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Pogovor z županom Stanislavom Poglajnom

»Prosim vas za 
solidarnost, strpnost in 
upoštevanje navodil v 
zvezi s preprečevanjem 
koronavirusa«
Da boste obveščeni o aktualnem dogajanju, se prijavite na pre-
jemanje občinskih novic – Občina v najkrajšem času pričakuje 
okoljevarstveno dovoljenje v zvezi z zapiranjem odlagališča 
inertnih odpadkov -  Vandali zopet uničevali tujo lastnino.

Na uredništvo smo prejeli kar 
nekaj klicev občanov, kako je s 
prekuhavanjem vode, ali je še 

potrebno, in hkrati tudi nekaj pritožb, da 
ljudje do teh informacij ne pridejo. Kaj 
svetujete občanom na tem mestu?
V začetku tega meseca je po neljubem do-
godku na »krvavškem« vodovodu prišlo do 
onesnaženja vode v vodovodnem omrež-
ju. Dogodek je bil zaznan preko vikenda (v 
nedeljo) in takoj po prejemu telefonskega 
klica pogodbenega izvajalca vzdrževanja 
vodovodnega sistema smo na naši inter-
netni strani objavili  obvestilo o obveznem 
prekuhavanju vode. To obvestilo je bilo is-
točasno posredovano na elektronske naslo-
ve vsem uporabnikom prejemanja E-novic 
občine. Po prejemu rezultatov vzorčenja 
vode so bili na enak način uporabniki ob-
veščeni tudi o preklicu ukrepa. Sprašujete, 
kaj svetovati občanom? Ponovno svetujem, 
da se občanke in občani prijavijo na preje-
manje E-novic občine Komenda. To lahko 
storijo preko naše spletne strani www.ko-
menda.si v zavihku E-novice. Tako bodo 
redno obveščeni o vseh novih vsebinah na 
naši spletni strani, tudi ob takšnih neljubih 
dogodkih. Moram poudariti, da se je po tem 
dogodku kar nekaj oseb prijavilo na preje-
manje obvestil. Menimo, da je v teh časih 
računalniške tehnologije in razširjenosti 
elektronskega obveščanja takšno obvešča-
nje primerno in skoraj nujno.     

Prijavite se na 
sprejemanje občinskih 

novic po elektronski 
pošti na www.

komenda.si, zavihek 
E-novice.

Kaj pa je novega področju odstranjevanja 
inertnih odpadkov?
Občina Komenda je Agenciji RS za oko-
lje v zahtevanem roku poslala Novelacijo 
programa monitoringa podzemne vode 
in Programa ukrepov v primeru presega-
nja opozorilnih sprememb za odlagališče 
inertnih odpadkov v Suhadolah, s čimer 
je vloga Občine za  izdajo okoljevarstve-
nega dovoljenja dopolnjena in popolna. 
Posledično Občina s strani pristojnih dr-
žavnih služb v najkrajšem možnem času 
pričakuje izdajo okoljevarstvenega do-
voljenja, v katerem bodo navedene zah-
teve in postopki v zvezi z zapiranjem in 
varovanjem odlagališča ter ostale obve-
znosti upravljavca odlagališča. Sicer pa 
zgoraj navedena dokumenta predvide-
vata zaprtje odlagališča s prekritjem in 
rekultivacijo z zemeljskimi materiali ter 
zatravitvijo.

Zopet so bili na delu vandali. Tokrat so 
uničevali hišice na komendski tržnici. 
Lahko poveste kaj več?
Vandalizem in povzročanje škode se vse-
skozi pojavlja. Se pa verjetno v zadnjem ob-
dobju kažejo tudi negativni učinki korone, 
kajti ljudje smo (so) vse bolj nestrpni. To se 
odraža tudi na medčloveških odnosih. Van-
dalizem verjetno povzročajo mlajše gene-
racije. Tudi prostor, kjer se nahajajo hiške, 
ki so prvenstveno namenjene tržnici, je bil 
že večkrat deležen vandalizma. Prostor je 
sicer primeren za raznorazna druženja na 
prostem, a toplo priporočam vsem, ki se tu 
zbirajo, da ob odhodu smeti in ostale od-
padke pospravijo v koš, ki se tu nahaja, ali pa 
jih odnesejo domov. Neodgovorno in nedo-
pustno pa je, da se poškoduje tuja lastnina.

Spoštovane občanke in občani,
Zaradi trenutno izredno slabe epidemi-
ološke situacije tako v državi kot tudi v 
Občini, vas prosim, da se dosledno upo-
števajo veljavni predpisi in odloki za 
zajezitev širjenja epidemije COVID-19. 
Prosim vas za solidarnost in strpnost. 
Nosimo zaščitne maske, poskrbimo za 
higieno rok, poskrbimo za varnostno 
razdaljo med osebami in se po nepo-
trebnem ne zbirajmo v večjih obsegih.
S skupnimi močmi in z medsebojnim 
razumevanjem in spoštovanjem bomo 
lahko obvladovali trenutne epidemio-
loške razmere. 

Stanislav Poglajen

Špela Šimenc
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Alojziju Lahu v spomin in zahvalo: 

Odkritje in blagoslovitev 
spominskega obeležja, odprtje 
razstave in prva memorialna dirka
V nedeljo, 7. novembra, je minilo leto dni od smrti Alojzija Laha, dolgoletnega predsednika Konjeni-
škega kluba (KK) Komenda, prvega častnega občana Občine Komenda, enega izmed šestih ustanovi-
teljev Ustanove Petra Pavla Glavarja, glavnega organizatorja sejmov v Komendi in še veliko drugega. 

Zaradi epidemije covid-19, katere 
žrtev je postal tudi sam, so ga lani 
pokopali (duhovnik komendski rojak 

Peter Stele) v družinskem krogu in v nav-
zočnosti najožjih prijateljev in sodelavcev. 
Tokrat, prav na prvo obletnico smrti, ga je 
KK Komenda počastil s prvo konjsko dir-
ko v njegov spomin – Memorialom Alojza 
Laha – na komendskem hipodromu, že 
prejšnji večer (6. novembra) pa z odkritjem 
in blagoslovitvijo kipa pred stavbo KK Ko-
menda ter odprtjem velike razstave v gor-
njih prostorih tega kluba. Obeh prireditev 
se je udeležilo veliko ljudi, ki cenijo Aloj-
zijevo delo in prizadevanja, najprej pa so 
mu hvaležni kot človeku širokih razgledov, 
podjetnosti in spoštljivega odnosa do so-
delavcev in drugih ljudi.
Kip Alojzija Laha je izdelal kipar Tadej 
Torč, v bronu ga je vlila Livarna umetnin 
Kamšek z Gore. Pobudo za postavitev kipa 
je dal na letošnji drugi seji UO KK Komenda 
predsednik KK Komenda dr. Marjan Sedej, 
celotni odbor jo je sprejel. Kip so odkrili 
Alojzijev sin Tomaž z življenjsko družico 
Tjašo, predsednik KK Komenda dr. Marjan 
Sedej in Darko Hacin, dolgoletni prijatelj in 
sodelavec rajnega Alojzija Laha. Postavili 
so ga pred južno pročelje stavbe, desno od 
vhoda v gornje prostore. Blagoslovil ga je 
ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. 
Alojzija Laha so se z zelo občutenimi bese-
dami spomnili predsednik KK Komenda dr. 
Marjan Sedej, škof dr. Anton Jamnik in taj-
nica KK Komenda Polona Osolnik. Sedej je 
na začetku govora spomnil na besede rim-
skega misleca Seneke: »Moj čas življenja je 
odvisen od zunanjih stvari, ne pa od mene. 
Od mene je odvisno, ali v polnosti živim čas, 
ki mi je namenjen.« S tem je dobro zajel 
življenje in delo Alojzija Laha. Številne nav-
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Alojzija Laha se je z zelo občutenimi besedami spomnil predsednik KK Komenda dr. Marjan Sedej

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledovali predmete na razstavi
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Konjska dirka: 
Memorial Alojza Laha
Na nedeljski (7. novembra) konjski dirki 
Memorial Alojza Laha na bližnjem hi-
podromu si je prvo mesto pritekel konj 
Under Presure z Markom Slavičem, dru-
ga je bila Maya Viva (Paolo Scamardella), 
tretji pa Victory Soul Man (Janko Sagaj). 

Prvonagrajenemu konju in konjeniku je pokal 
predala partnerka Tomaža Laha Tjaša. Prvo 
konjsko dirko v spomin Alojzija Laha je z igra-
njem počastila Mengeška godba.
Številni obiskovalci tekmovanja so si pred in po 
njem tudi ogledali razstavo v prostorih KK Ko-
menda ter se ustavljali pred spomenikom veli-
kemu Komendčanu. Na njem na čelni strani piše: 
ALOJZIJ LAH, 1938–2020, predsednik Konjeni-
škega kluba Komenda 1978–2020

