
LETO 30  |  JULIJ/AVGUST 2021  |  ŠTEVILKA  07/08

Glasilo Občine Komenda
Aplenca

Obročkanje 
komendskih štorkelj

Odprtje vrta ob 
Krekovem središču

Položitev temeljnega 
kamna za novi dom 
starejših občanov

Tadej Pogačar 
pozdravil svoje 

najzvestejše navijače



Aplenca   |   Julij/Avgust 2021

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

06 Tadej Pogačar - osvojeni TDF 
in bronasta medalja na OI

10 Obročkanje 
komendskih štorkelj

12 Odprtje vrta ob
Krekovem središču

09 Slovenska bakla se je ustavila 
tudi v Komendi

11 Položitev temeljnega kamna 
za dom starejših občanov

15 Praznovali dva 
90-letnika

Glasilo izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno. Naslednja številka bo izšla v četrtek, 30. septembra 2021. Rok za 
posredovanje gradiv za objavo v septembrski številki je 13. september 2021. Anonimnih prispevkov ne obravnavamo, mogoča pa je anonimna objava.  

Fotografija na naslovnici: Špela Šimenc



Aplenca   |   Julij/Avgust 2021

Pogovor z županom

»Zaradi delne blokade 
računa bo imela 
Občina največ težav na 
investicijskem področju«
Občina se trudi z vsemi pravnimi sredstvi pridobiti pravični 
sklep o deblokadi občinskega računa, vse občinske aktivnosti 
in projekti so odvisni od tega – V Občini Komenda je cepljenih 
41,2 % občank in občanov 

Poletje je bilo, vsaj sodeč po člankih 
v medijih o Komendi, precej pestro. 
Kaj se dogaja z inertnimi odpadki, je 

že znana končna odločitev in kaj blokada 
občinskega računa pomeni za nadaljnji 
razvoj Občine Komenda?
V zvezi z odlagališčem inertnih odpadkov 
se še vedno intenzivno pogovarjamo tako 
z Ministrstvom za okolje in prostor kot 
z lastniki zemljišč na območju, kjer se ti 
inertni odpadki nahajajo. Inšpektorat za 
okolje in prostor je pred časom sicer obja-
vil javno naročilo za izbor izvajalca, ki bo 
odstranil odpadke iz odlagališča Suhado-
le, kar menimo, da je v nasprotju od vse-
bin dogovorov z Ministrstvom za okolje 
in prostor, čeprav je Inšpektorat v sestavi 
istega ministrstva. 
Občina je zoper sklep o izvršbi vložila pri-
tožbo s predlogom za odlog izvršbe. O na-
vedenih pravnih sredstvih še ni bila spreje-
ta odločitev. Prav tako je Občina Komenda 
uspela s pritožbo pred Vrhovnim sodiščem 
RS. Na osnovi odločitve Vrhovnega sodišča 
RS bo Upravno sodišče RS ponovno od-
ločalo o pritožbi Občine Komenda zoper 
sporni sklep o založitvi sredstev. Prisilna 
izterjava zneska predujma po sklepu o iz-
vršbi pa je v izvajanju.
Skladno z Zakonom o davčnem postop-
ku predmet davčne izvršbe niso denarna 
sredstva, ki jih ima na računu Občina, če 
tako določa zakon, ki ureja financiranje 
občin in jih je zagotovila država za opra-
vljanje posameznih zadev iz državne pri-
stojnosti, ki so z zakonom prenesene na 

samoupravno lokalno skupnost, so name-
njena odpravi posledic naravnih nesreč ter 
gre za proračunska sredstva EU. Na podlagi 
navedenega Občina zaenkrat nemoteno fi-
nancira zakonske obveznosti, ki izhajajo iz 
Zakona o financiranju občin (zagotavljanje 
javnih služb na področjih predšolske vzgo-
je, osnovnega šolstva, športa, socialnega 
varstva, kulture, zagotavljanje lokalnih 
gospodarskih javnih služb, urejanje ob-
činske prometne infrastrukture, delovanje 
občinskih organov …). Zaradi delne blo-
kade ima oziroma bo Občina imela največ 
težav na investicijskem področju, čeprav 
so vse nadaljnje investicije ustavljene, pri 
plačilu že prevzetih pogodbenih obvezno-
sti, pri vzdrževanju javnega kanalizacij-
skega in vodovodnega omrežja, ki ga kot 
obvezno gospodarsko službo izvaja Občina 
sama in ne preko koncesije, in pri plačilih 
nadstandardnih dejavnosti, ki jih je Ob-
čina dolgo let sofinancirala. Tudi zaradi 
predhodno navedenega se trudimo z vsemi 
pravnimi sredstvi pridobiti pravični sklep 
o deblokadi našega računa.  

Za pestro poletje in ogromno veselja 
je (zopet) poskrbel naš Tadej Pogačar. 
Kako ponosni ste v tem trenutku, da 
je Tadej naš občan? Kaj njegovi uspehi 
pomenijo za Občino Komenda – je bolj 
obiskana, prepoznavna?
Naš častni občan Tadej Pogačar je to po-
letje zopet razveselil vse nas z drugo za-
poredno zmago na kolesarski dirki Tour 
de France ter osvojitvijo bronaste medalje 

na cestni dirki na Olimpijskih igrah Tokio 
2020. Prav gotovo moramo biti in tudi smo 
na te uspehe mladega Tadeja vsi ponosni. 
To smo dokazali tako ob spremljanju po-
teka tekmovanja v Franciji pod šotorom na 
hipodromu kot na njegovem sprejemu v 
domači občini. Z njegovimi izjemnimi re-
zultati je ime naše občine prepoznavno v 
svetu. V mnogih naših in svetovnih medijih 
se omenja njegov rojstni kraj, naša občina. 
Prav gotovo ti veliki uspehi pripomorejo k 
temu, da našo občino obišče večje število 
tako novinarjev kot ostalih navdušencev, 
predvsem kolesarskih, ki si želijo osebno 
ogledati občino, ki je v svet posredovala 
tako odličnega kolesarja.      

Tekmo Tour de France je precej 
domačinov spremljalo v šotoru na 
prostoru komendske tržnice. Tam je 
hkrati dva dni potekalo tudi cepljenje 
proti novemu koronavirusu. Imate 
morda podatek, kako uspešna je bila 
ta (cepilna) akcija in tudi na splošno – 
kakšna je precepljenost v Komendi?
Ob spremljanju dogodkov v šotoru se je 
porodila ideja o organiziranju brezplač-
nega cepljenja proti covid-19. Ideja je 
padla na plodna tla in hitro se je organi-
ziralo cepljenje. Po podatkih organizator-
ja mobilnega cepljenja se ga je udeležilo 
preko 150 oseb, kar je, vsaj zame, bil us-
pešen podatek. 
Po javno dostopnih podatkih je preceplje-
nost v Sloveniji z vsemi odmerki 40,5 %, 
za našo občino pa podatki izkazujejo, da je 
cepljenih 41,2 % vseh občank in občanov, 
ne glede na starost. V starosti nad 18 let je 
slovenska precepljenost 48,6 %, v Občini 
Komenda pa 52,7 %. Vsekakor pa precep-
ljenosti ni v tolikšni meri, da bi nam omo-
gočala varnejšo jesen. Zato pozivam vse 
občanke in občane, da se udeležijo ceplje-
nja in s tem pripomorejo k boljši in varnejši 
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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 preveri-
tve, ki ga je za individualno odstopanje od pro-
storskih izvedbenih pogojev v Poslovni coni 
Žeje pri Komendi na zemljišču parc. št. 1333/18, 
k. o.1905 Moste, julija 2021 pod št. 164-06-21-
02 izdelalo podjetje URBANIA, d. o. o., Koseška 
cesta 8, 1000 Ljubljana, bo od vključno 27. 08. 
2021 do vključno 13. 09. 2021 v prostorih Obči-
ne 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.

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

II.

Pripombe v zvezi z javno razgrnjenim doku-
mentom 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 na-
slov 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 občin-
ski oglasni deski. 

Številka: 350-0005/2021
Datum: 10. 07. 2021

Pripravil: Marjan Potočnik, podsekretar                                         
Župan Občine Komenda: Stanislav Poglajen

jeseni, tako svoji, kot k varnosti vseh ostalih. Le s skupnimi napori bomo 
lahko premagali ta nevaren virus.  

Avgust si bodo mnogi zapomnili po 'hudi uri', neurju, ki se je najbolj 
razbesnelo prav nad našo občino. Lahko ocenite, kakšna je škoda? Kako 
poteka odpravljanje posledic? 
Neurje s točo, ki je 8. avgusta zvečer prizadelo del občine, je po nepreverje-
nih in neocenjenih podatkih povzročilo veliko škode. Predvsem na vozilih 
in objektih ter nekoliko manj na poljščinah. Pas delovanja »hude ure« v 
širini cca. enega kilometra je povzročil škodo predvsem v delu naselja Kla-
nec, v Komendi, na Gmajnici, Gori, Mlaki, Križu in delu Most. Kljub veliki 
nastali škodi za to neurje zaenkrat še ni bila razpisana oziroma odrejena 
uvedba o večji naravni nesreči in tako ni uveden večji popis nastale škode 
s strani ustrezne komisije. Osebno pa ocenjujem, da nastala škoda prese-
ga nekaj sto tisoč evrov. Zaenkrat lahko oškodovanci uveljavljajo nastalo 
škodo le preko zavarovalnic, v kolikor so imeli objekte, vozila in poljščine 
ustrezno zavarovane. Prav tako vsak oškodovanec po svojih močeh in raz-
položljivih sredstvih odpravlja nastalo škodo.  

Pred nami je september. Kateri občinski projekti so načrtovani (če 
kateri) za letošnjo jesen?
V nadaljevanju leta so vse aktivnosti in projekti odvisni od rešitve delne 
blokade našega računa, tako da v tem trenutku ne morem napovedovati 
nadaljnjih načrtov.

Bi za konec kaj sporočili šolarjem, ki se vračajo v šolske klopi? 
Upam, da se bodo naši osnovnošolci kljub različnim napovedim in neura-
dnim informacijam, v sredo, prvega septembra, vrnili v šolske klopi in us-
pešno nadaljevali šolanje, kot smo ga poznali pred letom in pol. A trenutne 
epidemiološke razmere ne nakazujejo povsem enakih možnosti in pogojev, 
kot so bili pred epidemijo. Verjetno se bomo morali kar navaditi na različne 
ukrepe, od nošenja mask do preverjanja PCT pogojev. Kljub temu si želim, 
da se nam ne ponovi popolna blokada javnega življenja, zato vsi skupaj po-
storimo vse, kar je v naših zmožnostih, da se življenje nadaljuje kolikor 
toliko v normalnih pogojih. Tudi 82 prvošolčkom želim, da se bodo lahko 
veselili varnega vstopa v šolo že prvega septembra. 

Špela Šimenc
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Objava Javnega poziva za izbor projektov LAS Za mesto in vas 2019

LAS Za mesto in vas objavlja tretji rok za prijavo projektnih vlog 
na 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strate-
gije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas. Namen javnega pozi-
va je izbor projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju 
razvojnih ciljev na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, 
Mengeš, Trzin in Vodice.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 191.203,41 
EUR. Rok za predložitev vlog je 15. 10. 2021. 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja razpisuje sredstva v 
višini 70.983,00 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov 
za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 75 %. Projektne vlo-
ge se lahko prijavi na ukrepe:

 ◼ U2: Kombiniranje razpoložljivih naravnih in človeških virov 
za realizacijo poslovnih idej, ki naslavljajo okoljske in druž-
bene izzive; 

 ◼ U3: Oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem infrastruk-
ture in programskih vsebin;

 ◼ U4: Izkoriščanje potencialov in priložnosti, ki jih nudi kultur-
na dediščina.

Evropski sklad za regionalni razvoj razpisuje sredstva v višini 
120.220,41 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za 
operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %. Projektne vloge se 
lahko prijavi na ukrep:

 ◼ U5: Izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu ohra-
njanja narave in okolja.

