacijo
plezalnih izletov in tečaja športnega plezanja v skali.
V maju smo po (pre)dolgem času spet organizirali plezalni
izlet. Napoved sončnega vremena nas je zvabila v največje
slovensko plezališče Kotečnik. Pred samim plezanjem smo
se naprej ogreli z gradnjo brvi čez po padavinah narasel potok, nato nas je čakal še strmi klanec do sektorja Pisani svet.
Naš trud je bil poplačan z izvrstnimi dolgimi smermi ter
dobrim plezanjem. Vsekakor je bil odličen dan, ki ga bomo v
prihodnosti poskusili čim prej ponoviti.
V mesecu maju in juniju smo izpeljali tečaj za pripravnika
športnega plezanja. V tem času so se tečajniki naučili veščin,
kot so: vrvna tehnika, plezanje v vodstvu, varovanje soplezalca itn. Vse pridobljeno znanje omogoča samostojno in varno plezanje v naravnih plezališčih. »Novim« pripravnikom
športnega plezanje želimo obilo uspešno usvojenih smeri.
Urša Železnikar, ŠPO Komenda

V soboto, 22. 5. 2021, so se judoisti Judo kluba Komenda udeležili prijateljskega tekmovanja v Mariboru. Dogodka se je JK Komenda udeležil z 20 tekmovalci, ki so prav vsi osvojili kolajne. Skupno so domov
prinesli 22 kolajn in 2 pokala za najboljše ekipe. Dva tekmovalca sta
nastopila kar v dveh starostnih kategorijah, in sicer Leon Adrovič, ki
je brez poraza kraljeval na 1. mestu tako v svoji starostni kategoriji
U12 kot tudi v starejši U14. Dvakrat pa je nastopila tudi Ana Železnik,
ki je v starostni kategoriji U10 osvojila 1. mesto, v U12 pa 3. mesto.
Rezultati:
◼ 1. mesto: Žiga Pahor (u14); Leon Adrović (u12 in u14); Timeja Starovasnik (u14); Jorik Kvapil (u12); Jaš Milek (u10); Aleks
Kolenko (u10); Vid Kneževič Gosar (u10); Ana Železnik (u10).
◼ 2. mesto: Žiga Klarič (u18); Haya Veinhandl Obaid (u16); Karim
Veinhandl (u14); Lan Širec (u12); Svit Starovasnik (u10); Nik
Fetić (u10).
◼ 3. mesto: Brina Frece (u18); Rua Kvapil (u14); Ana Železnik
(u12); Ella Schoss (u12); Mark Pulin (u10); Nik Ložar (u10); Vid
Ciglič (u10).

Judo klub Komenda uspešno organiziral
tradicionalne judo priprave v Termah Olimia
Konec maja je bilo v Termah Olimia živahno, saj so se tam zbrali
judoisti in se pripravljali na svoja tekmovanja in izpite za višje pasove. Priprave že nekaj let organizira Judo klub Komenda, letos pa
je bilo udeleženih veliko klubov. Taki treningi so za judoiste zelo
pomembni, saj omogočajo veliko borb z raznolikimi nasprotniki.
Judo campa se je tokrat udeležilo več kot 120 judoistov iz 11 klubov.
Judoisti so trenirali v športni dvorani Podčetrtek. Treninge je vodil
selektor slovenske reprezentance Grega Brod. Trenirali so dvakrat
na dan judo trening ter dodatne kondicijske in tekaške treninge. Vsak
dan je ostalo tudi nekaj časa za druženje in sprostitev na bazenih.

Judoist Luka Lukšič se vrača med najboljše
V soboto, 5. 6. 2021, se je po dolgem premoru ponovno odvilo prvo
uradno tekmovanje v judu za člane, kadete in mlajše kadete, ki se ga