Jožef Pavlič 

zoče Alojzijeve sorodnike, prijatelje, znance in sodelavce (Občino 
Komenda je zastopal podžupan Igor Štebe) je povabil, naj vnovič 
odpro »knjigo njegovega življenja in podoživijo čas, ko se mora-
mo posloviti od nekoga, ki smo ga imeli radi in smo ga spoštova-
li«. Se poslovijo v širšem krogu, ker lani to ni bilo mogoče. Omenil 
je Alojzijeve vrline, darove in zasluge: »Alojzij Lah je bil skrben in 
vztrajen v življenju. Ponosen vizionar, ki je svojo ljubezen do konj 
prepletel s podjetniškim izzivom Konjeniškega kluba Komenda in v 
petindvajsetih letih Komendo pripeljal v sam vrh sejemske dejav-
nosti v Sloveniji. Pogrešali ga bomo, ker je imel spoštljiv odnos do 
sveta okrog sebe. Do sveta, ki ga je poznal in sooblikoval, do konj, 
teh plemenitih živali, predvsem pa do ljudi, vseh nas.«
Na ta odnos – do ljudi in do konj – je v nagovoru opozoril tudi 
škof Jamnik z besedami velikega pisatelja Dostojevskega v knji-
gi Bratje Karamazovi in s svojimi besedami. Navzoče je povabil 
k spominjanju velikih osebnosti, kakršen je bil Alojzij Lah, k 
sočutju in hvaležnosti, trdni povezanosti in srčni dobroti. Svoj 
pogled je z besedami Dostojevskega usmeril onkraj smrti, kar 
je tudi kot prvi zapisal v spominsko knjigo: »In večno se bomo 
držali za roke. O, kako lepo bo!« 
Polona Osolnik je med drugim omenila, kako se bo vsakdo, ki bo 
prijel za kljuko KK Komenda in njegovega hleva, ob tem spomnil 
skupnih trenutkov z Alojzijem Lahom, in »da bomo še mnogo let na 
številnih konjeniških in sejemskih dogodkih omenjali njegovo ime.« 
Trak pod stopniščem stavbe KK Komenda so prerezali in s tem 
ogled razstave v Alojzijev spomin odprli zaslužni člani kluba Ja-
nez Jerovšek, Ivan Kosec in Zdenko Čibašek. Večino fotografij za 
razstavo je prispeval fotograf France Stele z Gore, Darko Hacin pa 
je od sorodnikov pokojnika pridobil  predmete za razstavo. Obi-
skovalci so si ogledovali tudi številna priznanja, imenovanja, na-
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grade in drugo, kar je povezano z Alojzijevim življenjem in delo-
vanjem. Tudi fotografijo in priznanje z datumom 30. julij 2006 za 
50 zmag, ki jih je dosegel njegov plemeniti konj Jasin GL.
Slovesen spomin na Alojzija Laha je z več zapetimi pesmimi po-
žlahtnil Podpeški oktet.

Jožef Pavlič 
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Razstava klekljanih čipk
Člani Klekljarskega društva Čebelica smo v mesecu okto-
bru 2021 v Lončarjevem muzeju na Podborštu  postavili 
na ogled razstavo z naslovom Čipka na blazini in načrte 
čipk avtorja Mirana Bizjaka. V goste smo povabili Dru-
štvo Lipa - Univerzo za tretje življenjsko obdobje Dom-
žale z razstavo Mati in otrok.

Na otvoritvi so že tradicionalno nastopili pevci Fantje z vasi, prvič 
pa sta se nam pridružila pevka Ana Plahutnik in citrar Tomaž Pla-
hutnik. Z ljudsko pesmijo so nas popeljali v nostalgično pretek-
lost, ko so bila ročna dela in druženja del našega vsakdana. Pe-
sem Predica je bila tokrat posvečena klekljaricam. Prisotne sta na 
otvoritvi nagovorila tudi župan Občine Komenda Stanislav Pogla-
jen in ravnateljica Osnovne šole Komenda Moste Barbara Janežič 
Bizant, ki sta poudarila pomen ohranjanja kulturne dediščine in 
medgeneracijskega sodelovanja. V okviru društva se člani pod 
strokovnim vodstvom mentoric učijo tehnik klekljanja, ki prete-
žno izhajajo iz Čipkarske šole Idrija. Več let sta bili članici društva 
mentorici Klekljarskega krožka v osnovni šoli, njuno delo pa na-
daljuje mentorica, ki je v šoli zaposlena.
Klekljanje se v Občini Komenda ohranja tudi po zaslugi učiteljice in 
dolgoletne mentorice Stane Pibernik. Na njeno pobudo je bilo leta 
2007 ustanovljeno Klekljarsko društvo Čebelica, v katerem vse-
skozi aktivno deluje. Ob svoji častitljivi starosti ustvarja čipke po 
lastnih načrtih in vzorcih, podaja ideje za delo v društvu, članom 
pa nudi vso strokovno in moralno podporo. Stana Pibernik  je na 
prireditvi prejela naziv Častna predsednica Klekljarskega društva 
Čebelica. Priznanja, z nazivom Častni član društva, so za dolgo-
letno in prizadevno delo prejeli: Nežka Erce, Vida Jenko, Marinka 
Knavs in Franci Knavs. K uspešnemu delovanju društva pa prispe-
vajo tako člani upravnega odbora kot vsi ostali člani društva.
V času epidemije je bilo delovanje društva okrnjeno, odpadle so 
delavnice klekljanja, ki smo jih izvajali v prostorih osnovne šole v 
Mostah, a delo ni zastalo. Ustvarjali smo doma, nekaj delavnic pa 
nam je uspelo izvesti v prostorih Občine Komenda, ki so nam jih 
prijazno odstopili. Veseli smo, da nam je uspelo pripraviti razsta-

Spominska slovesnost pri 
spomeniku NOB v Komendi

V soboto, 30. oktobra 2021, je krajevna organizacija Zveza 
borcev za vrednote NOB Komenda organizirala spominsko 
slovesnost pri centralnem spomeniku NOB v Komendi.

Spomenik NOB v središču Komende nas spominja na 66 žrtev iz 
Komende, ki so dali svoja življenja v NOB 1941-1945.
Slovesnost je bila obogatena z lepim kulturnim programom, ki je 
vključeval MePZ DU Komenda in dve recitatorki. Slavnostni go-
vornik tovariš Mihael Burilov pa nas je med drugim opozoril tudi 
na napis na spomeniku:  » Spomnite se nas, ki smo žrtvovali svoje 
življenje v borbi proti fašistom za svobodo in lepšo prihodnost.« 
Seveda je s tem poudaril, da si je za svobodo in demokracijo treba 
nenehno prizadevati tudi v današnjem turbolentnem času, ko je 
demokracija ogrožena.

Filip Železnik

vo, ki je na ogled v mesecu novembru do sredine decembra v Kra-
jevni knjižnici  Komenda.
Zahvaljujemo se Občini Komenda in Osnovni šoli Komenda Mo-
ste za vso podporo in pomoč pri delovanju društva, Lončarjevemu 
muzeju za dolgoletno sodelovanje pri pripravi razstav, Katji Lon-
čar za postavitev razstav in likovno oblikovanje ter Krajevni knji-
žnici Komenda, ki nam je omogočila postavitev tokratne razstave.

Bernarda Hozjan, predsednica Klekljarskega društva Čebelica
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Šest desetletij Medobčinskega 
muzeja Kamnik
Zbrali smo se v  drugem nadstropju gradu Zaprice, v ba-
ročnem grajskem salonu. Ob izjemno prijetni glasbi Poče-
nih škafov je zbrane v polni dvorani pozdravila direktorica 
muzeja  mag. Zora Torkar, nato pa še župani.  

Osrednja slavnostna govornica ddr. Verena Vidrih Perko nas je 
popeljala od grških muz do eko muzeja, ki živi z družbo. Na graj-
skem dvorišču je bila odprta razstava Medobčinskega muzeja 
Kamnik-  že šest desetletij z vami. Ob glasbi Počenih škafov in 
čarobni osvetlitvi gradu (delo Kristine Kokalj),  je bilo pod dvo-
riščno lipo v v lapidariju še nekaj prijetnega druženja in klepeta. 
Bilo je prijetno praznovanje. Več o samem muzeju pa bomo zapi-
sali v prihodnji Aplenci.

Katja Tabernik

Razstava adventnih 
venčkov: trend je 
vračanje nazaj k naravi
V vrtnem centru Gašperlin so zopet pripra-
vili bogata razstavo adventnih venčkov. Kot 
so nam povedali, je letošnji trend vračanje 
nazaj k naravi. Veliko venčkov tako bazira 
na naravnih materialih, kot so storži, pre-
parirano cvetje, juta, mah, bombaž … Med 
barvami omenijo pastelne tone, veliko je 
krem barve, tudi zelenih, modrih in vijolič-
nih odtenkov, večni barvi pa sta v tem času 
rdeča in zlata.  

Špela Šimenc
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Jajčkomat
Jajčkomat se nahaja na Potoku in je inovacija Matjaža Jenka. Leta 2009, ko 
se je 'rodil' prvi jajčkomat v Komendi, je bil poleg avtomatov z mlekom to 
celo eden prvih tovrstnih samopostrežnih avtomatov v Sloveniji. V njem so 
na voljo dnevno sveža jajca proste reje. Kot nam pove Matjaž, se je ideja hitro 
prijela, ker je bil takrat Jajčkomat tudi medijsko precej izpostavljen. Prodaja 
se je skozi leta stalno povečevala, v času koronavirusa pa še posebej. Sicer pa 
se največ jajc proda ob koncih tedna ter seveda okoli velike noči, ko avtomat 
Matjaž komaj sproti napolni. Pravi, da stranke prihajajo od vsepovsod, na av-
tomat so se navadili tudi starejši, izjemno pa v tem, da sami opravijo nakup 
jajc, uživajo otroci. Poleg avtomata 'na zaupanje' ponujajo tudi sezonsko ze-
lenjavo, repično olje in tinkture iz domače kmetije. 

Avtomat na Gruntu
Od letošnjega januarja prodajni avtomat stoji tudi na Gruntu, ob Glavarjevi ces-
ti. O tovrstni prodaji sta Petra Gašperlin in Simon Zadrgal razmišljala že dlje 
časa, koronavirus pa je vse skupaj pospešil. Odziv je bil zelo dober, s prodajo 
so zadovoljni. Ljudem je očitno všeč, da lahko določen artikel dobijo tudi zgo-
daj zjutraj ali zvečer, ob nedeljah in praznikih. V avtomatu prodajajo doma-
če Gruntove izdelke – mleko, sire, maslo, jogurte, skute, smetane, testenine, 
marmelade, piškote. Slednji še posebej dišijo šolarjem, ki tu mimo hodijo iz 
šole in se z njimi velikokrat posladkajo. Poleg avtomata 'na zaupanje' prodajajo 
tudi krompir domače Kmetije Zadrgal. 

Na plac
Prvega aprila 2021 so pri Koželjevih v Mostah odprli Na plac. Gre za stalno odprt 
prostor, v katerem se nahaja več avtomatov, ki ponujajo izdelke njihove do-
mače kmetije in tudi okoliških proizvajalcev. Na plac najdemo zelišča, mleč-
ne izdelke, jajca, mesnine (ocvirki, zaseka, mast, klobase), olje oljne ogrščice, 
jabolčne krhlje, sok, rezance, zeliščne sirupe, ekološke moke, sezonsko sve-
žo zelenjavo, ob sobotah tudi mleko. Na plac vodi 19-letni Jan Koželj, ki se je 
usmeril v kmetijsko dejavnost, trenutno še študira agronomijo. Kot pove Jan, 
jim je dal idejo za Na plac prvi koronski val. S prodajo so zelo zadovoljni.