Prijavitelji lahko z isto vlogo kandidirajo za sredstva samo iz ene-
ga sklada – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) ali Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V po-
zivu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, 
upravičeni in neupravičeni stroški, merila za izbor operacij in po-
stopek izbora operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev LAS Za 
mesto in vas.
Za dodatne informacije in pomoč pri pripravi vloge nas lahko 
kontaktirate prek elektronske pošte: las-zmv@rralur.si ali tele-
fona: 01 306 19 05.
Javni poziv je objavljen na spletni strani http://www.las-mes-
toinvas.si/Pozivi/aktualni/9/javni-poziv-za-izbor-operacij-
-2019-tretje-odpiranje

ZAVOD MEDGENERCIJSKO SREDIŠČE KOMENDA (ZMSK), GLAVARJEVA CESTA 104, 1218 KOMENDA, SVET ZAVODA

Na podlagi 34., 35., 36.in 37. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
56. in 57. člena  Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/7) in 42. in 43. člena Statuta 

Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda, 

Svet Zavoda razpisuje mesto
DIREKTORJA/DIREKTORICE

1. Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 ◼ visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba,
 ◼ najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dejavnosti 

socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s 
socialno varstveno dejavnostjo,

 ◼ strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
 ◼ opravljen program za vodenje socialno varstvenih 

organizacij,
 ◼ aktivno znanje slovenskega jezika,
 ◼ osnovno obvladanje dela z računalnikom,
 ◼ organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti,
 ◼ izdelano vizijo razvoja Zavoda.

2. Mandat direktorja/direktorice je petletni.

3. Pisne prijave
 ◼ z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
 ◼ s podatki o dosedanjem delu,
 ◼ kratkim življenjepisom,

 ◼ programom dela in razvoja zavoda Medgeneracijsko 
središče Komenda v naslednjem petletnem obdobju

kandidati/kandidatke pošljite v 8 dneh od dneva objave raz-
pisa na naslov:

ZAVOD MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE KOMENDA, 
Glavarjeva cesta 104, 1218 Komenda,
»razpis za direktorja/direktorico«.

Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog Svet zavoda ne bo 
obravnaval.
Kandidati/ kandidatke bodo o izbiri obveščeni/-e najkasneje 
v 30 dneh od dneva objave razpisa.

Svet Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda
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Druga zaporedna skupna zmaga 
na Tour de France in bronasta 
medalja na OI v Tokiu
Težko je najti prave besede in vse presežnike, ki bi zmogle opisati Tadejeve uspehe na kolesar-
skih dirkah, saj nas vsakič znova razveseljuje z neverjetnimi, izjemnimi predstavami. 

Že na začetku sezone je pokazal, kako 
trdo je treniral, in s skupno zmago 
na etapni dirki UAE Tour v februarju 

pokazal, da bo letos težko premagljiv. In 
res je bilo tako. Niz uspehov je nadalje-
val na enodnevni dirki Strade Bianche v 
Italiji, kjer je bil odličen sedmi, sledila je 
ena etapna zmaga in skupno prvo mesto 
na dirki Tirreno – Adriatico ter skupno 
tretje mesto na etapni dirki po Baskiji. 
Sledila je enodnevna klasika Liege – Ba-
stogne – Liege, najstarejša dirka na svetu, 
t.i. monument ali spomenik je ena izmed 
petih dirk, ki v kolesarstvu štejejo največ. 
Z izjemno predstavo je Tadej osvojil tudi 
znameniti Liege …
Vse to pa so bile le priprave za dirko vseh 
dirk, Tour de France. Za zadnjo pripravo 
pred Tourom si je Tadej skupaj z ekipo in 
strategom v ekipi UAE, Andrejem Haupt-
manom, izbral Dirko po Sloveniji. Kako zelo 
smo bili veseli, da smo lahko zanj navijali 
na domačih cestah na največji dirki v Slo-
veniji. Ekipa UAE je že za Dirko po Sloveniji 
izbrala odlične kolesarje in nič ni bilo pre-
puščeno naključju. Tadej je v etapi od Žalca 
do Celjske koče naredil odločilno razliko in 
slavil etapno zmago ter s tem tudi postavil 
temelje za končno skupno zmago. 
Z vsemi uspehi, ki jih je že dosegel do To-
ura, je Tadej lahko štartal neobremenjen, 
pa vendar, v aktualnega zmagovalca To-
ura so uperjene vse oči kolesarskega sveta 
in športne javnosti. V ekipi UAE je športni 
direktor tudi Andrej Hauptman, njegova 
vloga je pri vseh Tadejevih uspehih še kako 
pomembna, saj se Tadej lahko povsem za-
nese nanj, prav tako pa v odločilnih in tež-
kih trenutkih Tadeja spodbuja s slovenski-
mi besedami, letos je bilo to še toliko bolj 
pomembno. Kolesarstvo je ekipni šport, 
čeprav zmaga samo en, pa brez dobre eki-

pe v kolesarstvu težko uspeš, še težje zma-
gaš. Ekipa UAE je letos pripeljala na Tour 
vse najboljše može, že to, da je iz ekipe 
izpadel odlični Jan Polanc, pove, da so bili 
usmerjeni samo v eno – skupno zmago na 
Touru. Tadeja so skozi vseh 21 etap vodili 
brez napak, v odločilnih trenutkih prevzeli 
vajeti v svoje roke, Tadej pa jih je na kon-
cu nagradil s ponovno osvojenim Tourom. 
Dejstvo je, da je Tadej izkoristil razmere, 
ki mu odgovarjajo, hladno vreme in dež na 
etapah v Alpah, predvsem pa je uprizoril 
izjemno predstavo v 8. etapi čez Colom-
bier in s ciljem v Le Grand Bornardu, kjer 
je vsem največjim tekmecem naložil več 
kot tri minute. Izjemno! Res je, ne smemo 
pozabiti, da je Tadejev največji tekmec, 
Primož Roglič, padel in po deveti etapi žal 
moral odstopiti, a vendar to ne zmanjšuje 
Tadejevega uspeha. Menim, da bi Tadeja 
letos tudi Primož težko premagal.
Nato je sledilo še težkih 13 etap, kjer pa 
so skupaj z ekipo pokazali, da so letos 

najboljši in na koncu so se na Elizejskih 
poljanah v Parizu povsem zasluženo ve-
selili skupne na največjem Tour de Fran-
ce. Tadej je ponovil lanski uspeh in poleg 
rumene majice oblekel še pikčasto, za 
najboljšega na gorskih ciljih, ter belo, kot 
najboljši mladi kolesar. In to drugič zapo-
red, pri le 22 letih. 
Po Touru pa še ni bilo časa za počitek, saj so 
ga čakale še olimpijske igre v Tokiu. Že prvi 
dan OI je tradicionalno na sporedu moška 
cestna dirka. Strokovnjaki so si bili enotni, 
da tako težke trase na OI še ni bilo, na 240 
kilometrov dolgi dirki so morali premagati 
kar prek 4500 višinskih metrov. Slovenska 
reprezentanca je štela 4 člane, in sicer so 
poleg Tadeja vozili še Jan Polanc, Primož 
Roglič in Jan Tratnik, s samo štirimi pa je 
težko kontrolirati tako težko in dolgo dir-
ko. A k sreči smo imeli Jana Tratnika, ki je 
opravil izjemno delo in bil praktično sam v 
ospredju skoraj 150 kilometrov. Na koncu 
je odločilni pobeg uspel tretjemu s Toura, 
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Ekvadorcu Richardu Carapazu, ki je v cilj 
prišel v solo vožnji, za srebrno medaljo pa 
se je »udarila« manjša skupinica kolesar-
jev, kjer je le malo zmanjkalo, da bi Tadej 
osvojil drugo mesto. Ja, le nekaj centime-
trov je zmanjkalo, a tudi bronasta medalja 
je izjemen uspeh. Za vse nas je kot zlata.
Kaj na koncu dodati, Tadej je pri svojih 22 
letih osvojil že praktično skoraj vse, kar je 
v kolesarstvu mogoče osvojiti. Prepričan 
pa sem, da se bo v prihodnje še bolj trudil, 
da bi postal še boljši, s tem pa gotovo tudi 
uspehi ne bodo izostali. Želimo mu, da os-
tane zdrav in brez poškodb, ter da se bo še 
nadalje s takim veseljem in užitkom usedel 
na kolo. Verjamem, da mu je z Urško vse to 
veliko lažje. BRAVO, TADEJ!

Miha Koncilija
Komendski rondo se je zopet obarval v rumeno
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Zaključek Dirke po Franciji si je pod šotorom 
ogledalo med 300 in 400 navijačev
Športno društvo Komenda je pod tak-
tirko Jurija Kerna pod šotorom na hi-
podromu organiziralo ogled tekem le-
tošnje Dirke po Franciji. Kot je povedal 
Jurij Kern, se je v prvih dveh tednih dir-
ke več ljudi nabralo ob vikendih, med 
tednom je bil obisk slabši. K temu so 
gotovo pripomogli tudi nekateri zelo 
vroči dnevi. Bolj, ko se je dirka pribli-
ževala koncu, bolj se je stopnjevala 
evforija in tudi šotor je bil iz dneva v 
dan bolj poln. V soboto in nedeljo si je 
zaključek dirke in slavnostno podeli-

tev medalj na hipodromu ogledalo po 
Kernovi oceni med 300 in 400 ljudi. Če 
na – za občino praznično – nedeljo ne 
bi lilo kot iz škafa, pa bi bila ploščad ob 
hipodromu verjetno polna navijačev. V 
rumeno obarvan šotor je žarel od ve-
selja, razlegal se je zvok harmonike, 
navijači – od tistih najmlajših naprej – 
pa so ponosno plapolali z zastavami za 
našega Tadeja Pogačarja. Tega, kakšno 
zgodovino piše Pogi, pa se bomo verje-
tno zavedali šele čez leta.   

Špela Šimenc

Najmlajši Pogijevi navijači

Organizator Jurij Kern: »Občutki, ko 
večglava množica navija za našega do-
mačina, poplačajo ves vloženi trud in čas. 
Vesel sem, da se je ideja o navijaškem 
šotoru prijela in da so ljudje prepoznali 
pomen uspeha in globalne prepoznav-
nosti našega kraja. Poleg Pariza je bila 
Komenda drugi najbolj oblegan kraj ob 
zaključku Dirke po Franciji.«
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Sprejem Pogija

V Društvu skakalni komite Gora 
smo se odločili, da bomo pomagali 
oziroma polepšali sprejem Tadeja 
Pogačarja, zmagovalca dveh zapo-
rednih Tour de France, dobitnika 
bronaste olimpijske medalje ter 
mnogih drugih zmag na velikih 
tekmah. Postavili smo si nalogo, da 
bomo poskušali priskrbeti čim več 
brezplačnih obrokov hrane. Padla 
je zelo 'odštekana' ideja – peče-
nja vola ter piščanca. Po pregledu 
ponudb in financ smo ugotovili, 
da vsega ne bomo zmogli plačati 
sami. Pomagali so nam podjetniki 
iz cele Komende ter tudi iz drugih 
krajev, akciji se je pridružila Pe-
rutnina Ptuj. Zahvaljujemo se vsa-
kemu posebej, za vsak prispevani 
evro, da smo lahko spekli vola ter 
hkrati tudi dobili veliko brezplač-
nih obrokov piščanca.
Še enkrat velik HVALA vsem našim 
prijateljem donatorjem, hvala Pe-
rutnini Ptuj. Tadeju želimo samo 
najboljše in naj zgodba z uspehi tra-
ja in traja še mnogo let, da se bomo 
lahko še velikokrat poveselili ob 
takšnih sprejemih.

Društvo skakalni komite Gora

Sprejem Tadeja Pogačarja: 
Komendčani množično pozdravili svojega junaka
Čeprav petek 13. ponavadi ne obeta kaj dobrega, je bilo v avgustu drugače. 
Obetal je nekaj zelo sijajnega, kajti v Komendo je svoje najbolj zveste navijače 
prišel pozdravit Tadej Pogačar.