je udeležil tudi Judo klub Komenda. Na letošnjem Memorialu za Baumgartnov pas se je zbralo rekordno število tekmovalk in tekmovalcev. Za Judo klub Komenda so tekmovali trije tekmovalci, kjer je
v najtežji kategoriji U16 (mlajši kadeti) po dolgem premoru zaradi
poškodbe kolena ponovno kraljeval Luka Lukšič in konkurenci s 1.
mestom pokazal, da je še vedno v odlični formi. Nekaj manj sreče
sta imela Brina in Žiga kot mlajša tekmovalca v starostni kategoriji U18 (kadeti). Žiga Klarič je prvič prestopil tudi v nižjo težinsko
kategorijo, kjer je izgubil prvo borbo in izpadel iz repasaža. Brina
Frece je prvo borbo začela odlično, a borbe nadaljevala nekoliko zadržano in se morala zadovoljiti s 5. mestom.
Katarina Kumer
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Tudi dekleta so za nogomet!
»Pa saj punce ne igrajo nogometa,« je dejal nek deček, ki se ga
spominja Andreja Leskovšek McQuarrie, predsednica Ženskega
nogometnega kluba Radomlje, ko so po šolah vabili dekleta v
svoje vrste. Sošolka je odločena odšla do njega in mu strogo
povedala, da tudi punce igrajo nogomet!

P

a še kako ga igrajo. Kdor ne verjame,
se lahko zapelje do čudovitega okolja
v Radomljah, kjer trenirajo dekleta
Ženskega nogometnega kluba Radomlje.
Med njimi je precej Komendčank, tudi
predsednica kluba je Komendčanka, vsak
športni zanesenjak jo pozna. Andreja Leskovšek McQuarrie je nekdanja olimpijka,
vrhunska alpska smučarka, tudi prva Slovenka, ki je postala profesionalna smučarka. Po končani karieri je dolga leta živela po
svetu, v Kanadi, ZDA, Torinu, vseskozi pa je
ostajala povezana s športom. Pred desetimi
leti se je z družino – možem in dvema otrokoma – vrnila v Slovenijo. Ustalili so se na
Mlaki in ker je hči že v Kanadi igrala nogomet, je z njim nadaljevala tudi tukaj. Tako je
v svet ženskega nogometa počasi vstopala
tudi Andreja. V vlogi predsednice je tri leta
in je tudi edina ženska, ki zaseda položaj
predsednice ženskega nogometnega kluba
v prvi ligi v Sloveniji. Andreja s svojo ekipo
in vrsto prostovoljcev, med katerimi so zelo

pomembni tudi starši nogometašic, orje ledino. Radomeljski ženski nogometni kljub
je širše poznan kot eden bolj kakovostnih v
našem prostoru. Kot pravi sogovornica, jim
to uspeva z veliko dela in tako, da dajejo dekletom kakovostne pogoje za trening, načrtno usmerjen trenažni proces, vsi trenerji
pa so licencirani. Doda, da na splošno ženski
nogomet v svetu eksponentno napreduje in
hitro raste. Vedno več deklic se zanima za
treninge nogometa, zato tudi v Radomljah
pripravljajo obdobja brezplačnih treningov,
da se dekleta spoznajo s tem športom in načinom treniranja. Od septembra naprej lahko tiste deklice, ki jih to zanima, en mesec
brezplačno trenirajo v Radomljah, potem
pa po želji nadaljujejo s treningi tudi v Komendi pri fantih in se dekliški ekipi pridružijo na tekmah in turnirjih.
Kljub vedno večji priljubljenosti ženskega nogometa, pa ta še vedno 'caplja' za

Komendčanka Andreja Leskovšek McQuarrie
je predsednica ŽNK Radomlje tri leta in je tudi
edina ženska, ki zaseda položaj predsednice
ženskega nogometnega kluba v prvi ligi v
Sloveniji. Njena največji izziv je pokazati dekletom, da lahko delajo vse, kar želijo. Naj bo
to nogomet, ali kaj drugega.

moškim in Andreja pravi, da izzivov ne
zmanjka. Kaj pa njo najbolj motivira? »V
Sloveniji še vedno v preveliki meri velja,
da punce ne morejo igrati nogometa. To je
moj največji izziv. Da bi dekleta vedela, da
lahko delajo, kar hočejo, pa naj bo to nogomet ali kaj drugega.«

Komendska dekleta, ki trenirajo nogomet v ŽNK Radomlje:

Špela Ana Bremšak
»Pri nogometu, ki ga treniram šest let, mi
je najbolj všeč, da lahko tečem. Jaz sem
srečna, samo da tečem. V moji družini so
tako oče kot obe sestri igrali nogomet, sestra Sara tudi trenira mlajše nogometaše.
Tako sem se tudi jaz odločila za ta šport.«

Lana Strgar
»Jaz pa nogomet treniram tri leta, nad
njim pa me je navdušila sestra. Velikokrat
sem jo gledala, kako igra in sem si zaželela
poskusiti. Najbolj všeč mi je, da se naučim
novih stvari, da dam kakšen gol, da delamo trike, da nikoli nisi sam, ampak ti tudi
drugi pomagajo. Nogomet ni samo za fante! Velikokrat igramo s fanti, nismo jih še
premagale, smo bile pa kar blizu.«
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Zaključek
skavtskega leta
Letošnje skavtsko leto je bilo
zaradi vsega dogajanja precej
drugačno, zanimivo, napeto in
za marsikoga tudi v velik izziv.