Mlekomat Kmetije Jamšek
V Mostah pri Tušu se nahaja mlekomat Kmetije Jamšek. Postavili so ga leta 
2010, eno leto prej pa že v Ljubljani. Danes imajo 6 avtomatov, poleg tistega v 
Mostah so štirje v prestolnici, eden pa na Bakovniku. V njih je na voljo dnevno 
sveže domače mleko. Kot nam pove Nada Jamšek, so s prodajo zelo zadovoljni, 
v času epidemije se je povečala in tudi sedaj ostaja na višjem nivoju kot prej. 
Novih mlekomatov v naši občini ne načrtujejo, razmišljajo pa v smeri točilnega 
mesta na sami kmetiji. Kmetija Jamšek se namreč nahaja ob šolski poti in veliko 
mimoidočih je izrazilo željo, da bi mleko radi kupovali na sami kmetiji.

24/7 avtomati, ki ponujajo domače živilske izdelke
Občina Komenda ima kar nekaj avtomatov, v katerih so 24 ur na dan, 7 dni v tednu na voljo domači živilski izdelki. 
Pokukali smo, kaj vse ponujajo.

Špela Šimenc
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Gasilski oktober
S sončnim in toplim vremenom se je 
poslovil mesec oktober. Oktober je 
vsako leto mesec požarne varnosti, 
letos s tematiko – Po potresu lahko 
tudi zagori. Gasilci ga običajno obe-
ležujemo z gasilskimi vajami in dne-
vi odprtih vrat gasilskih društev. 

Cilj vaj je predvsem preveriti usposoblje-
nost  in delovanje enote ob nastanku po-
žara in ostalih elementarnih dogodkov. 
Dnevi odprtih vrat pa so namenjeni temu, 
da se krajanom  prikaže opremo in vozi-
la, s katerimi razpolagajo gasilske enote 
na domačem terenu. Vsa gasilska društva 
v Občini Komenda so imela to prireditev, 
eni malo bolj obširno, drugi simbolično. 
Zavedati se moramo, da je za delovanje 
in obstoj  društev potrebna stalna anga-
žiranost in motivacija za delo z mladimi. 
Zato se tudi mentorji vsako leto dobimo 
na posvetu, kjer je govora o tem, kako 
dodatno privabiti mlade, posebej tiste v 
obdobju najstništva. To srečanje je bilo 

letos v Veliki vasi v GZ Moravče. Spozna-
li smo nove ideje za motivacijske igre in 
družabna srečanja, hkrati pa smo poglo-
bili znanje iz orientacije s pohodom in is-
kanjem kontrolnih točk na goro Miklavž. 
Našo mentorsko ekipo iz Gasilske zveze 
Komenda so zastopali Maja, Julija, Nik, 
Timotej in  Andrej. Vse nove ideje in pri-
dobljeno znanje bomo z veseljem predali 
mladim, ki se odzivajo povabilu mentor-
jev za srečanja. Seveda pa je treba pri vseh 
gasilskih zadevah upoštevati zdravstvene 
in preventivne predpise glede trenutnega 
stanja z virusom. 
Za motivacijsko sprostitev in tudi »nag-
rado« za delo z mladino je bil organiziran 

športni dan za mentorje v Pustolovskem 
parku GEOSS pri Vačah. Sodelujoči so lahko 
preizkusili različne stopnje pri  premago-
vanju ovir med krošnjami dreves. Za spon-
zorstvo omenjenega dogodka se zahvalju-
jem GZ Komenda. Gasilski mentorji so po 
zmožnostih aktivni skozi celo leto in to je 
bil le del njihovih aktivnosti. Seveda upam, 
da bodo tudi v prihodnje ustvarjali in bede-
li nad gasilskim naraščajem. Mladi, vi pa z 
veseljem prihajajte k družabnim gasilskim 
dogodkom in vajam. Naj vam vsem dobri 
možje, ki prihajajo v decembru, uresničijo 
čim več želja. 

Andrej Lukanec, vodja mladih GZ Komenda

@restavracijaolga

Vabljeni v 
Restavracijo Olga!

Za vas dnevno pripravljamo kosila, 
jedi po naročilu in degustacijske 
menije. Nudimo vam tudi suhozorjeno 
govedino (Tomahawk, Ribeye, T-bone 
steak) ter počasi pečena svinjska 
rebra s krompirjem.

Poskeniraj 
za lokacijo!
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je Kaja postregla z empanadami (mesnim 
nadevom v listnatem testu) in s sladki-
mi alfahorji, Gabriel pa z odličnim vinom 
sorte malbek iz Mendoze. Ob teh dobrotah 
je pogovor prešel na ključne družinske in 
druge zadeve, veselje, pa tudi skrbi.
»Otroci in družina so za naju s Kajo naj-
pomembnejše v življenju,« mi je zatrdil 
Gabriel. »V družinskem življenju in pri 
vzgoji otrok so za naju z Gabrielom bi-
stvene te vrednote: hvaležnost, iskrenost, 
poštenost in preprostost,« doda Kaja. 
»Oba izhajava iz krščanskih družin, sva 
verna, imava enake poglede na življenje,« 

Na obisku pri 
Sanchezovih iz 
Suhadol 
V naši občini od družin z deloma neslovenskimi koreninami živi tudi 
družina Sanchez. Že priimek pove, da gre za družino španskega oz. ar-
gentinskega porekla. Gabriel Arnaldo je sin argentinskega, že pokojnega 
očeta, in slovenske mame. Njegova žena je Kaja Sanchez, rojena Mihelčič, 
skupaj s petimi otroki pa simpatična družina živi v Suhadolah. 

Če zgodovinska dejstva nanizamo zelo 
na hitro, gre Gabrielova zgodba ta-
kole: njegova mati Marija je v Buenos 

Aires odšla po vojni. Tam se je izobrazila 
za učiteljico in poučevala učence v špansko 
govoreči šoli. Moža, vojaškega mornarja, je 
spoznala ob hudih poplavah v argentinski 
prestolnici. V Escaladi v Buenos Airesu sta 
si ustvarila dom in družino s štirimi otro-
ki, ki so med drugim obiskovali pouk tudi v 
slovenski šoli. 
Enega izmed njih, Gabriela, je pot znova 
pripeljala nazaj v domovino njegove ma-
tere. S Kajo sta se spoznala na svetovnem 
srečanju mladih leta 2000 v Rimu.   Ome-
njenega leta je prišla skupina mladih slo-
venskih korenin iz Buenos Airesa in se 
skupaj s slovensko mladino podala v več-
no mesto Rim. Med njimi je bil tudi Gabri-
el. Med Gabrielom in Kajo se je tedaj prvič 
»zaiskrilo«, močneje pa naslednje leto, 
ko so mladi Slovenci iz rimske romarske 
skupine obiskali argentinske romarje v 
deželi »pod Južnim križem«. Stanovali so 
pri družinah argentinskih prijateljev. Kaja 
pri Gabrielovih starših. Tedaj sta Gabriel 
in Kaja močneje začutila, da bo lahko iz 
njunega prijateljevanja kaj več. In res je 
bilo. Njuno medsebojno vez so, ko sta si 
bila tako daleč narazen, utrjevala in pog-
labljala pisma (še danes jih hranita), te-
lefonski klici in pogovori in drugo. Še bolj 
sta se spoznavala, ko je prišel Gabriel leta 
2002 živet v Slovenijo. S Kajo sta še istega 
leta obiskala Gabrielove starše, sorodni-
ke in prijatelje v Argentini in si ogledala 
najlepše kotičke te dežele pod Andi. Leta 
2005 je v njima dozorela odločitev: po-
ročila se bova, si ustvarila skupen dom in 
družino. 
Kaji in Gabrielu se je v zakonu rodilo pet 
otrok. To so: 13-letni Tobias Gabriel, 
11-letna Sofia Teresa, sedemletna dvojčka 
Matias in Gabriel in triletna Gloria Ma-
ria. Kaja dela kot diplomirana medicin-
ska sestra na Ginekološki kliniki v UKC 
Ljubljana, Gabriel pa kot komercialist na 
terenu v  podjetju Merit.  Oba z veseljem 
opravljata svoje poklicno delo.  Kaja dela v 
turnusu, zato ji pri otrocih veliko pomaga 
Gabriel, radi pa jima priskočijo na pomoč 
tudi Kajini starši ter brat in sestra. Otro-
ci si že sami pomagajo pri šolskih nalo-
gah, starejši popazijo na mlajše, se sami 
igrajo. Sinovi radi igrajo nogomet (Tobias 
Gabriel v ekipi U-14 v komendski nogo-
metni ekipi, dvojčka Matias in Gabriel pa 
v ekipi U-8) ter še posebej uživajo, ko za 

njih navija očka. Hčerka Sofia igra klavir 
in obiskuje kamniško glasbeno šolo, poje 
v otroško-mladinskem cerkvenem pev-
skem zboru v Komendi in hodi na jaha-
nje. Pomembna »članica« družine je tudi 
psička, zlata prinašalka Rainy. 
Za igro imajo Sanchezovi priložnosti ta-
koj ob domu, radi hodijo na sprehode do 
bližnjih »Mlinčkov«, poleti nabirajo bo-
rovnice, jeseni kostanj v suhadolskih goz-
dovih, ob koncu tedna gredo v hribe, obi-
skujejo prijatelje ali pa ti njih. Takrat jim 
Gabriel pripravi najbolj priljubljeno ar-
gentinsko jed asado (meso na žaru). Meni 
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nadaljuje Kaja. Moža zelo spoštuje, pri 
njem ji je všeč njegov smisel za humor, s 
katerim reši marsikatero težavo. 
»Argentinska miselnost se v marsičem 
razlikuje od slovenske. Argentinci so bolj  
odprti, veseli, se radi družijo, pogovarjajo, 
tudi šalijo,« pove Gabriel. V primerjavi z 
njimi so Slovenci »bolj delavni, imajo red 
in disciplino, v uradih in drugje dobiš, kar 
potrebuješ«. Če bi vnovič izbiral: »Na živ-
ljenje v Sloveniji sem se tako navadil, da ne 
bi šel znova živet v Argentino. Tudi zaradi 
tega ne, ker je Slovenija prelepa dežela, si v 
eni uri ali malo več iz njenega središča do 