Na hipodromu se je v vročem petkovem 
popoldnevu zbrala precejšnja množica 
ljudi od blizu in daleč, ki je v špalirju poz-
dravila Pogija. Ta se je pripeljal – kako 
drugače – s kolesom, v družbi najmlaj-
ših kolesarjev Pogi Teama. Množico sta 
že pred tem ogreli skupina Mali oglasi in 
komendska godba in vsi smo res nestrpno 
čakali, da sprejmemo medse svojega ju-
naka. Pripeljal se je – kot vedno – na-
smejan, počutil pa – kot je povedal – tako 
kot na Elizejskih poljanah, in dodal, da 
je takšna množica v domačem kraju zanj 
najlepša nagrada. Zahvalil se je vsem na-
vijačem, ki ga podpirajo, povedal, da mu 
to ogromno pomeni, kot tudi vse besede 
in sporočila podpore. Na vprašanje, ka-
teri uspeh mu pomeni več, ali medalja na 

olimpijskih igrah ali osvojena Dirka po 
Franciji, je Tadej odgovoril, da je uspeha 
težko primerjati, je pa Dirka po 
Franciji zagotovo tisto, o čemer sanja vsak 
kolesar. Po 'obveznostih' na odru je imel 
Pogi mnogo dela tudi pod odrom. Ta dan so 
ga želeli ogovoriti, se z njim fotografira-
ti, ga videti prav vsi, a najbolj nestrpno so 
na podpis svojega vzornika čakali njegovi 
najmlajši navijači. Pogi jih ni razočaral, 
dolgo je podpisoval roke, majice, zastave 
in poskrbel za iskrice v otroških očeh. Bil je 
lep in poseben dan. Tadeja že čakajo nove 
dirke, veliko počitka ne bo. Mi pa mu želi-
mo veliko uspehov in da se zopet vidimo na 
naslednjem sprejemu v njegovi 'Rumendi'. 
  

Špela Šimenc
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Slovenska bakla se je na svoji poti 
ustavila tudi v Komendi
V ponedeljek, 19. julija, se je tudi v Občini Komenda usta-
vila Slovenska bakla. Ta je v 82 dneh prepotovala vseh 212 
slovenskih občin, združila 9330 tekačev, ki so v okviru 
tega projekta skupaj pretekli več kot 7000 kilometrov. 

»Slovenska bakla je simbol povezovanja. Z njenim popotovanjem 
po Sloveniji v spremstvu njene ambasadorke Urške Žolnir Jugovar 
in tekačev, nosilcev plamenice, želimo povezati občanke in obča-
ne iz vseh 212 občin, v njih prebuditi jekleno voljo in širiti vredno-
te olimpizma,« so zapisali organizatorji projekta.
Potovanje bakle se je pričelo 22. aprila na Ravnah na Koroškem. 
V Komendo je pripotovala le dan po tem, ko je Tadej Pogačar os-

vojil Tour de France, in v zraku je bilo še vedno čutiti močan po-
nos njegovih soobčanov. Tudi župan Stanislav Poglajen je v sredo 
svojega nagovora postavil Tadeja in njegove uspehe, iskreno mu 
je čestital in zaželel uspešen nastop na Olimpijskih igrah. To je 
Tadej v Tokiu dokazal le nekaj dni zatem. Med gosti, ki so poz-
dravili prisotne na prireditvi, sta bila tudi odlična smučarska te-
kača Vesna Fabjan in Ivo Čarman. 
Nosilci bakle so se v Komendi zbrali na hipodromu, vsaka skupi-
na pa je odtekla en 600-metrski krog. Uvodoma Tomaž Tabernik 
s svojim v rumeno ogrinjalo odetim konjem, sledili so članice 
Twirling in mažoretnega kluba Komenda, člani Društva Stari 
traktor Moste, predstavnik Občine Komenda (Jure Grmšek), čla-
ni Športnega društva Komenda, mladi judoisti, orientacisti, no-
gometaši, vrtčevski otroci in 'mravljice', ki so bile v počitniškem 
varstvu v Mravljišču. 

Špela Šimenc

Slovenska bakla je izdelana iz nerjavnega jekla (kot sim-
bola trajnosti in trdnosti) in bukovega lesa (kot simbola 
modrosti in samozavesti). Plamenico zaključuje krona v 
silhueti Triglava. 
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8. TRADICIONALNI HUMANITARNI TEK

TEČEM, DA POMAGAM
Zaradi COVID-19 se vidimo 

JUNIJA 2022!
 

ARBORETUM Volčji Potok

LIONSKLUBKAMNIK
LIONSKLUBDOMŽALE
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Obročkanje  
komendskih štorkelj
Na vitkem stolpu nad stavbo komen-
dske pošte že več let domuje par be-
lih štorkelj. Da mu je prijetno, varno 
in domače, so poskrbeli komendski 
gasilci. Zato se pri nas počuti skoraj 
tako, kot bi se v svoji domovini – 
Prekmurju. 

Da paru ni dolgčas in da ima za koga skrbe-
ti, ima tri mladiče. Tako imamo v Komen-
di pravo družino štorkelj. Nanjo smo se že 
tako navadili, da ni za nas nič nenavadne-
ga, če nad pošto in njeno bližino ugledamo 
to lepo ptico. 
Posebej pozorno štorklje spremljajo in 
preučujejo strokovnjaki za ptice  – or-
nitologi. Tudi na Gorenjskem, kjer ok-
rog Kranja gnezdijo na dvanajstih krajih. 
Zlasti Prirodoslovni muzej Slovenije. V 
Komendi sta se 29. junija opoldne  ogla-

sila zunanji sodelavec omenjenega mu-
zeja Dušan Dimnik ter ornitolog in nara-
voslovni fotograf Tone Trebar, ki sta 
pred tem že obročkala mladiče štorkelj 
na Gorenjskem. To sta naredila tudi s ko-

mendskimi mladiči. Tako jih bodo lahko 
ornitologi v prihodnosti spremljali, kjer 
koli bodo letali in gnezdili. 

Jožef Pavlič 

Poletje na otroških igriščih

»Ureditev otroških igrišč na območju LAS« se imenuje projekt, ki sta ga občini 
Komenda in Vodice z izvedbo otroških delavnic to poletje pripeljali h koncu. V 
projektu, sofinanciranem iz evropskih sredstev, so v obeh občinah prenovili 
oziroma uredili po štiri igrišča. V Občini Komenda so igrišča uredili v Suhado-
lah, Mostah, na Gmajnici in na Križu. Veseli nas, da so igrišča že postala živa-
hen prostor, kjer se vsakodnevno srečujejo otroci, njihovi starši in stari starši. 

Lepo vreme nas vabi, da gremo z otroki na 
otroško igrišče. Da pa bo igranje kar se da 
varno, je treba otroke tudi seznaniti s pravili 
varnega vedenja na igrišču. In prav z name-
nom, da bi spoznali varno uporabo igral, se 
družili in zabavali, je Občina Komenda skupaj 
z Društvom za mladinsko dejavnost Mravlji-
šče v petek, 23. julija, na otroškem igrišču na 
Gmajnici izvedla otroško delavnico. 
Otroci, ki preživljajo počitniške dopol-
dneve v počitniškem varstvu v Mravljiš-
ču, so se ta dan že zgodaj zjutraj odpravili 
na otroško igrišče. Otroke so animatorji 
Društva za mladinsko dejavnost Mravljišče 
najprej seznanili z varno uporabo igral in 
jim predstavili pravila in opozorila, ki so v 
ta namen nameščena na otroškem igrišču. 
Da bi spoznali, kako drugače so se igrali 
naši dedki in babice, so se otrokom na igri-
šču pridružile tudi babice, ki so jim poveda-
le, kako so se igrali včasih, ko so bile igre in 
igrače drugačne od današnjih. V starih časih 

ob vsem delu, ki so ga imeli otroci doma in na 
polju, niso imeli veliko prostega časa. Proste 
urice pa so seveda, tako kot tudi današnji 
otroci, izkoristili za igro. Lovili so se okrog 
hiše, se skrivali in igrali različne igrice. Na-
redili so si vrbove piščali, gugalnice in pletli 
venčke iz marjetic. Tudi otroci so povedali, 
kaj so jim o igranju v starih časih že poveda-
li dedki in babice. Prav veselo in zabavno je 
bilo, ko smo se vsi skupaj igrali »gnilo jajce« 
in se šli »telefonček«. Otroci pa so se seveda 
z veseljem igrali tudi na novih igralih. 

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja.

Občina Komenda
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Položitev temeljnega kamna za novi dom  
starejših občanov v Komendi

Dolgoletna želja starejših komendskih občanov se izpolnjuje: ne bo jim treba 
več v domove zanje blizu, dlje ali daleč, marveč bodo lahko ostali v domačem 
okolju. Za to bo poskrbela družba SeneCura, ki ob šolski poti ob reki Pšati na 
mirnem kraju v osrčju Komende gradi nov dom zanje. 

Njena predstavnica – poslovna direktorica 
za Slovenijo mag. Sanda M. Gavranovič –  je 
v govoru pred položitvijo temeljnega kam-
na 29. junija dopoldne zagotovila, da bo ta 
dom blizu ljudem, kar je tudi vodilo ome-
njene družbe. Dom, gradnja je že v polnem 
razmahu, naj bi bil sezidan februarja 2022. 
Gavranovičeva je še posebej zaželela, da bi 
bil dom vpet v kraj, v Komendo.
Kako Komendčani potrebujemo lastni dom 
za svoje starejše občane, je kot prvi govor-
nik poudaril naš župan Stanislav Poglajen. 
Spomnil je, da je »že kar nekaj Pšate pre-
teklo od prve ideje o postavitvi lastnega 
doma za naše najstarejše občanke in obča-
ne«, da so »bili projekti že izdelani, le fi-
nančne in politične možnosti takrat nismo 
uspeli uskladiti, se poenotiti«. Odločilni 
korak za dom so naredili pred leti skupaj z 
družbo SeneCura. Pričakuje, da bodo »in-

vestitorji skupaj z lokalno skupnostjo znali 
poiskati najboljše možnosti za druženje 
uporabnikov doma z ostalimi občani, za 
medgeneracijsko druženje«.
To županovo željo oziroma pripravljenost 
Zavoda Medgeneracijsko središče Komen-
da, da jim pri tem pomaga, je še posebej 
izrazila predstavnica Zavoda Viktorija 
Drolec. Povedala je, da so »upravljavcu in 
investitorju že ponudili roko sodelovanja, 
da bo življenje naših ljudi v domu čim bolj 
prijetno, da se bodo slišale njihove enkra-
tne življenjske zgodbe, da bodo zaposleni 
imeli radi svoje delo, da bo delovno ozračje 
ustvarjalno in ne tekmovalno in da bodo 
tudi svojci stanovalcev v domu zadovoljni 
in mirni, kajti večina da svoje najdražje v 
dom s precejšnjim občutkom krivde«. 
Minister za delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je 
najprej dejal, da je zanj »čast in ponos so-
delovati pri položitvi temeljnega kamna za 
nov dom starejših občanov v mojem do-
mačem kraju«. Nato je poudaril: »Skrb za 
starejše je vseskozi in ostaja moja predno-
stna naloga v vlogi ministra za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake možnosti.« 
Novemu domu za starejše ljudi v Komendi 
je zaželel srečno gradnjo, stanovalcem pa 
dobro vselitev, lepo, razgibano, srečno in 
polno življenje. 

Veliko je k slovesnosti prispevala s svojo 
povezovalno besedo izvrstna gostja Bar-
bara Božič, s pesmijo pa so jo polepšale 
pevke Vokalne skupine OŠ Komenda Moste 
z voditeljico prof. Marjeto Čimžar in Meša-
ni pevski zbor DU Komenda pod vodstvom 
zborovodja Ignaca Gorjanca. 
Ključno dejanje slovesnosti je bila položitev, 
bolje rečeno zazidanje temeljnega kamna 
novega doma za starostnike, pri katerem so 
prijeli za lopate: podpredsednik slovenske 
vlade in minister za obrambo mag. Matej 
Tonin, minister Janez Ciglar Kralj, poslov-
na direktorica družbe SeneCura za Sloveni-
jo mag. Sanda M. Gavranovič ter komendski 
župan Stanislav Poglajen. Njihova odloč-
nost, dobra volja in sodelovanje vlivajo 
upanje, da bodo njihove besede udejanjene, 
kot so napovedovali, in da se bomo komen-
dski občani prihodnje leto veselili novega 
doma za starejše med nami, dobre oskrbe 
zanje v njem ter nujno potrebne ljubeče po-
moči, razumevanja in potrpežljivosti. 