Nina McQuarrie
»Nogomet treniram že enajst let, s treningi pa sem začela v Kanadi, kjer smo živeli.
Tam smo z bratom in očijem velikokrat igrali nogomet po parkih in enkrat me je videla igralka iz kanadske reprezentance in
me povabila, da pridem v njeno nogometno
šolo. Tako je nogomet našel mene. Pri njem
mi je všeč, da ni pomemben samo igralec,
pač pa da igralke med seboj povezujemo
svoje različne sposobnosti. Treniram sedemkrat na teden. Kdaj je mogoče težko iti
na trening, ampak po njem sem prav vedno
boljše volje in se dobro počutim. Nogomet
bi rada igrala profesionalno.«

Živa Galjot
»Sem vratarka članske ekipe in nogomet
igram sedem let. Nad tem športom me je
navdušila prijateljica Nina, s katero sva skupaj trenirali pri fantih v Komendi in sedaj tudi
skupaj trenirava v Radomljah. Eno leto sem
igrala kot napadalka, potem pa sem začela z
golmanskimi treningi in to mi je postalo všeč.
Morda se sliši malo čudno, ampak čudovit
občutek je, ko branim, se odrinem in se za 3
sekunde znajdem v zraku. Občutek je tak, kot
da letiš. To mi je najljubše, ko se svet za trenutek ustavi. Sicer pa mislim, da se deklet v
nogometu še vedno ne ceni dovolj, razlike v
plačah v primerjavi s fanti so ogromne.«

Kljub temu pa so se razmere v spomladanskem času toliko sprostile, da smo zadnjih nekaj srečanj
izvedli v živo. Soboto, 12. 6., smo
zato izkoristili za skupni zaključek
leta z mašo na skavtskem travniku. Maševal je naš duhovni asistent
kapucin Luka Modic, zbralo pa se
nas je kar nekaj, vključno z nekaterimi družinami skavtov. Tako smo
lahko vsaj majhen del skavtskega
leta izkoristili na pristen način, v
naravi, drug ob drugem, brez računalniških ekranov. V juliju pa
nas čakajo še skavtski tabori, polni tabornih ognjev, smeha, zgradbarstva, lova na zaklade in prehojenih kilometrov, ki jih pa vsi že
nestrpno pričakujemo.
Prikupno zmedena gazela

Taja Strgar
»Nogomet treniram sedem let. Že v vrtcu
mi je ta šport postal všeč, ko smo s fanti
pogosto brcali žogo. Všeč so mi igra, podaje, gibanje. Na začetku sem tri leta trenirala pri fantih v Komendi, potem pa sem šla
v Radomlje. Tukaj igram tako s fanti kot z
dekleti. S fanti smo se dobro ujeli, na njihovih treningih se veliko naučim. Pri dekletih pa mi je všeč vzdušje na treningih,
več se smejimo in pogovarjamo. Mami
najprej ni bila najbolj za to, da bi igrala
nogomet, pa jo je oči prepričal in danes sta
oba navdušena navijača.«

Margit Kosirnik
»Nogomet treniram zadnjih šest let,
najprej med fanti, potem pa sem se odločila za trening z dekleti. Drugače je trenirati z istim spolom, tukaj smo sklenile
prijateljstva in se dobro počutim. Nad tem
športom sta me navdušila ati in starejši
brat, tudi mlajša brata rada brcata, smo
nogometna družina. Opažam, da nas fantje sedaj mnogo bolj spoštujejo kot pred
leti. Občutek, ko jih premagamo, pa je še
vedno neverjeten.«
Špela Šimenc