meje, v drugih državah. Tukaj tudi ni toliko 
nevarnosti, kot jih je v Argentini.« 
Sanchezovi najraje dopustujejo v Sloveniji 
in na Hrvaškem. V Argentino bodo šli vsi 
skupaj, ko Gloria še malo odraste. Zaenkrat 
hodi Gabriel sam, saj zelo pogreša mamo, 
sestri in brata. Z njimi in drugimi najbližji-
mi je v stiku preko video povezave. 
Doma govorijo slovensko, starejši otroci 
tudi malo špansko; tega jezika se bodo bolj 
učili, ko bodo starejši. 
Gabriel in Kaja v medsebojnem odnosu 
in pri vzgoji otrok gradita na pogovoru, 
zaupanju, izkazovanju ljubezni in pozor-

nosti drug do drugega. Družini – otrokom 
– namenjata ves svoj prosti čas. Zanju so 
pri vzgoji najpomembnejše duhovne vred-
note. Prizadevata si, da bi otrokom dajala 
dober zgled za življenje in jim posredova-
la vrline, ki jim bodo pomagale, da bodo 
zrasli v dobre,  odgovorne in poštene ljudi.
Najsrečnejša sta, ko so ob koncu tedna vsi 
skupaj, za eno mizo, pri igri, na sprehodu. 
To jima odtehta vse, četudi se včasih čemu 
odpovesta. Dobro se zavedata, da je »vsak 
otrok dar zase«. Je pa tudi velika ali večja 
skrb. 
Konec novembra bodo Sanchezovi skupaj 
nabrali mah, jaslice pa postavili že na za-
četku decembra, da bo ta mesec ves prazni-
čen. Pri jaslicah otrokom Gabriel in Kaja 
dovoljujeta, da naredijo takšne, kot so si jih 
zamislili. Božič praznujejo doma z najbližji-
mi. Prav tako novo leto. Z mislimi in voščili, 
posebej Gabriel, tudi vsem dragim ljudem v 
Argentini. Ob tem izkušajo, kako je, če si si 
hkrati zelo blizu in zelo daleč. Najpomemb-
neje je, da si si blizu v srcu, mislih, dobrih 
željah in dejanjih. To pri Sanchezovih naj-
več šteje. In zdravje, mir in – resnična lju-
bezen. Ta je pri njih zares »doma«.

Besedilo in fotografije: Jožef Pavlič
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Kolesarsko doživetje 
na otoku Elba
Tekli so zadnji septembrski dnevi, jesen pa je že kazala svoja zobe. Odprav-
ljali smo se na novo kolesarsko doživetje. Odprava je štela 16 kolesarjev, iz 
Komende smo bili štirje: Enika in Rudi Jeraj, Edo Podgoršek in Marko Grilc. 
Peljali smo se skozi Vipavsko dolino, naprej v Italijo mimo Firenc in Livorna 
in končno pozno popoldne prispeli do našega pristanišča v mestu Piombino, 
ki leži ob Tirenskem morju. Velik bel trajekt je naša dva kombija sprejel v svoj 
trebuh. Na krovu smo občudovali sončni zahod in velik svetilnik na samo-
tnem otoku, ki mornarjem kaže pot v svet. 

Po dobri uri smo prispeli do trajektne-
ga mesta Portoferraio na otoku Elba. 
Otok je kar precej hribovit, tako da 

bodo tudi naše kolesarske poti malo gor in 
malo dol. Otok spada pod upravo pokraji-
ne Toskana. Njegova površina je 224 km2, 
prvotno ima 32.000 prebivalcev, poleti pa 
okoli 60.000. Elba je zaslovela po Napole-
onu, ki je svoje izgnanstvo preživel na tem 
otoku. Tu je preživel dobro leto, potem pa 
so ga pregnali na otok Sv. Helena, kjer je 
tudi umrl. O tem pričajo trije muzeji in nje-
gova poletna rezidenca, ki se imenuje Villa 
Napoleonica. Otočani se poleg s turizmom 
največ ukvarjajo z ribolovom, vinogradni-
štvom, sadjarstvom in pridelavo oljčnega 
olja. Na otoku so rudniki železove, svinčeve 
in žveplene rude, ki sedaj služijo kot muzeji.
Po prihodu iz trajekta smo se s kombiji po-
dali proti našim apartmajem, ki so se na-

hajali na drugi strani otoka, v mestu Porto 
Azzurro. Krasni apartmaji z vrtom, velikim 
bazenom in prekrasnim razgledom na pla-
žo v dolini.
V nedeljo smo se zbudili v megleno in de-
ževno jutro. Čakala nas je prva kolesarska 
tura po vzhodnem delu otoka. Največja 
težava so bile spolzke ceste. Na ovinkih 
smo morali prav pošteno paziti, vendar 
sta kljub temu dve kolesarki občutili trdo-
to asfalta. Kmalu nas je pozdravilo mesto 
Rio Nell' Elba, kjer smo spili jutranjo kavo. 
Cena kave je bila podobna kot pri nas, pivo 
pa je bilo občutno dražje. Proti prelazu nad 
mestom je bila cesta zelo strma (20 % kla-
nec) in zaradi odpadlega listja zelo spolz-
ka. Zaradi varnosti smo vsi nekaj sto me-
trov kar prepešačili. Mnogo lažje pa je bilo 
tistim, ki so imeli električna kolesa. Hitro 
smo prispeli do mesta Magazzini na drugi 

strani otoka ter se podali naprej proti kraju 
S. Martino, kjer je Napoleonov muzej. Ne-
kateri so si muzej tudi ogledali, vendar ve-
liko niso videli, ker so ga ravno obnavlja-
li. V muzeju so najbolj ponosni na WC, saj 
pravijo da je bilo to prvo stranišče. Popol-
dne smo turo končali v lepem vremenu in 
nekateri so si privoščili osvežitev v bazenu 
ali morju, ki je imelo 24 oC.
Ponedeljkov dan se je začel s soncem in 
pesmijo. Martinjakov Jože je doma v Ko-
mendi praznoval abrahama, mi pa smo 
mu preko telefona zapeli »Bog te živi še 
na mnoga leta«. S kolesi smo se podali na 
vzhodno obalo do mesta Cavo. Po ogledu 
mesta smo se zopet podali v klanec, sledil 
je spust mimo španske trdnjave, do mes-
ta Magazzimi ob obali. Turistična sezona 
se končuje, tako da so ceste in restavra-
cije bolj prazne. Ceste so tu zelo ozke, 
zato je prehitevanje zelo nevarno. Na poti 
nazaj v apartma sem dočakal telefonski 
klic, ko mi je hčerka Irena sporočila, da 
sem zopet postal ata. V hostlu se je večer 
končal s pijačo in dobrimi željami za Ire-
no in malega Naceta. 
Torkov dan se je začel drugače. Na pot 
smo se odpravili s kombiji, kolesa pa smo 
pustili doma in se odpeljali do kraja Mar-
ciana na zahodnem delu otoka. Čakal nas 
je vzpon na najvišjo goro Elbe, 1018 me-
trov visok Monte Capanne. Začetek poti 
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je bil kar položen, bolj smo se vzpenjali 
proti vrhu, bolj je bila pot strma. Zadnjih 
tristo metrov pa je bila pot stopničasta. 
Po dobri uri in pol hoje smo prispeli na 
vrh, na katerem so postavljene razne an-
tene. Zaradi vročine in visoke vlage je od 
nas znoj kar tekel. Z vrha je pogled segel 
na celotno Elbo in morje. Kot je bil vzpon 
težak, pa je bil spust toliko lažji. V dolino 
nas je popeljala prav posebna žičnica, kot 
nekakšen sod pripet na nosilno jeklenico. 
Skupaj z Edotom sva se počasi spuščala 
v dolino. Med spustom smo občudovali 
kostanjev gozd, sorte maroni. Plodovi so 

veliki kot teniške žogice. V dolini sta nas 
že čakala Roman in Ivo s kombijem. 
V sredo, zadnji dan smo odkolesarili na za-
hodni del otoka. Za ta del otoka so značilne 
v skalo vklesane ceste in majhni kraji, ki 
se nahajajo ob njej. Cesta je bila vijugasta 
in nad njo polno zaščitnih mrež, ki ščiti-
jo pred padanjem skal. Hkrati smo lahko 
občudovali lepe plaže pod nami in preču-
dovite vrhove nad nami. Pred nami so bili 
zadnji kilometri in zopet smo bili v »do-
mačem kraju«. Popoldne smo nekateri 
odšli v mesto Porto Azzurro po spominke 
za domače in prijatelje. 

Po večerji smo počasi začeli pakirati stvari, 
saj nas je v četrtek čakalo zgodnje vstaja-
nje. Po nakladanju koles smo se odpravili 
proti trajektu, ki nas je popeljal proti mes-
tu Piombino. Pred nami je bila celodnevna 
vožnja proti domu. 
Letošnji turi sta se uspešno končali kljub 
strogim covid pravilom. Prav nikjer nismo 
imeli s tem nobenih problemov. Ostajajo 
nam lepi spomini, prijateljstva in upanje, 
da se drugo leto podamo na pustolovščino 
v Črno goro. 

Marko Grilc

Plesalci iz Komende na SP v 'street 
showu' osvojili 2 zlata pokala

Plesalci Plesnega kluba Miki in med njimi kar 11 plesal-
cev občanov Komende so se po dveh letih covid-pavze 
udeležili Svetovnega prvenstva v street dance showu, ki 
je 30. in 31. oktobra potekalo v Follonici, v Italiji. Z nasto-
pi so navdušili, osvojili pet zlatih, eno bronasto medaljo 
ter eno sedmo mesto. 