Jožef Pavlič
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Blagoslov razpela na 
komasacijskem polju
V nedeljo, 4. 7. 2021, se je ob zaključku komasacijskih del na 
območju KO Nasovče - Kapla vas blagoslovilo razpelo. Le to je 
bilo zaradi na novo zarisanega cestnega križišča tudi za nekaj 
metrov prestavljeno. S pomočjo dobrotnikov (zahvala vsem) se 
je razpelo obnovilo, uredilo se je zelenje ter klopca za spreha-
jalce. Blagoslov je opravil župnik Zdravko Žagar ob prisotnosti 
večjega števila vaščanov. Za ubrano petje pa so poskrbeli do-
mači pevci. Po blagoslovu se je druženje s pogostitvijo nadalje-
valo na kmetiji pri Španu. 

Franc Petrič
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Na stežaj odprta vrata Krekovega središča Komenda

Krekovo središče po končujočem se obdobju epidemije covid-19 
vnovič na stežaj odpira vrata starejšim uporabnikom iz komen-
dske občine in od drugod. Kako in s kakšnimi dejavnostmi, so 
10. junija povedale projektna vodja Blažka Kolenc, vodja dnev-
nega bivanja Brigita Kastelic, usklajevalka novega projekta Z 
roko v roki Viktorija Drolec pa tudi uporabnik dnevnega biva-
nja Ivan Vukovič. Posebej navdušuje program Z roko v roki, ki 
ponuja nove možnosti sodelovanja in pomoči med starejšimi in 
mlajšimi, koriščenje velikega vrta za hišo z medovitimi in zdra-
vilnimi rastlinami ter psihično sprostitvijo, pa tudi pomoč ot-
rokom, ko se nimajo in ne vedo kam zateči po nasilnih dejanjih 
nad njimi. Obiskovalci srečanja so si po predstavitvi dejavnosti 
Krekovega središča ogledali prostore zelo prostorne hiše in vrt, 
nad katerim so bili še posebej navdušeni. 

Jožef Pavlič  

Odprtje vrta ob enoti Krekovega središča v Komendi

Inštitut Antona Trstenjaka v Ljubljani je z Enoto Krekovega središča na Kre-
kovi 10 v Komendi v sodelovanju z Zavodom Medgeneracijsko središče Ko-
menda, OŠ Komenda Moste, DU Komenda, Košarkarskim klubom Komenda, 
sosedi in drugimi občani Občine Komenda v ponedeljek, 21. junija, naredil 
velik nadaljnji korak pri približanju omenjenega središča komendskim ob-
čanom in drugim možnim uporabnikom. 

Osrednji dogodek je bilo popoldansko od-
prtje vrta. Predstavitev dela in novih načr-
tov Krekovega središča se je začela že do-
poldne z delavnico v organizaciji Vitezov 
današnjega časa iz OŠ Komenda Moste ter 
delavnico z zvoki narave (izdelava hotela 
za žuželke in okrasitev vrta), ki jo je vodila 
Polona Švigelj.
V popoldanski delavnici za otroke pod vod-
stvom predsednika Košarkarskega kluba 
Komenda Anžeta Šterna in novega trenerja 
Marka Freschija so mladi košarkarji v t. i. 
»štafetni igri« prikazali svoje spretnosti pri 
vodenju žoge in druge. Vse kaže, da se v Ko-
mendi kuje nov rod uspešnih košarkarjev. 
Samo slovesnost odprtja vrta je vodila in 
povezovala mag. zakonskih in družinskih 

študijev Blažka Kolenc. Številne obiskovalce, 
med njimi ravnateljico OŠ Komenda Moste 
Barbaro Janežič Bizant, je kot prvi navdu-
šil čebelji ples Zum, zum, zum, ki so ga pod 
vodstvom učiteljice Ane Kveder odplesale 
učenke prvega razreda OŠ Komenda Moste. 
Direktorica Inštituta Antona Trstenjaka 
mag. Ksenija Ramovš se je najprej vrnila v 
sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je 
na kraju, kjer danes stoji obnovljena večna-
menska stavba Krekovega središča, bilo še 
polje, nato pa so na njem začeli zidati hiše. 
Rodovitnost in pridelke s polja je posrečeno 
povezala z novo drugačno rodovitnostjo, ki 
jo želi Krekovo središče prinesti občanom 
Komende in drugim ljudem: dnevno biva-
nje starejših ljudi v njej in strokovno pomoč 
pri oskrbi starostnikov na domu. To dvoje, 
pa še veliko drugega, ustanova že uresni-
čuje. Vrt ob njej je potrditev dobrega sode-
lovanja z vodstvom in učenci OŠ Komenda 
Moste (učenci tudi skrbijo za vrtnine, ro-
žice in zdravilna zelišča v njem), najprej pa 
s sosedi, ki se jim je direktorica Ksenija še 
posebej zahvalila. Je pravi način in potrditev 
dobrega medgeneracijskega sodelovanja, 
prebujanja čuta za naravo in njene darove 
že pri otrocih, pa tudi odraz veselja vseh, ki 

ga obiskujejo, kaj vanj prinesejo in kaj tudi 
odnesejo (zelemenjava). 
Sociologinja Tjaša Hudobivnik je zatem 
predstavila novi program Krekovega sre-
dišča Z roko v roki. Za njo je skupina pro-
stovoljk OŠ Komenda Moste pritegnila 
pozornost z igrico Čebele z najvišje terase 
avtorja Sebastijana Preglja. 
Slavnostni gost Stanislav Jenko, nekda-
nji predsednik Čebelarskega društva Pe-
ter Pavel Glavar Komenda, je kot izkušeni 
čebelar obudil spomin na svoje dolgoletno 
posvečanje tej tako marljivi živalici, zaradi 
katere so v vrtu posadili medovite rastline. 
Preden so si jih obiskovalci ogledali, pa tudi 
vse drugo v vrtu, ter užili medene dobrote, 
so člani folklorne skupine DU Komenda pod 
vodstvom Mojce Mršol odplesali plesa Kuj 
na ples in Še kiklco prodala bom. 

Jožef Pavlič

Vrt je zares vreden ogleda zaradi vsega, 
kar je v njem

Stanislav Jenko je opisal svoje življenje 
s čebelami
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Zaživel je samostanski zeliščni vrt

Zavod Mekinjski samostan je 2. julija 2021 navdušil 
– V okviru projekta Samostan - mesto srečanj so na 
novo uredili zeliščni vrt, katerega vrata so ponovno 
na široko odprli.  

Direktorica Irena Gajšek je v prisotnosti župana Občine Kamnik, 
Mateja Slaparja, partnerice v projektu Sabine Grošelj in mnogih 
obiskovalcev predstavila projekt, na kratko je orisala dejavnosti, 
ki jih Zavod že izvaja, in nekatere dogodke, ki bodo predvide-
no zaživeli že to jesen. Z vso pravico lahko rečemo, da je Zavod 
Mekinjski samostan zaživel kot pogonska sila kulturnega, izobra-
ževalnega in družabnega življenja Kamnika. V pripravi je še toliko 
dogodkov, ki jih je vredno spremljati in se jih bo potrebno udele-
žiti. Veliko se ukvarjajo tudi z vzgojo in varstvom otrok.
Na res vroče torkovo dopoldne se je zbralo veliko obiskovalcev 
od vsepovsod, veliko tudi Komendčanov. Slavnostnemu prere-
zu otvoritvenega traku je sledila predstavitev projekta z lastno 
blagovno znamko Doroteja. Vrt je namenjen vzgoji raznovrstnih 
zelišč in izobraževanju na tem področju, seminarjem, šolam in 
skupinam, z namenom poudariti pomembnost ohranjanja nara-
ve in naravnih pripravkov v našem življenju. Zavod razvija tudi 
pripravo in prodajo čajev, sirupov, olj, mazil, krem in zdravilnih 

napitkov, pridelanih doma. Zdravilne rastline nam pomagajo oh-
ranjati zdravo telo, dušo in um.
Projekt  Samostan - mesto srečanj financirata Evropska unija iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika 
Slovenija v okviru programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. 
Kolektiv Samostana vabi v svoj vrt in Dorotejine prostore vse, ki 
smo željni novih znanj na tem področju, in nas vzpodbuja k samo-
oskrbi in skrbi za zdravo življenje. 

Katja Tabernik
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Gasilska vaja: Prikaz gašenja 
v notranjih prostorih

Na Križu se je 23. junija odvijala gasilska 
vaja – prikaz gašenja v notranjih pro-
storih. Stavba, namenjena rušenju, naj-
bolje prikaže, kaj gasilske enote (napa-
dalce) čaka v goreči stavbi. Uroš Sušnik, 
poveljnik PGD Križ, je k sodelovanju 
pozval tudi društva iz sosednjih gasil-
skih zvez. Vaje se je udeležilo 42 članov 
in članic operativnih enot. Po oceni pri-
sotnih je vaja izredno dobro uspela, saj 
so nekateri imeli prvič možnost doživeti 
dejansko situacijo. 

Andrej Lukanec

Gasilsko mladinsko  
tekmovanje v nogometu

PGD Komenda je v sodelovanju z Nogome-
tnim klubom Komenda v nedeljo, 20. 6., 
organiziralo gasilsko tekmovanje v malem 
nogometu. Tekmovalo je 8 društev iz GZ 
Komenda in GZ Kamnik.
28 ekip (trojke z rezervo) mladih gasilcev 
se je pomerilo v štirih kategorijah. Skupni 
zmagovalec je bil PGD Motnik, PGD Ko-
menda je osvojila drugo mesto in tretji so 
bili mladi gasilci iz PGD Tunjice. Po dolgem 
času je bilo to prvo tekmovanje za mlade 
gasilce in ugotovili smo, da jih tekmovalni 
duh ni zapustil.     
Poleti so se mladi gasilci odpravili na po-
čitnice na Debeli rtič in na Roglo, v je-
senskem času pa nas čaka tekmovanje v 
rolanju, gasilska orientacija in gasilsko 
občinsko tekmovanje.
Zahvala Nogometnemu klubu za pomoč 
pri izvedbi tekmovanja, zahvala pa tudi 
Konjeniškemu klubu Komenda za uporabo 
sanitarij. Na pomoč!

Mihaela Poglajen

Povabilo 
Gasilska mladina in mentorji!
Poletju so počasi že šteti dnevi, čas, ki 
ste ga, upam, da čim lepše preživeli, ne-
kateri tudi preko letovanja, ki sta tradi-
cionalno organizirali naši Gasilski Zvezi 
Komenda in Kamnik. Letos je bilo leto-
vanje na Debelem rtiču, po vtisih sodeč 
vam je bil program všeč. Zato upam, da 
boste spet z veseljem pristopili h gasil-
skim vajam in aktivnostim. Upam, da 
tista nadležna stvar, ki nam je v minuli 
lanski sezoni krojila druženje, letos od-
pade. V prihajajočih jesenskih mesecih 
imamo namen, seveda z vašo udeležbo, 
izpeljati kar obširen program druženj in 
tekmovanj. Vseeno pa se bomo morali 
držati morebitnih ukrepov NIJZ. Zato 
vas naprošam, da se odzovete na klic 
mentorjev. Mentorji pa bodo poskrbe-
li, da bo to druženje čim lepše in da se 
boste z veseljem vračali pred domove 
gasilskih domov. 
Torej na čimprejšnje snidenje!

Andrej Lukanec

Gasilska vaja

Gasilsko tekmovanje
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S kolesi po deželi 
Umbrija – Assisi
Petkovo jutro je bilo za Edota in zame nekaj posebnega. Po 
dobrih dveh letih smo zopet odšli na kolesarjenje. Pot nas je 
vodila v osrednjo Italijo, pod gorovje Apeninov. Prevozili smo 
kraje Svetega Frančiška v deželi Umbrija. 

