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Nagovor župana
Spoštovane občanke in občani!

Za nami je še eno leto, ki je močno poseglo v naše navade, način 
opravljanja dela in v preživljanje prostega časa. Kot vse kaže, bomo, 
vsaj v začetku prihodnjega leta, še vedno primorani ščititi zdravje 
vseh nas. Verjamem, da bomo zmogli. Ob tej priložnosti se zahvalju-
jem vsem zdravstvenim in ostalim delavcem, ki skrbijo za obolele, in 
vsem, ki so vključeni v dejavnosti preprečevanja širjenja virusa. Na 
srečo smo v začetku letošnjega leta uspešno zaključili postopek po-
delitve koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine za od-
rasle v Občini Komenda in je novi koncesionar, Studio R, na podlagi 
podpisane koncesijske pogodbe s 1. majem 2021 začel opravljati de-
javnost. Osebju se zahvaljujem za trud, prizadevanja in vztrajnost. 
Vse paciente novega koncesionarja pa glede na trenutno situacijo 
prosim za strpnost in razumevanje. 
V letošnjem letu je bilo kljub težavam dokončanih tudi nekaj inve-
sticij. Športna dvorana in mansardne učilnice v komendski osnov-
ni šoli so dobile nov klimatski sistem v vrednosti dobrih 76.000 € 
(brez DDV). Na izvozu iz poslovne cone Žeje pri Komendi smo za 
dobrih 46.000 € (brez DDV) zgradili dodaten desni zavijalni pas v 
smeri proti Mostam. Po informacijah uporabnikov se je pretoč-
nost križišča s tem precej izboljšala, zavedamo pa se, da s tem še 
nismo rešili zamaška v Mostah; stanje se bo tu izdatno izboljšalo 
šele po zgraditvi državne ceste na odseku Mengeš - Žeje - Vodice. 
Skupaj s kamniško občino smo dokončali zbirni center Suhado-
le. Investicijo v vrednosti 1.031 milijonov € (brez DDV) sta v raz-
merju 79 % : 21 % financirali Občina Kamnik in Občina Komenda. 
Razmerje je bilo določeno na podlagi uradnih podatkov o količini 
zbranih odpadkov v obeh občinah. Gre za vzorčen primer objekta 
za ločeno zbiranje odpadkov.         
Omeniti je treba tudi upravne komasacije kmetijskih zemljišč, ki smo 
jih uspešno zaključili tudi s pomočjo nepovratnih sredstev: prva, na 
območju Nasovče – Kaplja vas, je bila na približno 115 ha izvedena 
izključno v režiji Občine Komenda. Pri drugi, na Drnovem, pa smo 
sodelovali z občinama Kamnik in Mengeš. Pri tej komasaciji gre za 
približno 310 ha veliko območje, od tega je več kot polovica (približno 
183 ha) v naši občini. Podobno kot pri zbirnem centru lahko tudi tu 
pohvalim zgledno sodelovanje, tokrat treh sosednjih občin.   
Tudi večletni projekt gradnje kanalizacijskega omrežja je bil s 
pridobitvijo zadnjega uporabnega dovoljenja za območje naselij 
Klanec, Breg in Nasovče v letu 2021 zaključen. Uporabnikom, z 
možnostjo priklopa na javno omrežje so bile letos izdane odloč-
be za priklop. Komunalno opremljanje navedenega območja je v 
celoti financirala Občine Komenda. Zahtevna investicijska dela so 
pomembno prispevala k celostnemu urejanju naselij, predvsem 
pa k čistejšemu okolju. Opaziti je, da se v vodotoke v naši občini 
zopet vrača rečni in obrečni živelj. 
Na področju vodooskrbe je v tem letu potekala intenzivna gradnja 
in obnova krvavškega vodovodnega sistema, ki za Občino Komen-
da predstavlja dodatni vodni vir. Občina Komenda v projektu so-
deluje kot soinvestitorica. Sama gradnja bo predvidoma končana 
v prihodnjem letu.
Za Občino Komenda iztekajoče se leto sicer ni bilo lahko, vendar 
ostajamo optimistični. 