Svetovnega prvenstva se je pod vodstvom koreografov in trener-
jev Andraža Mraka, Anje Jurić in Erika Bukovnika ter spremstvom 
Martina, Domna in Maria udeležilo 83 plesalcev s sedmimi vrhun-
skimi plesnimi točkami. V soboto so tekmovanje otvorili otroci z 
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JUDO NOVICE

Šest zlatih kolajn za judoiste v Gorici

V nedeljo, 17. 10. 2021 se je Judo klub Ko-
menda udeležil uradnega tekmovanja za 
slovenski pokal, ki je potekal v Novi Gorici. V 
kategorijah U12 in U14 se je pomerilo tudi 14 
tekmovalcev JK Komenda, ki so se vsi odlič-
no borili in ekipno zasedli 2. mesto. Osvojili 
so 6 zlatih, 3 srebrne in 1 bronasto kolajno in 
z novimi točkami uvrstili mlajše dečke U12 
(JK Komenda) in mlajše deklice U12 (JK Ko-
menda) na skupno 1. mesto v državi. Borbe 
so pričeli mlajši dečki in deklice U12, kjer so 
na najvišji stopnički stali Leon Adrović, Pa-
vle Ilić in Stepan Kholodov. Tretje mesto je 
osvojila Žana Lazić, ki je premagala soborko 
in iz JK Komenda Ano Železnik, ki je konča-
la na 5. mestu. Četrti je bil Žiga Potočar, peti 
pa še Teo Bizjak. Nadaljevali smo s katego-
rijo starejših dečkov in deklic U14, kjer sta 
ponovno zmagala Haya Veinhandl Obaid in 
Žiga Pahor. Tokrat je z vso konkurenco po-

metla tudi Timeja Starovasnik. Vse do final-
ne borbe so se prebili tudi Karim Veinhan-
dl, Kristina Videc in Taja Žgur in na koncu 
osvojili 2. mesto. Kljub zmagani borbi se je 
moral s 5. mestom zadovoljiti Maj Jurca.

Iršičev memorial

V soboto, 30. 10. 2021 so se štirje judoisti 
JK Komenda v Mariboru udeležili medna-
rodnega turnirja Iršičev memorial. Svojo 

skromno udeležbo so tekmovalci JK Ko-
menda povečali tako, da so skoraj vsi na-
stopili v dveh starostnih kategorijah, poleg 
v svoji še med starejšimi. Najboljši je bil 
petnajstletni Maj Lokar Gros, ki je osvojil 
kar dve kolajni (zlato in bronasto). Odlično 
se je borila tudi Brina Frece, ki je prav tako 
z dvema zmagama v kategoriji U18 osvojila 
2. mesto in z dvema zmagama med člani-
cami 4. mesto. 

Katarina Kumer

malo skupino MINING in osvojili prvo 
medaljo, bronasto. Z nastopi sta v najšte-
vilčnejši članski kategoriji sledila Žiga 
Farkaš in Maša Skočaj. Navdušila sta z 
vrhunskima izvedbama dveh tekmovalnih 
točk, Žiga kot solist in oba skupaj v paru, 
ter osvojila zlati medalji.
V nedeljo so se v večernem delu tekmovanja 
zvrstile vse street show formacije in plesal-
ci PK Miki so nas zastopali v vseh starostnih 
kategorijah, v mladinski celo z dvema forma-

cijama. Z zlatim hat-trickom so zlate meda-
lje osvojili: otroška formacija SAILORS (Vita 
Burger in Aleksandra Selan), mladinska for-
macija PUSH THE BUTTON TO ADD DRAMA 
(Lara Ferjuc, Maša Grkman, Neža Mirtič, Neja 
Papež in Ina Zabret) ter članska formacija 
REFUGEES. Mladinska formacija MILLIONAR 
QUIZ (Eva Jerič, Tara Knavs, Jeanin Pavli Kralj 
in Ana Sitar) je osvojila 7. mesto. 
Zelo sem ponosna na naše trenerje, ple-
salce in njihove starše. Zelo sem ponosna 

na osvojene pokale, ki se letos še posebej 
močno svetijo. Ti pokali odsevajo dejanja 
celotne ekipe na leto in pol dolgi poti do 
svetovnega prvenstva. Odsevajo vztraj-
nost in potrpežljivost predvsem trenerjev 
in plesalcev ob stalnem prilagajanju covid 
ukrepom. Ja, šport podpira in krepi telo, 
um in duha. Gremo športat, gremo plesat! 

Za Plesni klub Miki zapisala 
Saša Eminić Cimperman

Nadgradnja Plezalnega središča Komenda – PSK

V Komendi pod okriljem Planinskega društva plezamo plezalci, ki si radi pos-
tavljamo vedno nove izzive, tako na športnem kot infrastrukturnem nivoju. 

Leta 2014 smo otvorili manjšo plezalno 
steno na podstrešju Planinskega doma, ki 
je bila začetni inkubator mladih in malo 
starejših plezalcev. Kaj kmalu se je po-
kazala potreba po širitvi. Tako smo leta 
2019 na Mlaki odprli Plezalno središče 
Komenda. Naš razvoj se ni ustavil in sedaj 
zapolnjujemo obe steni, kjer nas vsak te-
den pleza preko 220 plezalcev. S kvalite-
tnim delom naših trenerjev smo prišli do 
športnega nivoja, kjer za nadaljnji razvoj 
potrebujemo posodobitev plezalne infra-
strukture. Zato smo se odločili, da delu 

plezalne stene v PSK povečamo naklon, s 
tem bomo še nadgradili plezalno znanje, 
moč in spretnosti ter omogočili nadaljnji 
razvoj vrhunskega plezanja v Komendi.
Ocena stroškov nadgradnje plezalnega 
središča je 10.000 evrov. Ker smo v koro-
na času imeli (imamo) velik izpad dohod-
kov, lastnih sredstev nimamo dovolj za 
uspešno realizacijo tega projekta. Vsak, ki 
je pripravljen prispevati za razvoj plezanja 
v Komendi, nas lahko kontaktira na spo-
komenda@gmail.com ali 031217513 in mu 
bomo poslali donatorsko oziroma spon-
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Martinov turnir v balinanju

Martinov turnir smo organizirali v nedeljo, 7. 11. 2021. 
Zbirati smo se pričeli po osmi uri, čeprav je rahlo rosilo 
in je bilo tekmovanje pod vprašajem. 

Mi balinarji smo vztrajni in po dobri uri je dež ponehal in doča-
kali smo lepo vreme, na koncu še veliko sonca. Ko smo pripravili 
igrišča za tekmo, smo ugotovili, da lahko sestavimo šest parov in 
sledilo je žrebanje tekmovalcev. Pri žrebanju parov je vedno zani-
mivo, saj nekdo ima srečo, drugi pa zopet ne in vse to daje tekmo-
vanju poseben čar. Med samim tekmovanjem sta nas prišla spod-
bujat  podpredsednik DU, odgovoren za šport in rekreacijo, Drago 
Kolar in podžupan občine Komenda Igor Štebe. Igrali smo po sis-
temu vsak z vsakim in po skoraj šestih urah je bil znan končni vr-
stni red: 1. mesto sta osvojila Lah Marko in Misja Miro; 2. mesto 
Žulič Ivanka in  Sodnik Avgust; 3. mesto Rogelj Ciril in Hrovat Al-
fonz; 4. mesto pa Zarnik Anton in  Oblak Drago. Za štiri prvouvr-
ščene smo pripravili tudi praktične nagrade, primerne prazniku. 

Tomaž Hacin

Aktivno košarkarsko leto
Leto 2021 si bomo verjetno vsi za vedno zapomnili. Kljub 
korona situaciji smo bili košarkarji skozi celotno leto 
zelo aktivni. 

V začetku leta smo zaradi zaprtja države izvajali treninge preko 
družabnih omrežij. V začetku pomladi pa smo treninge iz dnev-
nih sob preselili v športne dvorane. Poleg treningov smo se najbolj 
veselili tekem, kjer smo lahko pokazali naše košarkarsko znanje. 
Sredi avgusta smo se udeležili tradicionalnih priprav v Kočevju. 
Aktualno leto pa bomo zaključili pri naših južnih sosedih v Poreču, 
kjer se bomo udeležili mednarodnega košarkarskega turnirja.
Ostanite zdravi in pazite na druge!

Košarkarski klub Komenda

zorsko pogodbo. Lahko pa tudi direktno nakažete svojo donacijo 
na račun: PD Komenda, Podboršt pri Komendi 7g, Komenda, št. 
TRR SI56 0231 2005 0478 906, in pri plačilu napišete namen Do-
nacija za nadgradnjo PSK. 
Lep športnoplezalni pozdrav,

Marko Pogačar 

V Komendi so se na tekmovanju 
pomerili v boksu
V soboto, 6. 11. 2021, je Društvo borilnih veščin Komenda v do-
mači telovadnici v Gasilskem domu Moste, kjer imajo tudi svoj 
boksarski ring, organziralo že 2. Pokal Komende v boksu. 

Nastopilo je veliko odličnih boksarjev, članov boksarskih klubov 
iz Ljubljane, Kranja in Maribora. Pokal za največ zmaganih borb je 
prejel Boksarski klub Knockout Ljubljana.
Za Boksarski klub Hayat je nastopilo 6 tekmovalcev, nekateri celo 
prvič. Vsi so pokazali veliko poguma in dobre borbe. Katarina Ku-
mer, ki je nastopila v kategoriji članic, je s prekinitvijo po močnem 
udarcu v 3. rundi premagala nasprotnico in osvojila 1. mesto. Jaka 
Počkaj in Žan Predalič sta se odlično borila in po sodniških točkah 
osvojila 2. mesto. Pomerili so se tudi Karim Veinhandl, Lovro Ber-
ger in Stepan Kholodov, ki so imeli neodločen izid.
Tekmovanje je bilo odlično izpeljano, tekmovalci so prejeli tudi 
kolajne. Na strehi Gasilskega doma je velika terasa, kjer so se 
športniki lahko ogrevali in pripravljali na sparing. 