Ob prestopu meje nismo imeli nobe-
nih težav, naša dva kombija sta nas 
srečno pripeljala na cilj. Med potjo 

pa je bilo kar pošteno vroče, pa še klimat-
ska naprava v kombiju je bila zelo slaba.
Po ovinkasti cesti na višini okoli 900 metrov 
smo prispeli v mesto La Verna. V čudovitem 
okolju gozda in planin smo si ogledali samo-
stan Svetega Frančiška. Ta vključuje cerkev, 
muzej, kapelo in jamo, ki je bila njegova »ce-
lica«. Po celotni dolžini hodnika so na steni 
poslikave njegovega življenja. V tem samo-
stanu je prejel tudi stigme. Utrujeni po dolgi 
vožnji smo dan zaključili v kampu nad mes-
tom. Roman in Ivo sta nam pripravila okusno 
večerjo, prespali pa smo v lesenih bungalovih. 
Sobotno jutro je bilo kar hladno, toda želj-
nih kolesarjenja nas to ni oviralo. Iz mes-
ta smo se odpeljali proti kraju Caprese pri 
Arezzu, kjer smo si ogledali rojstno hišo 
slavnega Michelangela. Želja po jutranji 
kavi nas je vodila v mesto Anghiari, vendar 
je nismo dočakali, saj so tu lokali bolj redko 
posejani. Smo si pa ogledali akumulacijsko 
jezero in si privoščili kosilo. Popoldne v 
vročini, temperatura je bila malo čez 40 oC, 
smo moči napenjali proti gori Monte Casa-
le. Na vrhu stoji starodavni samostan, kjer 

je Frančišek spreobrnil tri razbojnike. 
Nedeljska pot je bila prava gorska tura. Kla-
nec je imel ponekod naklon tudi več kot 15 %.  
Spali smo v čudovitem starem gradu, kjer 
smo imeli razgled na dolino pšeničnih polj, 
ki še niso bila požeta. Prava paša za oči.
Mesto Gubbio je bil naš naslednji cilj. Leži v 
pokrajini Perugia. V teh krajih je znana le-
genda Svetega Frančiška in volka, ki je imel 
na vesti ljudi in živino. Frančišek je zver 
našel v naravi, jo pokrižal in rekel: »Pridi k 
meni, brat volk! Ukazujem ti v Kristusovem 
imenu, da nikoli več ne zagrešiš hudobije 
ne meni ne komurkoli drugemu.« Volk se je 
zaobljubil, da se bo spreobrnil, saj je to po-
trdil s taco, ki jo je potisnil v ponujeno roko 
svetniku. Mesto je znano tudi po največji bo-
žični jelki, ki je »narisana« na pobočje nad 
mestom,  okrašena pa je z več kilometri luči. 
Približevali smo se mestu Assisi in njegovi 
okolici. Pod mestom leži mogočna cerkev 
Porcijunkula, ki jo je propada rešil Sveti 
Frančišek. Od benediktincev je izprosil ka-
pelico, kot delček svoje ustanove. Frančišek 
je tu izprosil milost popolnega odpustka, ki 
ga na praznik 2. avgusta prejme vsak romar. 
Torkov dan je bil namenjen ogledu mesta 
Assisi, rojstnega kraja Svetega Frančiška. 

Leta 1208 je ustanovil red manjših bratov 
in svete Klare, ustanoviteljice revnih se-
ster, ki je kasneje, po njeni smrti, postal 
red ubogih sester klaris. Najbolj znana je 
bazilika Sv. Frančiška, ki je na Unescovem 
seznamu svetovne kulturne dediščine. Ba-
zilika je iz 13. stoletja, v njej se nahaja krip-
ta Sv. Frančiška, čudovite freske in ume-
tniška dela. V mestu je še čudoviti grad iz 
leta 1367, rimski amfiteater in še več zani-
mivih cerkva. Epidemija je tudi tu prisotna, 
saj je na ulicah zelo malo turistov. 
Pot nas je naprej vodila ob žitnih poljih, ki 
so jih ravnokar želi kombajni. Stroji, s ka-
terimi so želi, so me popeljali dobrih 40 let 
nazaj – tako tam živijo sedanji kmetje. 
Zvečer smo prispeli v mesto Spoleto, nad 
katerim bdi grad, ki se nahaja nad njim. 
Spali smo v samostanu.  
Mesto Spoleto je bilo v davnih časih zbi-
rališče za križarsko odpravo. Frančišek je 
imel željo postati vitez, vendar, ker je zbo-
lel, je moral to željo opustiti in se vrniti na-
zaj v rodni kraj. 
Pot iz mesta nas je zopet popeljala v hribe. 
Prevzele so nas čudovite stare vasi, kjer so 
si v starih časih ljudje ustvarili svoje do-
move. Danes so te vasi skoraj prazne. 
Proti mestu Fermi smo si popoldne ogle-
dali še slapove Marmore. Na ogled so le po-
poldne od 15. do 19. ure, saj le takrat odpre-
jo zapornice jezera. 
Pot se je končala in zvečer nas je Roman 
popeljal na pravo italijansko pico. 
Zgodnji jutranji odhod domov skozi nešte-
te viadukte nas je po dobrih 800 km pripe-
ljal v Komendo. Lepi dnevi, lepi spomini in 
prijateljstva, ki se ne pozabijo. Jeseni pa se 
že odpravljamo na novo pot – kolesarjenje 
po otoku Elba. 

Marko Grilc
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Občni zbor DU Komenda

Občni zbor DU Komenda smo začeli s pesmijo članov sekcije MePZ DU Ko-
menda. Predsednik delovnega predsedstva zbora Ivan Hlade, sicer podpred-
sednik DU Komenda, je predstavil dnevni red zbora z osrednjim dogodkom 
– podelitvijo  priznanj zaslužnim članom društva za prizadevno delo v njem, 
za športne dosežke članov društva in obdarovanjem jubilantov. 

Slednjega nismo mogli uresničiti še v letu 
2020 zaradi epidemije. Imeli smo le občni 
zbor z močno omejenim številom udele-
žencev. Zaradi covida-19 tudi nismo mogli 
povabiti članov društva, ki so omenjenega 
leta praznovali visoke življenjske obletnice, 
ter jim javno čestitati za 50 in 60 let zakon-
ske zveze. To smo naredili ob tokratnem 
občnem zboru, povabili pa smo tako lan-
skoletne kot letošnje zakonske jubilante.
Predsednik DU Komenda Saša Lenarčič 

je pričel svoje poročilo z ugotovitvijo,  da 
je od njegovega prevzema predsedovanja 
preteklo ravno leto in pol. Prvo obletnico 
predsedovanja je doživel kot hladen tuš, 
saj je zaradi virusa živahno delo v društvu 
skoraj popolnoma zamrlo. Tako je bilo 
vsaj videti navzven. V resnici pa so morali 
vsi organi društva ves čas zavzeto delova-
ti v upanju, pa tudi pripravljenosti na čim 
prejšnje normalno delovanje. Kljub pan-
demiji jim je uspelo v veliki meri uresničiti 

zastavljene cilje. DU Komenda je med tem z 
Ministrstva za kulturo RS 8. januarja 2020 
prejelo odločbo o dodelitvi statusa nevladne 
organizacije v javnem interesu na področju 
kulture. Na kulturnem področju delujejo v 
društvu tri sekcije, vseh je kar štirinajst! Žal 
poverjenice in poverjeniki društva pred no-
vim letom 2021 zaradi pandemije niso smeli 
obiskati članov, starejših od 80 let.  
Predsednik Lenarčič je nazadnje vsa poro-
čila delovnih organov DU Komenda strnil v 
skupno poročilo. Jubilanti so prejeli plake-
te in šopke rož. Druženje slavljencev, pev-
cev in drugih udeležencev občnega zbora 
se je ob veselem klepetu nadaljevalo ob 
kupici dobrega vinca. 
Člani MePZ DU Komenda smo bili zelo ve-
seli darila, ki nam ga je poklonila članica 
zbora Ivica Ogorevc s Križa. Spomladi 2020 
je namreč izšla njena knjiga v samozaložbi 
z naslovom Iz mozaika mojih dni. Gospa 
Ivica je vsakemu članu zbora v knjigo na-
pisala  posvetilo. Tako je vsaj delno ures-
ničila svojo veliko željo, da bi knjigo javno 
predstavila komendskim občanom in žu-
pljanom, kar ji je lani preprečila epidemija. 
Udeleženci občnega zbora smo se razšli v 
upanju, da nas čakajo bolj »svobodni« časi, 
ko bo konec epidemije.
Upokojene občane naše občine vabimo, da 
stopijo v naše  vrste.
Za konec še misel, vklesana na primor-
skem kamnu: »Živeti kratek je dan.« Naj 
bodo naši in vaši dnevi polni zdravja, za-
dovoljstva pa tudi smeha! 

Katja Tabernik

Ana Vrtnik in Vinko 
Maleš praznovala 90 let

Kar dva 90-letnika smo imeli v me-
secu juliju v Občini Komenda.

V petek, 16. julija, so članice Krajevne 
organizacije Rdečega Križa Moste sku-
paj s podžupanom Igorjem Štebetom v 
Suhadolah obiskale Vinka Maleša. Pred-
sednica Marija Špehonja je slavljencu 
v imenu Rdečega križa Moste podarila 
darilo, knjižno darilo pa je slavljencu v 
imenu Občine Komenda podaril tudi Igor 
Štebe. Vinko Maleš, ki je celo življenje 
delal kot mizar, še vedno rad in veliko 
bere, rad se tudi pošali in je še vedno 
zelo veder. Kot je povedal, mora človek 
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nagrajeni so tokrat odšli domov Tržičani, drugi so bili sosedje 
Cerkljani, tretji pa Predosljani.
Prvenstvo je izpričalo tudi to, kar je o balinarjih izjavil dolgoletni 
tekmovalec v balinanju in še dlje v šahu Jožef Prestrl iz Radovljice: 
»Zdravi smo kot risi!« Ob tem je poudaril, da niso pomembna le 
tekmovalna srečanja, marveč predvsem druženje in prijateljeva-
nje. Obojega je bilo v Komendi veliko. 

Jožef Pavlič 

16 DU KOMENDA / 5 MINUT ZA DOBER NASVET

Komendčanke gorenjske 
prvakinje v balinanju 
Balinarska sekcija pri Društvu upokojencev (DU) Ko-
menda je na svojem balinišču pod Planinskim domom 
Komenda pripravila dvodnevno prvenstvo upokojenskih 
balinarskih ekip iz vse Gorenjske. Prvega dne prvenstva 
– 28. junija – je tekmovalo dvanajst ženskih ekip, dru-
gega dne – 29. junija – pa kar sedemnajst moških ekip. 

Prvenstvo je potekalo v zelo zahtevnih vremenskih razmerah, saj 
so tako tekmovalke kot tekmovalci večino dneva tekmovali v ve-
liki vročini. To so  lajšali z obilo popite vode in krepilnih napitkov, 
pred tekmovanjem pa so se okrepili z narezkom in črno kavo ter 
drugimi dobrotami, ki so jih pripravile in jim z njimi postregle 
članice domače balinarske sekcije. 
Izkazali so se tudi sponzorji: Oblak ALU steklarstvo in izdelava 
stavbnega pohištva d. o. o., Podboršt pri Komendi, Steklarstvo v 
Kranju na Savski Loki, Tesarstvo in krovstvo Štebe Igor, Žeje, Me-
sarija Selak, Vodice, in sosed, Planinski dom Komenda. 
Tekmovalke in tekmovalce je oba dneva pred začetkom tekmova-
nja pozdravil, na koncu pa se jim je za udeležbo zahvalil namestnik 
predsednika Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri Po-
krajinski zvezi društev upokojencev (PZDU) Gorenjske Drago Kolar, 
tudi podpredsednik DU Komenda. Vse potrebno za tekmovanje je 
pripravil in tekme sodil zelo izkušeni domači sodnik Tomaž Hacin.
Za veliko presenečenje so prvi dan tekmovanja poskrbele komen-
dske balinarke, saj so osvojile prvo mesto; druge so bile tekmoval-
ke iz Predoselj, tretje pa balinarke iz Radovljice.
Gledalci in navijači so pričakovali, da jim bodo uspešno sledili tudi 
člani balinarske sekcije pri DU Komenda, a ni bilo tako. Vnovič se 
je izkazalo, da je balinarska krogla okrogla in da je ni lahko čim 
bolj približati balincu ali izbiti dobro balincu približano kroglo 
nasprotnika. Z medaljami ovenčani in s pokalom za prvo mesto 

v življenju vedno malo 'planirat', zato on sedaj že razmišlja, 
kako naprej. Vinko, vse najboljše!
Nekaj dni prej pa je 90 let slavila tudi Ana Vrtnik, Ančka, iz Most. 
Članice Rdečega križa so jo skupaj s podžupanom Igorjem Štebe-
tom obiskale v četrtek, 22. julija. Ančka, ki svoja leta zelo dobro 
skriva, živi sama, tudi skuha si še, ji pa vsak dan dela družbo in po-
maga hči Sonja. Z veseljem se spominja dolgih let, ki jih je preživela 
kot zaposlena v komendski trgovini. Tudi Ani želimo vse najboljše.