22

NA MLADIH SVET STOJI

Aplenca | Junij 2021

i ...
Iz šolskih klop
ŠPORTNI DAN
V četrtek smo imeli športni dan. Šli smo do mlinčkov in
nadaljevali pot do bližnjega hriba. Videli smo križ, na katerem je pisalo nekaj zelo zanimivih stvari, ki smo jih tudi
prebrali. Hodili smo kar nekaj časa, a smo le prispeli na cilj.
Tam smo si malo odpočili in odšli nazaj v šolo. Na poti smo
videli tudi nekaj rib. Športni dan mi je bil zelo všeč, ampak
najbolj mi je bilo všeč, da sem šla s prijatelji.
Lana Strgar, 3. a

* * * * *
V četrtek smo imeli športni dan. Zbrali smo se pred šolo.
Nato smo šli proti Suhadolam. Pot smo nadaljevali po makadamu do mlinčkov. Videla sem tudi iz lesa izdelanega
škrata. Pri mlinčkih smo imeli malico. Pot smo čez nekaj
časa nadaljevali proti Strmci. Ob poti smo brali spominske
znake, ki so postavljeni. Pot je bila strma. Na vrhu hriba smo
imeli lep razgled. Čez nekaj časa smo se odpravili proti šoli.
Liza Marin, 3. b

O BRALNEM TEKMOVANJU
ODPRTA KNJIGA GG4U
Ko so me povabili k temu bralnemu
tekmovanju, nisem mogla reči ne, tako
kot ne morem reči ne dobrim knjigam,
ki jih je bilo tu obilo. Tekmovanje je potekalo v skupinah trojic v virtualnem
okolju, ki mi ni bilo najbolj všeč. Mogoče zato, ker je bilo preveč »igričarsko«.
Razumem, da so se organizatorji na ta
način želeli približati tekmovalcem.
Meni pa je bilo tekmovanje všeč predvsem zaradi izbora knjig.
Vse prebrane knjige so mi bile res všeč,
zato težko izberem najljubšo. Najbolj
se me je dotaknila knjiga Čez potok, ne
čez most avtorice Linn Skåber. Najlažje
sem se poistovetila z junaki v zgodbah,
saj so najstniki sodelovali pri nastajanju knjige, kar mi je bilo všeč. Češnjica
na torti pa so bile ilustracije, ki so se res
dobro navezovale na zgodbo, všeč mi je
bil tudi njihov stil.
Menim, da je tekmovanje namenjeno
bolj resnim in zrelim bralcem zadnje triade. Knjige so bile marsikdaj »težke« in

težje razumljive, naloge, ki smo jih reševali po branju, so bile tudi precej zahtevne in težke, saj so zahtevale poglobljeno
razumevanje vsebine prebrane knjige.
Meni osebno so se zdele zanimive.
Čeprav je bilo organizatorjem pomembno, da bi se tekmovalcem približali prek virtualnega okolja, pa mogoče
le-to ni bilo dovolj resno za knjige, ki
smo jih brali.
Bralno tekmovanje mi je bilo všeč,
čeprav obžalujem, da se včasih nismo
bolj poglobile v izdelavo naloge. Od
tekmovanja bi verjetno odnesle več,
če bi v skupini bolj sodelovale. Pouk
na daljavo nam je to otežil, po vrnitvi
v šolo pa je bila naša motivacija za sodelovanje precej nizka. Dobro je bilo, da
nam je tekmovanje ponudilo v branje
nove in neznane knjige, ker jih same
mogoče ne bi opazile in bi jih lahko
zgrešile, kar bi bilo res škoda.
Asja Humar, 9. b

V prejšnji številki je bilo napačno
zapisano, kdo je avtor zgornje fotografije. To je Neža Benigar iz 6.c.

Aplenca | Junij 2021

ZAKLJUČEK
BRALNE ZNAČKE
NARAVOSLOVNI DAN

V petek smo imeli naravoslovni dan –
življenjska okolja. S seboj smo prinesli
že od doma pripravljeno gradivo. Učiteljica nas je razdelila v skupine po pet
učencev. Vsaka skupina je morala zbrati gradiva različnih življenjskih okolij, kot so: travnik, gore, reke in jezera,
gozd, podzemni svet in morje. Sami
smo odločili, kdo bo zbiral slike, zapise in različne materiale iz narave. Ko
je vsak zbral, kar je bilo potrebno, smo
se enkrat ali dvakrat tudi dobili. Skupaj
smo se odločili, katere slike in zapiske
bomo zares potrebovali, in jih dali v po-