Tudi v prihodnjih mesecih bo ključno reševanje zapiranja odla-
gališča inertnih odpadkov v Suhadolah, na območju Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta O3 Gramoznica, za katerega so 
Občini v preteklosti razne službe ministrstva za okolje in prostor 
sicer izdajale smernice, mnenja in soglasja k lokacijskemu načrtu 
in gradbenim dovoljenjem. Na osnovi popolne vloge Občine za iz-
dajo okoljevarstvenega dovoljenja je Agencija Republike Slovenije 
za okolje (ARSO) lastnike zemljišč na območju odlagališča konec 
meseca novembra 2021 seznanila z ugotovitvami v upravni za-
devi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za obratovanje 
odlagališča inertnih odpadov v obdobju zapiranja in po njego-
vem zaprtju. V nadaljevanju bo predvidoma sledil postopek javne 
obravnave dokumenta in za tem izdaja OVD. Vzporedno s prido-
bivanjem OVD je Občina na osnovi projekta zapiranja, ki ga je de-
cembra 2019 pridobil ARSO, 24. septembra 2021 na portalu javnih 
naročil objavila javno naročilo za prekritje odlagališča inertnih 
odpadkov Suhadole in sprejela odločitev o oddaji javnega naročila 
najugodnejšemu ponudniku. Ponudbena vrednost najugodnej-
šega ponudnika, s katerim bo pogodba podpisana po pridobitvi 
okoljevarstvenega dovoljenja, brez DDV znaša 276.000 €. Izbran 
je že tudi pooblaščeni nadzornik za nadzor nad izvedbo zapiralnih 
del, ki naj bi bila zaključena pol leta od podpisa pogodbe oziroma 
od uvedbe v delo. Občina Komenda namerava takoj po izdaji iz-
vršljivega okoljevarstvenega dovoljenja pričeti z zapiralnimi deli; 
sočasno s tem pa na strani Inšpektorata RS za okolje in prostor 
pričakuje postopek deblokade občinskega računa. 
V prihajajočem letu vsem občankam in občanom želim, da ostanete 
zdravi. Preživite umirjene praznične dni v krogu svojih najdražjih.

Stanislav Poglajen

3AKTUALNO

Vsem občanom in
občankam želim

lepo praznovanje in srečno, 
mirno ter zdravo novo leto.

Iskrene čestitke ob dnevu
samostojnosti in enotnosti.

Župan s sodelavci  občinske uprave 
in s svetnicami in svetniki 

Občinskega sveta Občine Komenda
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Kongresne novice

»NSi je pripravljena. Če kdo, potem krščanski demokrati 
vemo, kako izjemno kompleksni časi nas čakajo,« je v svo-
jem kongresnem govoru na 15. kongresu NSi dejal predse-
dnik NSi Matej Tonin. Več kot 400 predstavnikom stranke 
iz celotne Slovenije je izpostavil, da Nova Slovenija je in bo 
glasnik dialoga, sodelovanja in strpnosti v slovenskem po-
litičnem prostoru. 
»Vse od vstopa v vlado, pred slabima dvema letoma, smo v 
NSi trdo delali. Soočili smo se z izjemno krizo, ki nam ni dala 
ne časa ne priložnosti, da bi se učili. Vrženi smo bili v vodo 
in smo plavali. Kljub epidemiji in težkim razmeram nam je 
skupaj s kolegi v vladi uspelo gospodarske kazalce obrniti 
navzgor in preprečiti katastrofo. Slovenija je ob koncu tega 
meseca dosegla rekordno visoko zaposlenost, kar na dru-
gi strani pomeni eno izmed najmanjših brezposelnosti na 
svetu. Nova Slovenija bo v vsaki vladi vztrajala pri dialogu 
in spoštovanju vseh državljanov. Verjamemo v sodelovanje. 
Zavedam se, da razdeljeni izgubljamo, povezani pa zmagu-
jemo,« je še poudaril.