Špela Šimenc  

5 MINUT ZA DOBER NASVET

Kastriraj, populacijo nadziraj!
Samica mačke spolno dozori pri štirih mesecih starosti, 
kar pomeni, da lahko ima svoje prvo leglo že pri šestih 
mesecih. Če upoštevamo, da lahko mačka koti 2x letno, 
redkeje tudi 3x, povprečno leglo pa šteje 4 majhne mucke, 
to pomeni, da skupaj s samcem in vsemi potomci v petih 
letih na svet spravi 11.000 mladičev. Jaz ne poznam 11.000 
ljudi, ki bi radi posvojili mucko, pa vi?

Ponovimo, zakaj sta kastracija in sterilizacija pri mačkah 
tako zelo pomembna posega.

 ◼ To, da preprečimo neželena legla, nam je vsem 
jasno. In nič skrbeti, zaradi tega mačke nikakor ne 
bodo izumrle.

 ◼ Potepanje po vaseh se bo nehalo (tega bodo veseli 
tudi vaši sosedje), posledično mačke ne bodo vpletene 
v pretepe z drugimi mačkoni, se poškodovale ali 
končale pod avtomobilskimi kolesi.

 ◼ Samčki bodo nehali markirati ali pa se bo markiranje 
znatno zmanjšalo.

 ◼ Prepreči se širjenje spolno prenosljivih bolezni, ki 
niso ozdravljive.

 ◼ Pri samčkih se lahko preprečijo tumorji na testisih, 
bolezni prostate, kriptorhizem.

 ◼ Pri samicah se zmanjša verjetnost za tumorje mlečne 
žleze, piometro in raka na seskih.

Za žival se odločite odgovorno, ne prelagajte svoje odgo-
vornosti in stroškov na druge.

Tina Rakovnik (Društvo za pomoč živalim RubayaL)

Komendske balinarke so osvojile prvo mesto!
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O nesprejemljivi in neprimerni 
komunikaciji na spletu
Vsakodnevna osebna komunikacija zahteva upoštevanje določenih norm, pravil obnašanja in nič 
drugače ni oz. ne bi smelo biti na spletu. V praksi pa je velikokrat drugače in ljudje si prek spletne 
komunikacije, sploh če je ta anonimna, privoščijo mnogo (pre)več. 

Na spletu posamezniku ni treba gle-
dati v oči, zato je lažje napisati tis-
to, česar morda v živo nikoli ne bi 

izrekli, na način, ki se ga v vsakdanjem 
življenju nikoli ne bi poslužili. Precej je 
sovražnega govora (ki je kaznivo dejanje), 
še mnogo več pa nesprejemljive in nepri-
merne komunikacije. 

Ključne točke spletnega bontona
1. Na spletu se obnašajte tako, kot bi žele-

li, da se drugi obnašajo do vas.
2. Ničesar, kar ne bi rekli tudi v živo, ne 

zapišite na spletu. 
3. Ne širite nestrpnosti in sovražnega go-

vora na spletu. 

Kaj je sovražni govor?

''Sovražni govor je izražanje mnenj 
in idej, ki so po svoji naravi diskri-
minatorni in praviloma uperjeni 
proti depriviligiranim skupinam 
(etničnim, narodnim, verskim, 
kulturnim, spolnim in podobno) 
ali proti posameznikom, ki zaradi 
osebne okoliščine pripadajo ome-
njenim skupinam. Te osebne okoliš-
čine so lahko:

 ◼ narodnost,
 ◼ rasa ali etnično poreklo,
 ◼ versko ali drugo prepričanje,
 ◼ spol,
 ◼ zdravstveno stanje,
 ◼ jezik,
 ◼ spolna usmerjenost,
 ◼ invalidnost,
 ◼ starost,
 ◼ gmotno stanje,
 ◼ izobrazba,
 ◼ družbeni položaj in druge

 
Sovražni govor razčloveči tiste, pro-
ti katerim je usmerjen,  njegov na-
men  pa je lahko tudi ponižati, pre-
strašiti ali spodbuditi nasilje.'' (vir: 
spletno-oko.si)

Družbena omrežja niso (verodostojni) mediji
Težava ni samo forma, pač pa tudi vsebina. Prav tako kot papir, tudi tipkovnica 
prenese vse, zato je potrebno s stališča bralca pri spletni vsebini (na forumih, pri 
komentarjih, socialnih omrežjih, iskalnikih …) 'vklopiti filter'. Nobenega zago-
tovila ni, da vse zapisano drži in tovrstne vsebine ne bi smele biti vir informacij, 
okoli katerega gradimo svet svojih prepričanj.  Družbena omrežja niso medij, ki 
bi jim lahko slepo zaupali. Prav tako, kot ne zaupamo vsakomur v osebnem vsak-
danjem življenju, bi morali biti še bolj nezaupljivi pri spletnih vsebinah. Medij-
ska pismenost (sploh med mladimi) je vse slabša, po ocenah strokovnjakov prav 
zaradi Facebooka in drugih socialnih omrežij, ki jih imajo nekateri za verodo-
stojne medije. Prav tako ranljiva generacija so tudi starejši, ki spletne vsebine in 
družbena omrežja odkrivajo v poznejših letih. Komunikacija na tovrstnih omrež-
jih je velikokrat manipulativna, ni prostor odprte in demokratične debate, pač pa 
medse sprejme samo sebi enako misleče. Družbena omrežja so izjemno učinkovit 
način promoviranja in tega bi se morali zavedati vsi, zato da k njim pristopimo s 
pravo mero zadržanosti in s kritično noto. 

Špela Šimenc
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Judo novice … 

Judoist Luka Lukšič je postal mladinski  
državni podprvak 
V soboto, 26. 6. 2021, so se judoisti Judo kluba Komenda udeležili 
mladinskega državnega prvenstva in pasovnega državnega pr-
venstva za leto 2021.
Judo klub Komenda je nastopil s 7 tekmovalci, najbolje pa se je od-
rezal Luka Lukšič, ki je v kategoriji do 100 kg osvojil 2. mesto in 
naslov državnega mladinskega podprvaka Slovenije.
Luka, tekmovalec, ki je kar dve starostni kategoriji mlajši (U16) od 
ostale konkurence, je neustrašno pokazal, da je pripravljen tudi 
na starejše nasprotnike, in jim dal veliko dela s svojimi odličnimi 
borbami. Vrhunsko se je izkazal med mladinci U21. S tremi zma-
gami se je uvrstil v finale, kjer je premoč priznal samo nasprotni-
ku iz Maribora.
Vsi naši tekmovalci so bili eno ali kar dve starostni kategori-
ji mlajši (nekateri U16, U18), a so se odlično borili. Ostalim žal ni 
uspelo priboriti kolajne, a so boljše borbe pokazali na državnem 
prvenstvu po pasovih. Žiga Klarič je premagal soborca iz svojega 
kluba Lukšiča in v finalu izgubil borbo ter hkrati tudi nov, moder 
pas. Kljub temu je vseeno osvojil odlično 2. mesto, tik za njim pa 
Luka Lukšič 3. mesto. Na stopničkah je stal tudi Maj Lokar Gros, ki 
je med zelenimi pasovi osvojil 1. mesto. 

Haya Veinhandl Obaid prejela priznanje Judo zveze 
Slovenije za najboljšo judoistko leta 2020
Kot vsako leto je tudi letos Judo zveza Slovenije po končanem 
tekmovalnem letu podelila diplome najuspešnejšim posamezni-
kom in ekipam. Tudi letos je Judo klub Komenda prejel kar nekaj 
pohval za odlične uvrstitve. Taka nagrada je potrditev za težko 
pridobljene točke na tekmovanjih in dodatna vzpodbuda za na-
daljnje treninge.
Med posamezniki, v kategoriji starejših deklic U14 je celo leto 
2020, brez enega samega poraza, na najvišji stopnički kralje-
vala ena izmed naših najperspektivnejših tekmovalk Haya Ve-
inhandl Obaid, ki je tudi po točkah na lestvici uspela ohraniti 
vodilno 1. mesto. 

Ekipno se je Judo klub Komenda najvišje uvrstil in prejel diplome 
v naslednjih kategorijah:
Mlajše deklice U12 – 2. mesto, Mlajši dečki U12, prav tako 2. mesto ter 

Starejše deklice U14 osvojeno 3. mesto. Tako kot mlajši dečki U12 JK 
Komenda, so se tudi mlajše deklice U12 ekipno za leto 2020 uvrstile 
na 2. mesto od 51 slovenskih klubov, ki so tekmovali na pokalnih in 
mednarodnih tekmovanjih v Sloveniji ter na državnem prvenstvu.
Do desetega mesta v posamičnem tekmovanju so se uvrstili še:
Maj Lokar Gros je osvojil 6. mesto v posamičnem točkovanju v ka-
tegoriji U16 mlajši kadeti. Žiga Pahor je osvojil 10. mesto v posa-
mičnem točkovanju v kategoriji U14 starejši dečki.
Klubsko točkovanje je Judo klubu Komenda na koncu sezone pri-
neslo 15. mesto na slovenski judo lestvici (med 55 klubi). Čestitke 
vsem tekmovalcem in trenerjem. 

Judo klub Komenda se je v Maribor vrnil  
po še več kolajn
V soboto, 19. 6. 2021, so se judoisti Judo kluba Komenda vrnili v Ma-
ribor v športno dvorano Lukna, kjer se je odvil še drugi del tekmo-
vanja Baumgartnov pas, tokrat za mlajše starostne kategorije U12 
in U14. Judo klub Komenda je s petimi tekmovalci osvojil 3 zlate in 2 
srebrni medalji. Skupno so osvojili 6. mesto od 16 sodelujočih klu-
bov. V kategoriji U14 je nastopila Kristina Videc in osvojila 1. mesto. 
V kategoriji U12 sta 1. mesto osvojila že dolgoletni borec in prvak 
Leon Adrović in Ana Železnik. Zelo smo ponosni tudi na Žano Lazić, 
ki je kot tekmovalka komaj začela in že dokazuje, da je prava srčna 
judoistka. V finalu je osvojila zasluženo 2. mesto. Prav tako je šele v 
samem finalu izgubila Mina Jenko, ki je tudi stopila na 2. mesto. S 
tem tekmovanjem so mlajši tudi sklenili še eno uspešno sezono in 
se bodo lahko odpravili na zaslužene, a ne predolge počitnice.

Katarina Kumer
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Twirling in mažoretni klub Komenda zopet na tekmovalnem parketu

Članice Twirling in mažoretnega kluba 
Komenda so se 20. junija po 15 mesecih, 
nekatere pa kar po dveh tekmovalnih se-
zonah vrnile na tekmovalni parket. Na 
prvem odprtem prvenstvu MTZS, ki je 
potekalo v Logatcu, so se odlično odre-

zale po letu polnem ovir. Naše najmlaj-
še članice so tekmovale v kategorijah 
osnovni, začetni in srednji twirl ter do-
segle naslednje rezultate:

 ◼ Neja Vidić – zlato priznanje,  
osnovni twirl

 ◼ Sara Nose – srebrno priznanje,  
začetni twirl

 ◼ Ela Božiček in Katerina Dokić sta obe 
dosegli srebrno priznanje v kategoriji 
srednji twirl 

Naše starejše članice so tekmovale v solo in 
freestyle kategorijah:

 ◼ Anja Štricelj – 3. mesto solo B kadet
 ◼ Ita Martinjaš – 11. mesto solo B junior 1
 ◼ Žana Zgonec – 2. mesto solo B junior 2
 ◼ Manca Zgonec – 2. mesto solo B senior
 ◼ Lara Livaković Kočevar – 2. mesto solo 

A junior 1
 ◼ Marjeta Kešnar – 5. mesto solo A junior 2
 ◼ Inka Nemeš je v kategoriji freestyle B 

junior 1 dosegla 2. mesto.