Društvo borilnih veščin Komenda

Državne prvakinje prejemajo čestitke
Kot smo že poročali, so prvo mesto na letošnjem državnem 
prvenstvu ženskih upokojenskih balinarskih ekip 13. sep-
tembra na komendskem balinišču osvojile članice komen-
dske balinarske ekipe. Nismo pa zapisali njihove sestave. To 
so: Ivanka Žulič (vodja), Fani Sodnik, Dani Misja, Pavla Hro-
vat in Andreja Rojko (rezerva).  Iskrene čestitke! 

Jožef Pavlič 
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Iz šolskih klopi ...
JESENSKA ČAJANKA 

Zadnji dan pred jesenskimi počitnicami smo si drugošolci 
pripravili čajanko. Posladkali smo se s čajem, suhim sad-
jem in z dobrimi knjigami.

JESENSKE POČITNICE
Med jesenskimi počitnicami smo šli na Otočec. Tam smo 
kolesarili. Šli smo do toplih vrelcev. Bilo je zelo lepo, ker 
smo videli veliko drugačnih krajev.

Lea Koželj, 2. č

*   *   *   *   *
Med počitnicami smo šli prespat k babici. Pri njej smo 
pekli piškote. Z družino smo šli v Italijo. Šli smo do Be-
netk. Naslednji dan pa smo šli kolesarit.
                                                   

Jaka Tevž Hozjan, 2. č

*   *   *   *   *
Med počitnicami sem izrezal dve buči. Bili sta grozni. In 
šel sem k babi in dediju. Z dedijem sva šla na poligon, kjer 
je bilo veliko otrok.

Izak Ivančič, 2. č

*   *   *   *   *
Med počitnicami sem šel v Budimpešto. Veliko smo 
prehodili. Tja smo se peljali z avtobusom. Šli smo v ži-
valski vrt, kjer smo videli pingvine, kače, opice, lenivca 
in ostale živali.

Svit Sarjaš, 2. č

*   *   *   *   *
Med počitnicami sem igral nogomet. Šli smo na sprehod 
v gozd. Z družino smo šli na Veliko planino. Šli smo k ba-
bici na obisk. Jedel sem sladoled.

Erik Grošelj, 2. č

*   *   *   *   *
Med počitnicami sem šla na morje. Šla sem na Hrvaško. 
Najbolj všeč mi je bilo, ko smo z družino videli tune, ki so 
skakali iz vode. Ko smo šli s plaže, smo šli še na bazen. Šli 
smo tudi v mesto.
 Ela Kostelac, 2. č

*   *   *   *   *
Med počitnicami sem bil doma. Na obisk sta prišla babi in 
dedi. Pripeljala sta kužko Piko. Z njo sem se igral. Izrezali 
smo bučo in gledali film.

Tim More, 2. č

*   *   *   *   *
Med počitnicami sem šel na morje. Tam sem plaval v 
bazenu. Spoznal sem nove prijatelje. V morju sem videl 
klobučke. Imeli smo se zelo lepo.
   Bine Juričan, 2. č

PREVAJALEC DARKO ČUDEN
V četrtek, 21. 10., nas je pri uri slovenščine obiskal preva-
jalec Darko Čuden. Zna osem jezikov. Zelo mi je bilo všeč. 
Najbolj všeč mi je bilo, ko je gospa rekla, da se je bal, da 
bomo telovadili, nato pa je splezal na letvenik. In tudi, ko 
je govoril norveško. Tisti dan smo se imeli zelo lepo. 
       

Tim Lutar, 4. b

*   *   *   *   *

Obiskal nas je Darko Čuden, prevajalec knjig. Šli smo v 
telovadnico in ga poslušali. Njegova knjiga Milijonček za 
prijaznost mi je bila zelo všeč. Na koncu smo mu vsi za-
ploskali in odšli nazaj v razred.
       

Bor Bevec, 4. b
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RAZSTAVA ANA FRANK – ZGODBA ZA SEDANJOST

Na naši šoli smo v mesecu oktobru gostili potujočo razstavo 
Ana Frank: Zgodba za sedanjost, ki jo organizira Hiša Ane 
Frank iz Amsterdama. Govori o Ani Frank ter 2. svetovni 
vojni in holokavstu. Učenci 9. razredov, ki smo se odloči-
li za vodenje po razstavi, smo imeli najprej izobraževanje, 
kjer smo izvedeli več o življenju Ane Frank. Ogledali smo si 
tudi film ter postavili razstavo, ki je obsegala 34 plakatov. 
Izobraževanje je vodila gospa iz Muzeja novejše zgodovine v 
Ljubljani, ki nas je tudi sama popeljala po razstavi in nam jo 
predstavila ter dodala kakšno zanimivost. Povedala nam je 
tudi, kako naj vodimo po razstavi na čim bolj zanimiv način. 
Med seboj smo si razdelili delo in se dobili na videokonfe-
renci, kjer smo gospe iz muzeja predstavili plakate. V sredo 
smo po razstavi vodili že prva dva razreda. To smo ponovi-
li kar osemnajstkrat v približno treh tednih. Razstavo so si 
ogledali vsi učenci od 6. do 9. razreda, knjižničarji iz knji-
žnice Kamnik, obiskovalci razstave Petra Pavla Glavarja ter 
učiteljice, ki so si jo želele ogledati.
Po razstavi smo vodili Karis Novak, Neja Papež in Patricija 
Kern iz 9. a, Nejc Korošec, Nana Turk in Simon Erik Jerebič iz 
9. b ter Taja Zupan, Lara Ferjuc, Tija Lenarčič, Ana Weissei-
sen, Tjuš Perko in Martin Perme iz 9. č. 
Izkušnja vodenja po razstavi se nam je zdela zelo zanimiva, 
saj smo običajno v vlogi poslušalk. Veliko smo se naučile o 
vodenju, govorjenju pred ljudmi in podajanju informacij na 
čim bolj zanimiv način. Ker smo razstavo predstavljali različ-
nim generacijam, smo vodenje prilagajali. Zanimivo se nam 
je zdelo, kako različno generacije gledajo in reagirajo na Ani-
no zgodbo ter takratno dogajanje. 
Celotna izkušnja se nam je zdela zelo koristna, saj smo preko 
Anine zgodbe spoznali veliko novega o medsebojnih odnosih 
med različnimi rasami in o 2. svetovni vojni. Z malo domi-

šljije smo si lahko slikovito predstavljali tisti čas in kako tež-
ko je bilo vsem preganjanim oz. diskriminiranim. Všeč nam 
je bilo tudi, ker je bila Ana naša vrstnica v času, ko je pisala 
dnevnik, in smo lahko spoznali občutja in opažanja vrstnice 
v tistih težkih časih. Če bolje pomisliš, spoznaš, kako lahko 
že slabe misli o nekom privedejo do diskriminacije, predsod-
kov, nasilja ter skrajnosti, v tem primeru koncentracijskih 
taborišč, v katerih so ljudje živeli v nečloveških razmerah in 
izgubljali življenja in bližnje, strogih rasnih ukrepov in na 
milijone žrtev samo zato, ker smo ljudje različni. Zamisliš se 
lahko nad tem, da marsikdaj mislimo, da je nekaj že za nami, 
vendar ni. Diskriminacije in rasizma je tudi v današnjem sve-
tu ogromno, kot skupnost pa ju moramo zaustaviti, preden 
preidejo v skrajnosti.

Karis Novak in Patricija Kern, 9. a in Nana Turk, 9. b

DOBRODELNA AKCIJA OB SVETOVNEM DNEVU HRANE

V petek, 15. 10., smo se Vitezi današnjega časa ob 12h zbra-
li pred šolo v Mostah, da bi menjali prehranske izdelke za 
prostovoljne prispevke. V šoli je učiteljica Mojca Bukovnik z 
učenci predmeta sodobna priprava hrane pripravila različne 
vrste marmelad, sirupov in rezancev. Učenci smo pridno na-
birali kostanj, ki smo ga prav tako ponudili na naši stojnici. 
K sodelovanju so se velikodušno odzvali: kmetija Jenko, ki je 
podarila jajca, kmetija Koritnik z darovanim krompirjem, Mi-
lan Starovasnik, ki je podaril med. Akcija je bila zelo uspešna. 
Zahvaljujemo se za vse prostovoljne prispevke. Zbrali smo 
1007,49 evrov, ki smo jih predali ravnateljici Barbari Janežič 
Bizant za šolski sklad.

Ajda, Ajda, Anja, Vitezinje današnjega časa
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MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC NA OŠ KOMENDA

Šolska knjižnica OŠ Komenda Moste je oktobra v obeh enotah 
praznovala skupaj s svojimi uporabniki. Mesec oktober je na-
mreč mednarodni mesec šolskih knjižnic, ki poteka že od leta 
2008. Mednarodni dan šolskih knjižnic je sicer četrti ponede-
ljek v oktobru, praznovanje pa se raztegne v cel mesec različ-
nih dogodkov in prireditev. Rdeča nit letošnjega praznovanja 
je bila Pravljice in ljudske povesti po svetu.
V obeh šolskih stavbah smo pripravili zanimive literarne in 
kulturne dogodke. V Komendi so si uporabniki šolske knji-
žnice ogledali gostujoči razstavi Pot knjige in mednarodno 
razstavo Ana Frank: Zgodba za sedanjost, nadaljevali so z 
reševanjem 15. cikla Mega kviza S knjigo v svet in z obiski ur 
knjižnično-informacijskih znanj v šolski knjižnici. Šestošolci 
so tako v šolski knjižnici utrdili in poglobili znanje o ljudskih 
pravljicah, prisluhnili so izboru okoliških ljudskih pravljic iz 
knjige Sveti Coprijan, pred začetkom Glavarjeve bralne znač-
ke jih je obiskal mladinski pisatelj Žiga X Gombač, sedmošolci 
so obiskali komendsko enoto kamniške splošne knjižnice in v 
okviru projekta Rastem s knjigo prejeli knjigo Mateta Dolenca 
Kako dolg je čas, osmošolcem in devetošolcem, ki so lani op-
ravili bralno značko, je ljudsko slovstvo in Križnikove pravlji-
ce predstavila pripovedovalka in urednica knjige Sveti Copri-
jan Breda Podbrežnik.

Ker je potrebno zaradi trenutne situacije poskrbeti za izva-
janje dogodkov v razrednih mehurčkih, smo organizirali več 
manjših dogodkov za posamezne razrede. Učenci so jih z ve-
seljem obiskali in si jih želijo še več.