sebno mapo. Ko je bilo vse to narejeno,
smo v šoli izdelovali plakat. Uspeli so
nam lepi izdelki. Zato smo jih pred tablo
tudi predstavili. Po uspešnih predstavitvah smo si privoščili malico. Potem
smo pa odšli na šolski vrt, kjer nas je
čakalo veliko dela. Nadeli smo si rokavice in začeli puliti plevel. Nato smo na
vrt posadili sadike in semena, ki smo jih
prinesli od doma. Naša učiteljica nam
je pri tem zelo veliko pomagala. Ta dan
sem se zelo zabavala, zato mi bo ostal v
lepem spominu.
Ela Firm, 3. b

GLASBENO-KULTURNI DAN
V petek se je razred za en dan spremenil
v kulturno ustanovo. Imeli smo glasbeno-kulturni dan. Ogledali smo si glasbeno pravljico Peter in volk. Z govorjeno
besedo nas je skozi pravljico popeljal
igralec Jure Ivanušič, Simfonični orkester Slovenske filharmonije pa je z glasbili uprizoril glasbeno pravljico. Preko
pravljice smo spoznavali posamezna

glasbila, ki igrajo v orkestru.
Za zaključek dneva pa smo v živo spoznali glasbilo klarinet, na katerega je zaigrala učiteljica Maja, mi pa smo ob njegovih zvokih zapeli in zaigrali na tolkala.
Čeprav je kulturni dan potekal drugače,
kot smo bili vajeni, smo zelo uživali in
se naučili veliko novega.
Drugošolci

Za zaključek bralne značke je k nam v
šolo prišel ilustrator David Krančan.
David Krančan je napisal zgodbo Pot
knjige, zato nam jo je tudi predstavil, nato pa smo si ogledali različne
slike. Tega pa naš razred ni doživel v
živo zaradi trenutnih razmer. Ampak
vseeno smo si lahko ogledali predstavitev, in sicer po Zoomu.
Neža Vrhovnik Papler, 4. a

VSE NAJBOLJŠE,
SLOVENIJA!
Draga Slovenija, hvala ti za vse, kar nam
nudiš. Za pitno vodo, lepe dežele, znamenitosti, naravo ... Nikjer na svetu ne
bi raje živela kot tukaj. Nekateri k tebi
prihajajo, drugi odhajajo, nekateri pridejo samo na izlet, a jaz te ne bom nikoli
zapustila, ker imaš kljub temu, da si ena
izmed najmanjših držav, prav vse! Od
čudovitega morja in jezer do Alp, podzemnih jam, gradov, ogromnih gozdov,
toplic, velikih mest, izvrstne kulinarike
in kulture. Tudi tvoji državljani so zelo
uspešni. Pesniki, izumitelji, športniki,
umetniki ... Nekateri so znani tudi po
svetu in prav vsi smo zelo ponosni, da
smo del tebe, in na to, da si kljub svoji
majhnosti tako posebna in edinstvena.
To leto praznuješ kar trideset let! Imaš
svoj jezik (ki je eden izmed štirih na
svetu, ki neokrnjeno uporabljajo dvojino), zastavo, grb, himno in si popolnoma samostojna in neodvisna država
že od leta 1991. Takrat so se Slovenci
skupaj odločili, da se boš odcepila od
nekdanje države Jugoslavije. Prosim
te, obdrži svoje državljane še vsaj tisoč
let tako enotne, kot so bili takrat, in se
ne spuščaj v prav nobeno vojno več. Iz
dneva v dan občudujem tebe in tvojo
prelepo naravo, ki je ne bi bilo vredno
uničiti. Nikoli, nikoli, nikdar ne dovoli, da bi te ljudje onesnažili, ter obdrži
svojo lepoto za vse večne čase. Poleg
tega čez svojo mejo ne spusti nobenega
virusa več, ker zdaj vidiš, da ga ni mačji
kašelj prepoditi stran.
Ostani še naprej tako lepa in močna.
Vse najboljše!
Ajda Drnovšek, 6. c
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NA MLADIH SVET STOJI
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Vitezi današnjega časa – mladina,
ki je lahko vsem v navdih
Osnovna šola Komenda Moste je tudi letos prejela naziv Junaki našega časa.
Priznanje so si prislužili mladi prostovoljci, ki slišijo na ime Vitezi današnjega časa. Njuni mentorici sta Mateja Kruhar in Meta Štrumbelj.