Čestitamo vsem članicam za odlične re-
zultate in se jim, prav tako kot staršem in 
trenerjem, zahvaljujemo za ves trud.
 

Alenka Kočevar

Začetek košarkarske sezone

V začetku avgusta so se po malo več kot 
enomesečnem premoru na zunanjem ko-
šarkarskem igrišču v Komendi zbrali ko-
šarkarji selekcije U-16 ter novonastale 
članske ekipe, ki bo – mimogrede – na-
stopala v 4. slovenski košarkarski ligi za 
moške, in pričeli s pripravami na sezono 
2021/2022. Teden kasneje so se jim prid-
ružili tudi ostali člani mlajših selekcij ekip 
U14, U12 ter U10. Uvodni treningi so pote-
kali na košarkarskem igrišču pred osnov-
no šolo v Komendi. Prav tako pa so igralci 
preko teka »spoznavali« lokalne znameni-
tosti ter okolico.
Ker so se treningi pričeli ravno po kon-
čanih olimpijskih igrah, se trenerjem ni 
bilo treba bati za motivacijo in zagnanost. 
Čeprav našim košarkarjem na olimpijskih 
igrah ni uspelo osvojiti medalje, pa lah-
ko trdimo, da so s svojo igro, borbenostjo 
in odnosom pustili močan pečat na naših 
nadobudnih košarkarjih. Zato lahko z op-
timizmom zremo v prihodnost, obenem pa 
iskreno čestitamo slovenskim košarkar-
jem za doseženo končno 4. mesto na olim-
pijskih igrah!

Povabilo:
V košarkarskem klubu Komenda zagota-
vljamo otrokom in mladostnikom pa tudi 
nekaj odraslim kvalitetno, vsestransko in 
sproščujočo vadbo. Košarka kot raznovr-
sten in kompleksen šport razvija otroke ne 
samo fizično ampak, zaradi zahtevne koor-
dinacije, gibanja po prostoru in predvide-
vanj, tudi miselno. Ker je košarka skupinski 

šport, pri otroku razvija psihosocialne vrli-
ne pomoči, vztrajnosti in vzpodbujanja. 
Če bi se radi pridružili družini košarkarjev 
v Komendi, obiščite našo spletno stran, 
naš FB profil, pišite na info@koskomen-
da.si ali pa pokličite na telefonsko številko 
040931715.

Anže Štern, predsednik KK Komenda
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Pestre Nogometne počitnice

NK Komenda je tudi letos organiziral No-
gometne počitnice, kjer pa v resnici izvajajo 
vse sorte aktivnosti in ne samo nogometa. 
Zato, kot pravijo v NK Komenda, se jih radi 
udeležijo tudi nekateri otroci, ki sicer no-

gometa ne obiskujejo. V letošnjem poletju 
so počitnice izvedli v dveh terminih, skupaj 
pa so imeli 10 počitniških dni, 63 otrok in 5 
animatorjev. Vsi skupaj so zelo uživali in se 
že veselijo počitnic v prihodnjem poletju. 

Poletje v Mravljišču

Letos so v Mravljišču izvedli štiri počitni-
ške tedne, vsak teden je bilo prisotnih 25 
otrok v starosti od 6 do 12 let, vodilo jih je 6 
kreativnih in inovativnih animatorjev. Ve-
liko so se gibali na svežem zraku, obiskali 

so Bled, se kopali, pripravili avtopralnico, 
pekli, pripravljali zajtrke in malice, navi-
jali, ustvarjali, se igrali … Bilo je tako lepo, 
da bodo naslednje leto morda dodali še kak 
teden več … 

Špela Šimenc
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Iz šolskih klopi ...

OBISK ČEBELARJA
Odšli smo na obisk k čebelarju v Komen-
do. Povedal nam je, da so člani čebelje 
družine čebela, matica in trot. Pokazal 
nam je, kako čebele nosijo cvetni prah v 
čebelnjak. V čebelnjaku nam je pokazal 
trota in čebelo. Povedal nam je, da ko te 
čebela piči, ne smeš hladiti, ampak mo-
raš greti, da te prej neha boleti. Povedal 
pa nam je tudi, da te trot ne more piči-
ti, ker nima žela. Pokazal nam je vosek 
in povedal, da čebela ne pogine, ampak 
umre, ker včasih ni bilo luči in so čebele 
delale vosek za sveče. Na koncu pa smo 
poskusili še med. 

Nika Ravnikar, 3. b

*   *   *   *   *
Obiskali smo čebelarja. Povedal nam 
je, kako se hranijo čebele, kako se na-
redi med in kaj vse delajo čebele. Meni 
najljubše je bilo, da nam je pokazal če-
belnjak. Že na zunaj je zelo lep. Notri 
je bilo veliko zanimivih predmetov, ki 
nam jih je pokazal in razložil. Bilo mi 
je zelo všeč. Izvedela sem veliko zani-
mivega. Med je zelo slasten in zdrav.
     
  Alina Velić, 3. b

POČITNICE
Komaj čakam počitnice, saj se bom 
kopal, jedel sladoled, se igral … Šel 
bom na Hrvaško, kjer bo super, saj 
imam tam prijatelje, s katerimi se 
dobro razumemo.

Lan Širec, 4. a

*   *   *   *   *
Med počitnicami se bom zelo zabaval. 
Že dva dni po koncu šole bom šel na 
morje z gasilci. Nato pa julija še z dru-
žino v Poreč. Z nami gre tudi teta z dru-
žino. Mislim, da se bomo zelo zabavali.

Matic Sušnik, 4. a

*   *   *   *   *
Pri babi bom pomagal pri kmečkih op-
ravilih. Šel bom tudi na obisk k babi in 
sestričnama. Kopal se bom v Bohinj-
skem jezeru in morju.

Izak Pucihar, 4. a

ŠPORTNI DAN 
ORIENTACIJA

Ta dan nam je bil zelo všeč, bil je za-
nimiv in poučen. Imeli smo skupinsko 
delo, a nekateri so delali sami. Ta dan 
je bil namenjen orientaciji in športu. 
Najprej smo imeli orientacijski labi-
rint in tek, nato smo v skupinah ses-
tavljali zemljevide, na koncu pa smo 
tekli od točke do točke s pomočjo ze-
mljevida. Ta dan je bil zelo poseben.

Lovro Drnovšek, Aleks Arh, 
Žan Žilnik, 4. a

POČITNICE
Ko zjutraj se zbudim 

in v šolo odhitim, 
glas v meni pravi,  
dan diši po zabavi, 
saj kmalu se obeta 

konec šolskega leta.
S sošolci se veselimo 

in z zadnjimi obveznostmi hitimo,  
še malo zobe stisnimo 

in se šolskim nalogam posvetimo. 
Še tistih nekaj zadnjih ocen,  

to ne bi smel biti (pre)velik problem. 
Doma že načrtujemo 
in se pomenkujemo. 
Ali gremo na obalo,  

idej še nekaj je ostalo.  
Tako vemo že vsi,  
kam bomo odšli. 

Juhuhu, počitnice so tu! 

Kaja Uhan, 6. c 

POČITNICE
Počitnice so lepe 
kot biser morja.

Tam tečemo in skačemo
po vsej dobravici,

tam igramo se po sveži travici.

Gremo na morje v morski ta raj,
kjer plavamo in skačemo 

in nočemo nazaj.

Ko se počitnice končajo, zvonec 
zazvoni

in v šolo že hitimo čisto vsi.

Svit Drobnič in Jurij Florjanič, 4. a
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PRVOŠOLCI NA MORJU
Prvošolci smo imeli v juniju še zadnji nara-
voslovni dan, ki smo ga izkoristili za ogled 
in raziskovanje slovenskega morja in oba-
le. Peljali smo se z ladjico. Ogledali smo si 
morsko dno, gojišče školjk in uživali ob 
pogledu na Piran z morske strani. Obiskali 
smo tudi Akvarij Piran, kjer smo spozna-
vali raznolikost življenja v morju. Osvežili 
smo se s sladoledom, se sprehodili po sta-
rem mestnem jedru. V Fiesi, do koder smo 
imeli pohod, pa smo se osvežili še z nama-
kanjem nog v morju. Polni lepih vtisov smo 
se v večernih urah vrnili domov. 

Učitelji 1. razredov

PISANA NARAVA
Zjutraj se ptički prebudijo, 

in se po vejah lovijo.  
Na vasi petelini nas zbudijo,  

ko v mestu še vsi spijo. 
Sončni vzhod je takrat,  
ko sonce se predrami 

in začne svojo vsakdanjo pot 
proti nebeški daljavi.

Sončni zahodi so enako lepi kot 
vzhodi, 

saj vsi odtenki ognjenih barv 
se prelivajo kot nori.  

In ponekod se tudi reče, 
da Miklavž piškote peče.

Ela Božiček, 6. c 

JUTRO
Vsako jutro se rodi,

vsak dan znova zaživi.
Rože se odprejo,
ptički zažgolijo,

kokoši se zbudijo.

Petelinček zakriči
in putke vse zbudi.

Te stečejo v gnezda,
da jajca nam izvale.

V ponvi že skačejo 
vroči ocvirki,

moj trebušček že kruli
in si jajčka želi.

Ožbej Malus, 6. b

MAMA
Mama je zmeraj
na tvoji strani,

tudi če nimaš prav,
te brani.

Pomaga ti iz zadrege
in vse napravi zate,

saj mama zares
verjame vate.

Ni večjega bogastva
na tem planetu,

kot je ljubezen v srcih
vseh mam na svetu.

Teja Koritnik, 6. b
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REVIVO EkoAvanture na OŠ Komenda Moste 

V sodelovanju z OŠ Komenda Moste smo Zavod REVIVO in HD&H že drugič, v 
okviru nadaljevalnega projekta EVREKA II, v maju in juniju za učence izvedli 
izobraževalne naravoslovne delavnice REVIVO EkoAvanture.

V bližini hipodroma smo pod krošnjami dre-
ves ob reki Pšati izvedli tri delavnice, na kate-
rih so učenci skozi različne praktične naloge 
spoznali samočistilno sposobnost rek, vodni 
krog, (ob)rečno pestrost živali, vodni pre-
hranski splet ter zakaj je pomembno ohra-
njati raznolikost življenjskih prostorov (ha-
bitatov) v rekah in zmanjšati število pregrad, 
ki onemogočajo ribje selitve, ter kakšen po-
men imajo ribe selivke za ekosistem.
Tukaj imajo učenci izjemno srečo, saj je reka 
ohranjena v relativno naravnem ekološkem 
stanju, kjer so vidni tako tolmuni kot spod-
jedanje rečnih brežin in nalaganje sedimen-
tov na drugi strani. Na takšni prodnati rav-
nici smo imeli priložnost izvajati različne 
dejavnosti in nabirati konkretne izkušnje. 
Z učenci smo izvedli poskus filtracije, 
vzorčili vodne nevretenčarje, spoznali ribe 
reke Pšate in po dolgem in počez preme-
rili izbran odsek reke, da smo prepoznali 
različne habitate in se pogovorili o po-
membnosti ohranjanja le-teh. Vsak učenec 
je imel priložnost s škornji zakorakati v 
Pšato in izvesti vsa vzorčenja ter meritve. 
Kakšen moker škorenj in kaplja dežja nis-

ta med udeleženci nikogar prestrašila, saj 
je bilo skupno raziskovanje in druženje na 
prvem mestu. 
Pri tem ni treba poudarjati, da jim je bilo 
najbolj všeč ravno to, da smo zunaj in da 
lahko sami izvajajo poizkuse in vzorčenja. 
Zahvaljujemo se gospe ravnateljici Barbari 
Janežič Bizant za podporo ter učiteljicama 
Simoni Bežan in Marjeti Kuhar, brez kate-
rih delavnic ne bi mogli izvesti. 