Andreja Nagode Burger, šolska knjižničarka

Čire čare v Mravljišču
Ustvarjalna delavnica ČIRE ČARE  za otro-
ke od 5 do 12 let, vsako soboto od 10.00 do 
12.00 v prostorih Mravljišča:

4. december 2021  MIKLAVŽEVI PIŠKOTI 
- peka slastnih piškotov;
11. december 2021 PLES SNEŽAKOV - 
izdelovanje snežakov na 100 in 1 način;
18. december 2021 BOŽIČNO DREVO - 
izdelovanje okraskov za drevesce.

Ustvarjalna Božična delavnica za 
odrasle v Mravljišču
V sredo, 8. decembra 2021, vas vabimo na 
brezplačno božično delavnico za odrasle s 
svojimi otroci – vnuki - nečaki. Od 18.00 do 
20.00 bomo izdelovali različne voščilnice, si 
zraven postregli s čajem in božičnim peci-
vom ter uživali v predprazničnem vzdušju. 
Več informacij na mravljisce@gmail.com.

Lepo vabljeni!
DMD Mravljišče
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* Iz knjižice: Peter Pavel Glavar. Duhovnik, prosvetljenec, gospodarstvenik, dobrotnik v stripu. 
Prvi del stripa je bil objavljen v prejšnji številki Aplence, Glasila Občine Komenda. 
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Vrtec Mehurčki – Komenda

Čudeži učenja na prostem
The Wonders of Outdoor Learning

projekt Erasmus+ 2020 – 2022/2023

Erasmus+ mobilnost pedagoškega osebja 

V okviru projekta  Čudeži učenja na prostem smo v mesecu oktobru 
obiskali partnerje iz Srbije – predšolsko ustanovo Naša radost iz 
Subotice. Zavod Naša radost ima 58 objektov, 193 vzgojnih skupin 
na ozemlju mesta Subotica, ki so razdeljeni v tri pedagoške enote. 
Izobraževalno delo se ne izvaja samo v srbščini, ampak tudi v jezi-
kih narodnih manjšin, madžarskem in hrvaškem, pa tudi dvojezič-
no.V predšolski program je vključenih 4430 otrok. Imeli smo pri-
ložnost obiskati več enot vrtca, kjer smo sodelovali pri aktivnostih 
na prostem in tako spoznavali njihov način delovanja.
Skupaj z ostalimi partnerji projekta, iz Italije, Turčije, Romunije in 
Portugalske, smo mobilnost izkoristili za izmenjavo izkušenj in dob-
rih praks ter opazovanje na delovnem mestu na področju aktivnosti 
na prostem. Z mednarodnim sodelovanjem želimo otrokom omogo-
čiti spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter 
spoznavanje medkulturnih in drugih razlik. Ker smo iz različnih držav 
z različnim podnebjem in pokrajino, bomo preko projekta, drug od 
drugega spoznavali značilnosti partnerskih držav (o rastlinah in ži-
valih določene regije, predelovalne dejavnosti, pokrajino, podnebje...).
Izkušnje in primere dobrih praks, pridobljene z Erasmus mobil-
nostjo, smo delili v kolektivu in jih vključili v delovni proces.

Mojca Fujan

Vrtec Peter Pan – Tavankut

Vrtec Bikovo

Vrtec Kalimero

Vrtec Kalimero Vrtec Bikovo

Vrtec Peter Pan – Tavankut
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Kaj se dogaja pri skavtih … 
Kaj se je dogajalo v džungli?
Drevesa spoznanja in spominov so nam pričarala prav posebno 
zgodbo - Kako je bil Mavglij sprejet v krdelo. Konec zgodbe pa smo 
izkusili tudi sami, tako kot se je Mavglij dokazal na skali posveta, 
so naši štirje volčiči mladiči pokazali, kako močni so njihovi če-
kani, glasovi in šape. Sprejeli smo jih s odprtimi šapami, saj več 
kot nas je, močnejši smo, kot pravi naš rek- krdelo je moč volka in 
volk je moč krdela.

Akela 

Jesenovanje IV
Prvi vikend krompirjevih počitnic se je četa neukrotljivega pla-
mena odpravila na jesenovanje.  Na Viru smo prvič kot četa stali v 
kvadratu in s ponosom v četo sprejeli nov fantovski vod Gamsov. 
Letos našo četo sestavljata dva voda deklet, Čebele in Njorke, in 
trije vodi fantov, Sokoli, Volkovi in Gamsi. Po športno obarvanem 
popoldnevu in ceremoniji ustoličevanja vodnikov in ostalih funk-
cij, se je prilegla super večerja iz sača oziroma hrana izpod peke. 
Na zabavnem večeru smo se preizkusili v plesu in lahko rečem, 
da smo zelo uživali in ugotovili, da nam malce vaje ne bi škodilo.  
Naslednje jutro smo s petjem sodelovali pri sveti maši, odigrali 
turnir v roverčku in nogometu. Jesenovanje se je počasi bližalo h 
koncu, ampak, ker pa se je skavtsko leto šele začelo, so si naši iz-
vidniki in vodnice  izbrali nekaj veščin, pri katerih se bodo morali 
naučiti vse od orientacije do kuhanja, to pa jim bo zagotovo pope-
strilo skavtsko leto. 

Katarina Romšak, Sproščena gazela

Jesenovanje NOPP
V petek, 15. oktobra 2021, smo se z noviciatom odpravili na jese-
novanje v Tunjice. Skupni vikend smo pričeli na Križu pri lovski 
koči in se nato peš odpravili proti Tunjicam. Med hojo smo si iz-
menjali svoje prigode, ki so se nam zgodile čez teden in tako je pot 
zelo hitro minila. Ko smo prispeli v Tunjice je bil že večer, zato 
smo pripravili ogenj in si spekli večerjo. Naslednje jutro smo od 
voditeljev dobili nalogo, da naredimo katapult. Ko smo izpolnili 
izziv, smo v pečici spekli kostanj in začeli pripravljati kosilo – ja-
bolčno pito in makarone. Oboje je bilo zelo okusno. Ko smo po ko-
silu zaključili s pospravljanjem, smo pred cerkvijo igrali rovarčka, 
nato pa se je naše kratko jesenovanje približalo koncu. Petek in 
sobota, polna zanimivih pogovorov, strašenja in spoznavanja sta 
bila prava sprostitev in odklop od vsakodnevnih skrbi.

Doroteja Petek, Skrbna ebela
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Najdi pravo pot!

NA MLADIH SVET STOJI

Poišči        razlik!55

Klan (PP)
Naša oktobrska dogodivščina se je letos nekoliko razlikovala od obi-
čajnih. Namesto jesenovanja smo letos izvedli odhode, kjer smo se 
poslovili od treh klanovcev - Zale, Maje in Benjamina. Čeprav je slo-
vo velikokrat težko, predstavlja pomemben del vsake skavtske poti. 
Predstavlja skavtovo samostojnost in pristnost, saj se je sposoben 
sam odločiti, kam bo na razpotju zavil. Po odhodih nas je tako ostalo 
še sedem - pet klanovcev in dva voditelja, ki z zagonom korakamo v 
novo skavtsko leto in se veselimo novih dogodivščin, preko katerih 
bomo postali pravi bratje in sestre ter premagovali ovire. Naš prvi 
podvig je bil na Sv. Primoža, na katerem smo ujeli še zadnje veli-
častne trenutke sončnega zahoda. Obarvani v rdeče oranžne odtenke 
smo se pogovarjali o vlogi vode na našem planetu in o odgovornosti, 
ki jo imamo kot posamezniki. Kaj lahko jaz naredim, da zmanjšam 
porabo in onesnaževanje vode? 
Le kaj nas letos še čaka? Skavtstvo je odgovorna igra in v dobri družbi 
je tudi odgovornost lahko igriva. 

Monika Lah, Zavzeta gazela
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Da bi čim bolje razumeli žalujoče …
Umiranje je del življenja. Najtežja je smrt bližnjega. Vsakdo se bo moral na določeni točki v živ-
ljenju soočiti z njo. Z neizmerno žalostjo in procesom žalovanja, s katerim pridejo različna čustva. 
Ker je žalovanje v družbi mnogokrat še vedno tabu tema, se žalujoči velikokrat sooča tudi z nep-
rimernim odzivom okolice.

Žalovanje spremljajo različna čustva: 
žalost, jeza, strah, krivda, sram, upa-
nje. Postopoma si sledijo eno za dru-

gim, včasih tudi eno ob drugemu. Vsakdo 
žaluje na svoj način, največkrat pa proces 
žalovanja traja od enega do dveh let. 
Žalovanje običajno poteka v treh fazah: 

1. Prva faza: faza šoka in zanikanja
Traja nekaj dni, žalujoči se počuti osam-
ljenega in zbeganega, obrambni mehani-
zem zanikanja mu pomaga preživeti šok 
in omiliti bolečino. Funkcija žalujočega se 
omeji le na bistvene procese, pomembne 
za preživetje posameznika. 

2. Druga faza: faza dezorganizacije
To je obdobje iskanja, jeze, krivde, po-
gajanja, žalosti, nemoči in predelovanja, 
ki običajno traja prvo leto. Gre za aktivno 
žalovanje, kjer je prisotno razmišljanje o 
umrlem, intenzivno čustvovanje, pojavijo 
se lahko različni telesni simptomi (spre-
membe v spanju, prehrani). Vse to je iz-
črpljujoče in žalujoči nima energije za os-
tale dnevne aktivnosti.

3. Tretja faza: faza reorganizacije
Drugo leto žalovanja žalujoči sprejme dej-
stvo, da pokojnika ni več. Žalovanje se zaklju-
či. Posameznik se sprijazni s tem, da je pot-

rebno živeti naprej, sprejme nove obveznosti, 
druženje. Stiska postane manj intenzivna.

Kaj pomaga, ko doživimo izgubo?
 ◼ Pogovor z bližnjimi žalujočimi – o po-

kojniku, spominih, tudi o žalosti.
 ◼ Druženje z ljudmi, ob katerih vam je 

prijetno. 
 ◼ Izražanje čustev prek pogovorov in 

aktivnosti.
 ◼ Pozitivno razmišljanje o sebi.
 ◼ Podporne skupine in v izjemno težkih pri-

merih tudi strokovna zdravstvena pomoč.