sulje za otroke z rakom. Pri angleščini smo
gledali film, kako veseli so bili ti otroci, ko
so dobili lasulje. Prva v razredu sem se odločila, da bom to naredila, sledili bosta še
dve sošolki. Niti za en trenutek mi ni bilo
žal. Ko sem videla te otroke, sem čutila, da
to moram narediti.«
Petra Juvan: »Meni se zdi pomembno, da
smo prostovoljci zato, ker če nekomu pomagaš, se mu vidi na obrazu, da je hvaležen. Pa tudi zato, ker lahko, da bomo tudi
mi enkrat potrebovali pomoč.«
Anja Štricelj: »Prostovoljka sem zato, ker
je lepo pomagati drugim in ker je prijetno videti srečne in nasmejane ljudi. Velikokrat pomagam tudi sošolcem, če kaj ne
razumejo.«

Srečali smo se s skupino mladih Vitezov današnjega časa in eno izmed mentoric, Matejo
Kruhar. Projekt na šoli sedaj poteka dve leti,
že prej pa so delovali prostovoljno v različnih
aktivnostih. »Lani se je šola vključila v projekt
Pogum, v okviru katerega smo si zadali cilj,
kako razvijati empatijo pri otrocih. V okviru
tega projekta sva se z učiteljico Meto odločili,
da narediva organizirano prostovoljsko dejavnost, ki je prej na šoli ni bilo,« pove Mateja Kruhar. Tako so nastali Vitezi današnjega
časa, ki delujejo na različnih področjih. Veliko
se povezujejo s starejšimi, zbirajo potrebščine za socialno ogrožene otroke, povezujejo se
z vrtcem ... V lokalnem okolju so Vitezi lepo
sprejeti, kar se mentoricama zdi nekaj izjemnega. Najpomembneje pa je, kot pravi Mateja Kruhar, da bodo otroci živeli s tem tudi po
končani šoli, da bo prostovoljstvo vrednota,
ki jo bodo vzeli s seboj v življenje.

Mladi Vitezi današnjega
časa o svojem prostovoljnem
udejstvovanju:
Patricija Kern: »V tem času mi je najbolj
ostal v spominu dogodek, ki smo ga prip-

ravile za starejše. Tam smo okrasile božično smreko, pele, prebrale nekaj pesmi in
se pogovarjale s starejšimi, ki so bili zelo
veseli naše družbe.«
Zala Ravnikar: »Meni je bilo zelo všeč, ko
smo delale snežake s starejšimi občani. Bili
so zelo prijazni, zelo radi so se pogovarjali
in to mi je najbolj ostalo v spominu.«
Karis Novak: »Najbolj se spomnim, ko smo
šli v vrtec in smo se igrali z otroki ter jim
prebrali knjigo. Veseli so nas bili. «
Neja Papež: »Na začetku tega šolskega leta
smo naredili radijsko igro, ki so jo potem
predvajali otrokom v vrtcih. To mi je bilo
zelo zabavno in hkrati je fino kaj dobrega
narediti za ostale.«
Žana Ravnikar: »K Vitezom sem se prijavila, ker mi je všeč pomagati starejšim in
ljudem v stiski. Najlepše je videti, kako so
ljudje srečni, ko jim kdo kaj podari.«
Eva Zarnik: »Pred enim tednom sem darovala svoje lase, ki se bodo uporabili za la-

Teja Koritnik: »Lepo je pomagati ljudem, ki pomoč potrebujejo, ki so morda
osamljeni. Lepo je bilo, ko smo delali voščilnice v domu za starostnike in nam je
učiteljica povedala, da so bili starejši zelo
veseli. Tudi jaz sem darovala lase, da bi pomagala otrokom z rakom.«
Ajda Jeraj: »K Vitezom so me spodbudili
sošolke in sošolci. Rada vidim, da nekomu
pomagamo, mu polepšamo kakšen dan.
Zadnjič mi je bilo zelo všeč, ko smo skupaj
s starejšimi delali na vrtu in sem ob tem
veliko izvedela o zeliščih.«
Aljaž Bizjak: »V tem projektu sodelujem že
dve leti. Iskal sem eno prostovoljno organizacijo, ker se mi zdi pomembno nekomu
dati tisto, česar nima in kar potrebuje.«
Neža Benigar: »S starejšimi se je fino pogovarjati, ker so včasih malo osamljeni in
jih tako osrečimo. To je dober občutek.«
Tinkara Starovasnik: »Rada pomagam
ljudem, rada jih vidim nasmejane, lep je
občutek, ko vem, da sem jim polepšala dan.
V času zaprtja šole sem se javila in imela
učno pomoč za eno mlajšo deklico in za
štiri sošolce, na daljavo sem jih poklicala
in smo se skupaj učili.«
Špela Šimenc