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evrop-
ska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

E. H., P. P., D. H., S. B., M. K. in B. J. B

CVETOČI MAJ

V maju jablane cvetijo,  
omamno dehtijo, 
čebele brenčijo,  

pelod nabirat hitijo. 
Ptički žvrgolijo, 
v gnezda letijo,  

se mladičkov veselijo,  
veselje delijo.

Sončni žarki nas božajo, 
grejejo utrujena telesa,  

nam vrnejo nasmeh do ušesa.

Žan Baloh, 6. c 

SVOBODA
Po svetu sprehajam se in nič slutim ne. 

Hodim, kamor želim, 
delam, kar hočem, 

ne da se jočem. 
Dobim vse, kar želja mi je.

Kričim, govorim, jokam in skačem, 
delam vse, kar otrok upa si ne. 

Nikoli me ni in noben si ne dela skrbi. 
Zunaj sem pozno v noč, ne da bi 

koga prosila za pomoč.
Kuham, jem in pospravim, 

noben mi ne teži in celega dneva 
zamori.

Če bi sama bila svoj gospodar, po 
svetu tavala bi 

in iskala ljudi, ki z mano na pot bi odšli.
Grem levo, gor in dol, delam, 

kar želim, in čutim, da lahko letim. 
Vidim metulja, kako leti, in želim si, 

da bi lahko odnesel smeti, 
da živela bi lahko brez ene skrbi.

Nič več ne ustavi me, ker to svoboda je.

Leja Podgoršek, 9. c

GOZD
V gozdu počutim se svoboden  

kot ptica.  
Tam doma je velika cvetlica. 
Včasih rad se z njo objemam,  

brez posluha ji pesmi prepevam.
Res močan imam glas,  

še sovo zbudim,  
ko pojem naglas. 

Še sreča, da v našem gozdu  
medvedov ni, 

saj zagotovo požrli me bi.
V gozdu so same krasne stvari, 
košaro si polnim z dobrotami.
Ko pa mi oči gugalnico naredi, 

tam preživljam vse dni. 
Z veje na vejo skakat se mi mudi, 

babi mi pravi, da kot Tarzan  
sem videti. 

Mojo mamo pa stalno skrbi,  
da polomil si bom vse kosti. 

V gozdu se življenje prav krasno zdi,  
naj gozd večno živi!

Kasper Kristan, 6. c 

SONCE 
Sonce je zvezda
na nebu žareča,

dan za dnem sveti,
nikoli ne neha.

 
Greje nas, sveti,

nasmehe privablja,
vzdušje veselo nam ohranja.

 
Ponoči pa utrujeno
z neba se umakne,

tja med gore,
skrije se zanje.

Nina Saksida, Klara Ferme, 8. a 

NA VRTU
Naš vrt cveti, 
naš vrt žari, 

od sonca obsijan, 
na njem sedi 
majhen fant, 

fant mladi, nasmejan.
Med drevesi, med rožami,  
med grmi, med cvetlicami 

se skriva in skače,  
ko poslušajo ga kače, 

ki na kamnu tam sedijo 
in se veselo mu smejijo.

Ajda Drnovšek, 6. c
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Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v četrtek, 30. septembra. Rok za posredovanje gradiv za objavo v sep-
tembrski številki je 13. september 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.

SVEŽE
•

SEZONSKO
•

DOMAČE

Moste pri Komendi, 

ob glavni cesti Mengeš - Brnik

NA PLAC

Samopostrežni avtomati

Odprto 24 / 7, vse dni v letu

Nagradite svoje izdelke 
z znakom kakovosti 
Srca Slovenije!

Kakovost izdelkov danes ni več le naključje ali želja ponudnika, 
pač pa je to potreba vsakega proizvajalca, rokodelca ali prehran-
skega ponudnika, ki želi biti konkurenčen in uspešen. Kolektivna 
blagovna znamka Srce Slovenije zagotavlja kakovost pridelkov, 
prehranskih in rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in 
industrijskega oblikovanja z območja destinacije Srce Slovenije.
Če v Srcu Slovenije ustvarjate rokodelske izdelke oz. izdelke uni-
katnega in industrijskega oblikovanja ali pridelujete in predelu-
jete prehranske izdelke, vabljeni, da kakovost vaših izdelkov pre-
verite s prijavo na razpis za uporabo kolektivne blagovne znamke 
Srce Slovenije.
Na ocenjevanje se lahko prijavite fizične osebe z dejavnostjo, no-
silci kmetijskih gospodarstev in podjetja iz občin, ki zaokrožuje-
jo območje Srca Slovenije: Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, 
Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, 
Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin 
in Zagorje ob Savi.
Rok za prijavo je 5. oktober 2021. Interes za prijavo pa sporočite 
že prej, nekje do začetka septembra. Preverite razpisne pogoje na 
spletni strani http://www.srce-slovenije.si/okolje. 
Dodatne informacije: rokodelski izdelki – Mija Bokal, 01 89 62 
713, mija.bokal@razvoj.si, prehranski izdelki – Tina Pregel, 01 89 
62 714, tina.pregel@razvoj.si. 
S certifikatom Srca Slovenije se ponaša že 55 ponudnikov. Pridru-
žite se nam tudi vi in skupaj z nami ustvarjajte uspešne zgodbe v 
Srcu Slovenije!

Tina Pregel

Zavod Medgeneracijsko središče Komenda vas vabi 
k udeležbi v programu,  ki se bo izvajal v mesecu septembru, 

oktobru in novembru 2021.

TEČAJ RAČUNALNIŠTVA ZA STAREJŠE 
NA NAČIN DRUŽENJA Z MLADIMI UČITELJI

Računalniška pismenost postaja pomemben del našega življenja. 
Namenjena je vsem starejšim, ki se še niso srečali z računalnikom 
oz. je njihovo znanje dela z računalnikom na osnovni stopnji. 
Tako bomo, že deseto leto zapored, v mesecu septembru 2021 pri-
čeli s poučevanjem računalništva za starejše na način druženja z 
mladimi učitelji. 
Informativni sestanek bo v ponedeljek, 6. septembra 2021, ob 18. 
uri, v Glavarjevi bolnici, na Glavarjevi cesti 104, v Komendi. 

Udeleženci v programu:
 ◼ spoznajo osnovne komponente računalnika in razumejo 

nekatere osnovne 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 tiskati besedilo;
 ◼ znajo uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto;
 ◼ nadgrajujejo že pridobljeno znanje.

Zahvala za pomoč
V nedeljo, 8. avgusta 2021, v večernih urah, je razbesnela 
narava znova pokazala svojo moč in nam tako kot mnogim 
sokrajanom poškodovala celotno streho na stanovanjski hiši.
Za takojšnjo nesebično pomoč ob intervenciji se iskre-
no zahvaljujemo gasilcem PGD Moste, podjetju ST Sodnik 
d.o.o. ter Tatjani in Damjanu.

Še enkrat iskrena HVALA.
Družina Gašperlin, Gmajnica

Zahvala

Gasilskemu društvu Križ se iz srca zahvaljujem za hitro po-
moč pri neurju s točo.

Tone Perne
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Catering na 
vašem dogodku

Za vas pripravimo pogostitev za vse vrste zasebnih praznovanj 
ali poslovnih dogodkov. Nudimo hladne jedi, tople jedi, sladice in 

torte. Menu sestavimo po dogovoru glede na želje.
Hrano pripravimo na kraju dogodka ali vam pripeljemo pripravljeno. 

Poskrbimo za strežbo hrane in pijače. Na mesto dogodka lahko 
dostavimo mize, stole, inventar (porcelan, steklo).

SVEŽE
•

SEZONSKO
•

DOMAČE

Moste pri Komendi, 

ob glavni cesti Mengeš - Brnik

NA PLAC

Samopostrežni avtomati

Odprto 24 / 7, vse dni v letu

V KZC – v trgovini v Komendi nudimo:

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

trgovina.komenda@kzcerklje.si

DOMAČE DOBROTE 
v naši trgovini:

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

raznovrstni domači siri, domači 
Anjini štruklji, testenine 

(makaroni, rezanci, ribana kaša, 
mlinci), moke, kaše, zdrob …

RASTLINE ZA LEPO JESEN – 
jesenske rese (Callune), Astre, 

Krizanteme …
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V SPOMIN

Minilo je leto dni, odkar nas je mnogo prezgodaj 
nenadoma zapustil dragi mož, oče, dedi in tast

ALEKSANDAR-
ACO 

STOJKOVIĆ

Žalna floristika 
po naročilu 
Možna dostava

www.vrtnicenter.si

Hacetova 1,
DOLGI MOST-Ljubljana

Moste pri KOMENDI

01 83 43 587  /  gasperlin@vrtnicenter.si

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je 
zapustil dragi mož, ati,  

ata in stric

ANDREJ ZARNIK  
(31. 8. 1935-1. 7. 2021)

Žerovčev Andrej iz Most

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, 
darovane svete maše, cvetje ter sveče.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. Posebej se zahvaljujemo nevrokirurgom UKC 
Ljubljana: dr. Kljunu, dr. Dolencu, dr. Ardebiliju in 
dr. Boštnjaku. Z vašim vrhunskim znanjem in pose-
gi ste omogočili, da je  dočakal lepo starost.

Žalujoči: vsi njegovi
Živiš v naših srcih in vedno boš živel.

Vsi njegovi
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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 15. septembra 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.

Rešitev junijske križanke se glasi: VABLJENI NA KLANEC

Seznam nagrajencev Nagradne križanke GOSTILNE 
KLANC,  v Aplenci, Glasilu Občine Komenda, številka 
06/2021:

1. nagrada  – ocvrti piščanec: MARTINA VERHOVNIK  

2. nagrada – postrv po tržaško: ROZALKA KRALJ

3. nagrada – dopoldanska malica: MARIJA ŠTERN     

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega 
dokumenta nagrade prevzamejo v Gostilni Klanc, Bojan 

Brišnik s.p., Klanec pri Komendi 38, 1218 Komenda  (tele-
fon: 041 570 937). ČESTITAMO !

V Termah Snovik je vsak dan KNEIPP dan.
»Narava je vir zdravja.« (Sebastian Kneipp) 

V Termah Snovik je celostni Kneipp center, kjer lahko spoz-
nate  življenjsko filozofijo Sebastiana Kneippa za pravo har-
monijo telesa in duha. V letu 2021, ko obeležujemo 200. oble-
tnico rojstva Sebastiana Kneippa, širimo pozitivne učinke 
njegove filozofije, ki s knajpanjem zdravi naše telo in dušo. 
Kneipp filozofijo spoznavamo preko petih stebrov za ohra-
njanje zdravja telesa in duha, ki vključujejo naslednje elemen-
te: voda, zelišča, gibanje, prehrana in zdrav življenjski slog.

NAGRADE:
1. 1 x Kneippovo bosonogo doživetje za eno osebo 

2. 1 x Celodnevna vstopnica za kopanje s savno 
3. 1 x Celodnevna vstopnica za kopanje



Tadej, 
iskrene 
čestitke ob 
osvojenih 
uspehih!
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ŠOLARJI SO NAZAJ
Prvega septembra se v šolske klopi vrača-jo šolarji. Starši, vzemite si malo časa in z otrokom večkrat prehodite pot do šole, se z njim pogovorite o morebitnih nevarnostih na cesti. V vrtcu in kasneje v šoli vaše otroke vzgajamo in učimo o prometni vzgoji. Vsako-dnevno smo z njimi aktivni udeleženci v pro-metu, zato otroci osnove že poznajo, poma-gajte nam nadgraditi njihovo znanje.Tudi letos bomo prve šolske dni za varno prečkanje bolj obremenjenih prehodov za pešce poskrbeli s prostovoljci PGD Moste, PGD Križ in štipendisti Ustanove Petra Pavla Glavarja. Hvala za vašo pomoč.Vozniki bodite še bolj pozorni in previdni, saj so razigrani otroci nepredvidljivi. Skupaj po-skrbimo za njihovo varnost.Srečno in varno vsem na poti.

Jana Dolenc