Vir: Zloženka Projekta Metulj
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PISMA BRALCEV

24 OBVESTILA

Spoštovani,
 
s pozdravi se vam oglašam kot zvesti - od začet-
ka izhajanja - bralec Aplence - torej od prvih številk. 
Vedno me zanima, kaj se v moji občini dogaja in iz Aplen-
ce/GOK dobivam naše kraje in ljudi kot na pladnju, da vas 
lahko vsaj tako spremljam, čeprav, kadar službujem v 
tujini - od daleč.
Zaenkrat le 1000 km daleč, ker sem v diplomatski službi, 
po 21 letih spet - v Berlinu.

 
Vaš zvesti vitez Jožef Ciraj
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Obvestilo za društva glede 
oddaje prazničnih voščil

Društva in klube obveščamo, da je praznična 
voščila potrebno oddati najkasneje do 6. 
decembra.  Voščila so za društva in klube 

brezplačna v velikosti 1/8 strani. 

Prostovoljstvo – povezana skupnost
Leta 1985 je Organizacija  združenih narodov 5. december 
razglasila za Mednarodni dan prostovoljstva. Prosto-
voljstvo je pomoč drugemu človeku, ki jo potrebuje – je 
človekoljubno delo, ki ga naredimo drugemu brez plačila. 

Prostovoljska pomoč pomaga ljudem, ki so na tak ali drugačen na-
čin ogroženi ali odrinjeni na rob družbe; to pa se prej ali slej zgodi 
vsakemu. S prostovoljsko pomočjo se lepše razvija naša skupnost 
in naš kraj. S tem, ko človek prostovoljno pomaga drugemu, raz-
vija svoje lastne zmožnosti vživljanja v drugega, empatijo in so-
lidarnost; čim bolj ima razvite te svoje zmožnosti, tem lepše zna 
živeti s svojimi bližnjimi in sodelovati v službi in družbi.  
Razvito prostovoljstvo je eden od pomembnih kazalcev kakovo-
stnega sožitja v vsaki občini. Prostovoljci pri gasilcih, Rdečem 
križu, Karitas, upokojencih, v kulturnih in športnih društvih, v 
društvih kmečkih žena, v skupinah za kakovostno staranje in 
drugod opravljajo družbeno koristno delo, kraj pa povezujejo v 
boljšo skupnost. 
V kolikor bodo epidemiološke razmere dopuščale, bomo  pro-
stovoljci Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda (ZMSK) 
in Medgeneracijskega društva skupaj z občinsko upravo Občine 
Komenda v mesecu decembru organizirali dogodek v počastitev 
Mednarodnega dneva prostovoljstva, o čemer boste pravočasno 
obveščeni.
Dogodek ob Dnevu prostovoljstva bo namenjen informiranju 
občanov o pomenu prostovoljstva, sami prostovoljci pa bomo 
doživeli pomen svojega dela. Povezal bo  lokalne prostovoljske 
organizacije med seboj, saj je prostovoljstvo učinkovitejše, če 
prostovoljske organizacije sodelujejo med seboj in poznajo dejav-
nosti druga druge. 
V ZMSK pa že kar nekaj časa načrtujemo skupnostni projekt, ki bo 
priložnost za krepitev in širitev prostovoljskega dela v skupnosti 
za skupnost. V neposredni bližini, kjer se gradi dom za starejše, 
in ob šolski poti iz Komende proti Mostam, je namreč gozd v lasti 
Občine Komenda, ki kar kliče po ureditvi v gozdni park. V Zavodu 
si želimo to narediti s prostovoljskim delom in donacijami. Prav-
zaprav bi radi dali priložnost vsem, da s skupnimi močmi nare-
dimo nekaj lepega za nas vse. Ljudje v večini veliko bolj cenimo 
tisto, za kar smo se morali tudi sami potruditi, vložiti nekaj svo-
jega prostega časa, kot pa tisto, kar dobimo ali kupimo. V ZMSK 
verjamemo, da nam bo uspelo.

za ZMSK, Viktorija Drolec
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Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 24. decembra. Rok za posredovanje gradiv za objavo v decembrski
številki je 6. december 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.

Dostava hrane: 031 59 59 59

Prisrčno vabljeni na 
decembrska druženja!

DELOVNI ČAS: med vikendi: 11.00 do 21.00
med tednom: 10.00 do 21.00

Poslovna cona

Komenda
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24 – urna dežurna služba na 
območju občine Komenda 
S 26. 10. 2021 je Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. pričelo na 
celotnem območju Občine Komenda izvajati 24 – urno dežurno 
službo prevzema in prevoza pokojnih, ki je obvezna občinska 
gospodarska javna služba skladno z Zakonom o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti (Uradni list št. 62/2016) in z Odlokom o 
pokopališkem redu na območju Občine Komenda (Uradne ob-
jave Glasila občine Komenda, št. 10/2017) .

Dežurno službo mora po zakonu izvesti izključno Komunalno 
podjetje Kamnik d.o.o.,  ki izvede vsak prevoz od kraja smrti 
do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega 
zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma 
drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov 
izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

NAVODILO

Svojci umrlega, zdravnik oziroma pristojna uradna oseba 
pokliče dežurno službo Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o. 
na  telefonsko številko 041 634 948  in naročijo izvedbo  de-
žurne službe.

Po prihodu na kraj, se na podlagi prejete listine o smrti, pokoj-
nika prevzame in prepelje v hladilne prostore izvajalca javne 
službe, lociranih na Cankarjevi cesti 11, 1241 Kamnik. 

Z naročnikom  pogreba se naknadno dogovori o nadaljnjih po-
stopkih, vezanih na izvedbo pogreba oziroma na predajo po-
kojnika izbranemu izvajalcu pogrebne storitve. Pokojnika lah-
ko prevzame izvajalec pogreba, ki izpolnjuje pogoje, določene 
z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 
62/2016) in ima pridobljeno dovoljenje za opravljanje pogreb-
ne dejavnosti.

Občina Komenda
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Venci, ikebane,
šopki za polaganje 
po naročilu 
Možna dostava

www.vrtnicenter.si
01 83 43 587   

gasperlin@vrtnicenter.si

Odšli so ...

V V 86. letu starosti se je poslovila 
Marija Švigelj, rojena Burnik, iz 
Komende.

V 83. letu starosti se je poslovil 
Marko Uranič, po domače Mavčov 
ata, iz Klanca pri Komendi.

V 42. letu starosti se je poslovil  
Aleš Nograšek iz Most pri Komendi.

V 67. letu starosti se je poslovila Iva 
Štebe iz Klanca pri Komendi.  

V 80. letu starosti se je poslovil 
Alfonz Kern iz Most pri Komendi.

V 76. letu starosti se je poslovila 
Stanislava Grkman iz Suhadol pri 
Komendi.

SINU
ROKU KERNU

(15. 11. 1998 - 19. 11. 2016)

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

Ati Tomaž in vsi njegovi
Moste, november 2021

V SPOMIN

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

Za vedno v mojem srcu boš stanoval
in moj angel varuh naprej še ostal!

Aplenca Glasilo občine Komenda 11/2018

20

ZAHVALE, KRONIKA

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

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

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

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

V SPOMIN 

sinu ROKU KERNU 
(15.11.1998 - 19.11. 2016)

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

Ati Tomaž in vsi njegovi.
Moste, november 2018

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

V SPOMIN 

LJUDMILA 
LUKANEC

iz Križa 

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

Andrej in Monika z Niko

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

 (J. Medvešek)

V SPOMIN

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

TINCA HAFNER
iz Podboršta pri Komendi

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

Pogrešamo te!
Vsi njeni.

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

Z A H V A L A 

V 97. letu starosti nas je zapustila

ANGELA 
KERN

Pristavškova mama

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

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

Hvaležna skrbnika.
Komenda, november 2018

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

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

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

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

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

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

Kot ajda na polju je naše življenje, 
od cvetja do zime korak je samo … (I. S.)

Od nas se je v 93. letu poslovil 

STANKO STELE 
z Gore pri Komendi.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega očeta, starega očeta in 
pradedka se zahvaljujemo za izrečena sožalja, 
darovane maše, cvetje in sveče. 
Hvala g. pogrebniku, g. župniku, sorodnikom, so-
sedom in vsem, ki ste ga imeli radi in ga spoštovali. 
Posebna zahvala vsem, ki ste ga obiskovale: Alenka, 
Silvana, Zora in Ana.  

Vsi njegovi
November 2021
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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 13. decembra 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 oktobrske križanke se glasi: MESEC POŽARNE VARNOSTI              

Seznam nagrajencev Nagradne križanke GASILSKE ZVEZE 
KOMENDA, Glavarjeva cesta 65, 1218 Komenda, v Aplenci, 
Glasilu občine Komenda, številka 10/2021:

1. nagrada  - gasilni aparat – 6 kg: VESNA OSREDKAR  

2. nagrada – gasilni aparat – 2 kg: MIHA HOLC

3. nagrada – gasilni aparat – 1 kg:  JASNA RODOŠEK      

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

Planinski dom Komenda združuje dve navidez različni skrajnos-
ti; kmečko in domače opremljeno notranjost, ki ustvarja prijetno 
vzdušje, ter sodobno ponudbo hrane, primerno za ljudi, ki kljub 
hitremu življenjskemu tempu skrbijo za svoje zdravje. Zaradi velike 
ponudbe različnih igral, je priljubljena lokacija za družine z otroki. 

DELOVNI ČAS:
Od ponedeljka do petka: od 8.00 do 21.00

Sobota: od 9.00 do 21.00
Nedelja in prazniki: od 9.00 do 20.00

Naslov:
Planinski dom Komenda, Podboršt pri Komendi 7g, 1218 Komenda

Tel.: 040 602 902

NAGRADE:
1. NAGRADA: Kosilo za 2 osebi
2. NAGRADA: Kosilo za 1 osebo

3. NAGRADA: Pica po izbiri



Razstava
Adventnih 
venčkov