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 27. avgusta. Rok za posredovanje gradiv za objavo v avgustovski številki je 9. avgust 2021. 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.

OBVESTILA
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Zahvala Zavodu Medgeneracijsko
središče Komenda
Skrb, sočutje, optimizem in še nešteto dobrih vrlin premorejo ljudje, ki nesebično in brez oklevanja pomagajo nemočnim
in pomoči potrebnim. Kako se zahvaliti za dobro delo zdaj,
ko naše glasilo nima več kotička za Osat oziroma Čebelico?
Upam, da z nekaj preprostimi iskrenimi besedami.
Dva polna meseca je Alenka Kern, uslužbenka Medgeneracijskega zavoda Komenda, z neverjetno potrpežljivostjo
pomagala moji mami pri negi očeta. Veliko srečnih in tudi
smeha polnih minut je še uspela izvabiti iz njega, čeprav oče
ni mogel več sam opravljati osnovnih potreb. Največja opora je bila moji mami, saj celodnevna skrb za očeta ni bila več
tako stresna in se je v vsakem trenutku lahko obrnila nanjo
za nasvet. Oče in mama sta jo v tem kratkem času vzljubila
in jo vsak dan nestrpno pričakovala.
Hvala Alenka, za lepe trenutke, ki si nam jih omogočila, saj
brez tebe tega ne bi imeli. Hvala za vse fotke, ki si jih ujela
z mami in pokojnim očetom.
Hvala, ker si ob njegovi zadnji uri z nami stala ob postelji. Hvala za tvoje sočutje
in potočeno solzo za našim
atijem. Hvala za vse.
Zavod Medgeneracijsko središče Komenda je nekaj najboljšega, kar imamo v Komendi, zato se vsi iz družine
Juhant s Potoka zahvaljujemo za nesebično pomoč.
Hvala.
Romana Juhant
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Zahvala Občini Komenda
V torek, 6. 4. 2021, je bila Občina Komenda (ga. Pavlinič)
obveščena, da je na poti iz Suhadol proti PC Komenda odvržena večja količina ostankov umetnega kamna.
V četrtek, 8. 4. 2021, pa so bili ostanki že odstranjeni in cesta sanirana v prvotno stanje.
Pohvala Občini Komenda za hitro odzivnost!
občan Suhadol

Kako je prazen dom, dvorišče,
oko naše zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
Le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je
zapustil

ROK OVIJAČ
iz Most

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja.
Posebej se zahvaljujemo dr. Marti Jerman ter medicinskim sestram Mateji Čučko, Marti Malus, Tatjani Podjed in Olgi Gros ter ga. Mojci Šraj in Zavodu
Medgeneracijsko središče Komenda za vso toplino
in srčnost.
Vsi, ki smo ga imeli radi

Odšli so ...
V 91. letu starosti se je poslovil
Maksimilijan Špruk, po domače
Mejačev ata, iz Komende.
Umrl je Roman Kuhar iz Gmajnice
pri Komendi.
V 83. letu starosti se je poslovil Jožef
Osolnik iz Komende.
V 87. letu starosti se je poslovila
Štefanija Grkman iz Komende.
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Ob tvojem zadnjem počitku so ptički glasno peli,
saj so vedno uživali v tvojem petju.
Naj ti ptički lepo pojo in te razveseljujejo,
dokler se zopet ne snidemo!
ZAHVALA
Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
le daleč daleč je.

V 78. letu starosti nas je
prezgodaj zapustil dragi
mož, ati, ata, brat in stric

V SPOMIN

IVAN JUHANT,

po domače Žgajnarjev Ivan

JANEZU
FERJUCU
6. 7. 2021 bo minilo leto dni, odkar si nas zapustil, a
spomini ostajajo. Pogrešamo te.
Žena Cvetka, sin Janko z družino
in hči Renata z družino

Dober boj sem odbojeval, tek dokončal, vero ohranil ...
[Pismo ap. Pavla Timoteju (2 Tim 4,1-8)]

(16.2.1944 – 15.5.2021)
Potok pri Komendi
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje,
podarjene sveče in svete maše. Zahvaljujemo se pogrebni službi in gospodu župniku za cerkveni obred.
Iskrena hvala negovalki Alenki Ravnikar Kern iz Zavoda Medgeneracijskega središča Komenda za vso
oskrbo in nesebično pomoč.
Žalujoči vsi njegovi

Ugasnila je luč življenja, se prižgala luč spomina,
ko ostaja v srcu tiha, skrita bolečina.

ZAHVALA

ZAHVALA

V veri, upanju in ljubezni je k
večnemu počitku odšla naša
mami, stara mama, prastara
mama, sestra, teta ...

V 67. letu starosti nas je
mnogo prezgodaj zapustil

RUDI PRELC

JULIJANA KOŽELJ
V težkem obdobju smo bili deležni izjemne pomoči. Hvala dr. Majdi Ambrož Mihelčič. Hvala vsem iz
Zavoda Medgeneracijsko središče za strokovno in
sočutno skrb. Za nesebično in srčno pomoč hvala
sosedi Olgi Gros. Iskreno se zahvaljujemo Vam, ki
ste jo spoštovali, ji lepšali dneve radosti, dajali upanje ob trpljenju ter pripomogli k lepemu slovesu.
Sosedje, sodelavci, prijatelji ... HVALA VAM!
S hvaležnostjo - NJENI!

iz Komende

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom (še posebej Stanetu
Močniku in Blanki Djaniš), nekdanjim sodelavcem
Zavarovalnice Triglav in Plinovodov, nogometnemu klubu Komenda in kulturnemu društvu Komenda za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste ga skupaj z nami pospremili na
njegovi zadnji življenjski poti in ga boste ohranili v
lepem spominu.
Žalujoči vsi njegovi

Žalna floristika
po naročilu
Možna dostava
Hacetova 1,
DOLGI MOST-Ljubljana
Moste pri KOMENDI
01 83 43 587 / gasperlin@vrtnicenter.si

www.vrtnicenter.si
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Rešitev majske križanke se glasi: ROŽE ZA VSAKOGAR
Gostilna KLANC, Bojan Brišnik S. P.,
Klanec pri Komendi 38, 1218 Komenda
Informacije: 041 570 937
Gostilna Klanc je pravi naslov, ko vas zamika dobra hrana.
Nudijo dopoldanske malice in jedi po naročilu (pice, ocvrti
piščanec, ribe …). Posladkate se lahko z domačimi sladicami in domačim sladoledom. Ponovno vsak petek
in soboto sveže postrvi po
tržaško. Za najmlajše imajo
zunanja igrala. Sprejemajo
zaključene družbe.
1. Nagrada:
Ocvrti piščanec
2. Nagrada:
Postrv po tržaško
3. Nagrada:
Dopoldanska malica

Seznam nagrajencev Nagradne križanke VRTNEGA CENTRA GAŠPERLIN, v Aplenci, Glasilu občine Komenda,
številka 05/2021:
1. nagrada – darilni bon v vrednosti 30 €: ANDREJ SINČIČ
2. nagrada – darilni bon v vrednosti 30 €: MARUŠA VRHOVNIK
3. nagrada – darilni bon v vrednosti 30 €: MARIJA KOŽELJ
Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega
dokumenta nagrade prevzamejo v Vrtnem centru Gašperlin, Suhadole 100, 1218 Komenda (telefon: 040 760 046).
ČESTITAMO !

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.si
do vključno 14. avgusta 2021. Na kuverto ne pozabite pripisati 'NAGRADNA
KRIŽANKA', poleg tega pa zraven potrebujemo še vaše ime, priimek in naslov.
Ostala pravila so objavljena na spletni strani Občine Komenda.

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

Želimo vam
čimbolj

brezskrbne
poletne dni!

Ogled kolesarske dirke
Tour de France 2021
Od 26. 6. do 18. 7. 2021
Na velikem platnu pod pokritim šotorom na hipodromu v Komendi