Martina Prezelj
OO N.Si Komenda

Ustanovljen odbor 
SDM Komenda
Koncem novembra je bil v Komendi ustanovljen Občinski 
odbor Slovenske demokratske mladine (SDM) Komenda, ki 
se je tako pridružil vse številnejšim odborom podmladka 
največje stranke v državi. Za prvega predsednika je bil iz-
voljen Janez Marinko, ki pravi, da bo njihova prva naloga 
pridobiti čim več novih članov, saj bodo le tako imeli večjo 
možnost doseči zastavljene cilje. Njihov najpomembnejši 
cilj je mladim omogočiti sodelovanje pri oblikovanju in iz-
ražanju politične volje na vseh področjih javnega življenja 
v Občini, zato se bodo aktivno zavzemali za reševanje iz-
zivov, ki pestijo mlade v Občini Komenda ter hkrati delali 
v smeri izboljšanja kakovosti življenja za vse občane. Med 
kratkoročnimi cilji pa so tudi priprave na prihajajoče super 
volilno leto in ozaveščanje mladih o pravih dejstvih in ne 
medijsko vrinjenih temah ter pomladitev liste kandidatov 
za lokalne volitve.
  V OO SDS, kjer verjamemo v uspešno medgeneracijsko 
sodelovanje, smo veseli mladih moči, s katerimi priha-
jajo tako zagnanost kot nove ideje, in jim bomo pri tem v 
podporo. Vsem občankam in občanom pa oboji želimo mi-
ren božič, ponosen dan samostojnosti in enotnosti ter vse 
dobro v letu 2022!

OO SDS Komenda

želi vsem občankam 
in občanom Komende 

vesele božične praznike, 
ter zdravo, uspešno in 
srečno novo leto 2022.

Za nami je naporno leto, a nabrali 
smo nove izkušnje ter iz njega 
izstopamo močnejši.

Naj bo leto 2022 predvsem 
zdravo, mirno, srečno in uspešno.

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti vsem 
občanom iskreno čestitamo.

Načelnik Upravne enote Kamnik s sodelavci



Aplenca   |   December 2021 AKTUALNO 5

Poslovna cona
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Poslovna cona se 
je v 2021 znebila 
vseh dolgov
V zadnjem letu in pol je Poslovna cona Komenda 
plačala še zadnjih pet milijonov evrov kredita, ki 
je bil v preteklih letih najet za izgradnjo komunal-
ne infrastrukture v coni. DUTB je po plačilu obve-
znosti umaknila hipoteke z vseh zemljišč poslov-
ne cone. Kljub neformalnim obljubam vodilnih 
mož DUTB-ja o diskontu na terjatve, tega nismo 
uspeli doseči, ampak je bila glavnica plačana v ce-
loti, skupaj z vsemi obrestmi, kar pa pri številnih 
drugih primerih na DUTB ni bila ravno praksa.

Podjetje PCK bo po projekcijah, ki sta jih pripravila upra-
va in nadzorni svet, že drugo leto zapored poslovalo z 
dobičkom, tudi zaradi občutnega zmanjšanja stroškov 

poslovanja v zadnjih letih. Kljub pandemiji je uspelo »dobro« 
leto. Med zazidljiva smo, tudi ob upoštevanju številnih okolj-
skih ukrepov, vrnili sedem zemljišč, zanje izgradili komunalno 
infrastrukturo ter jih tudi že prodali. V cono so v zadnjem letu 
prišla, kot lastniki ali pa kot najemniki, številna nova podjetja, 
med katerimi gre omeniti Veto, Valens, Nutrispoint, Uni&For-
ma, Shine Brown in Ancora. 
Čeprav v naši regiji manjka zemljišč za poslovno gradnjo in je v 
coni še 12 zemljišč z namembnostjo poslovne gradnje, se pred-
vsem s podžupanom Igorjem Štebetom že nekaj časa trudiva za 
ta zemljišča pridobiti okoljsko soglasje. V letošnjem letu smo iz-
vedli tudi presojo vplivov na okolje, v začetku decembra pa za štiri 
zemljišča ob glavni cesti na Ministrstvo za okolje in prostor vložili 
dokumentacijo za sprožitev Predhodnega postopka za dodatne 
parcele, k parcelam z že izdanim gradbenim dovoljenjem.   
Smo tudi v neformalnih pogovorih s sosednjo Občino Vodice, ka-
tere župan Aco Šuštar je izkazal resen interes za širitev poslovne 
cone tudi v njihovo občino. Zavedamo se, da bo do takrat »pre-
teklo« še precej vode, treba pa se bo tudi dogovoriti o poslovnih 
relacijah med obema občinama, saj je trenutno lastnik komunalne 
infrastrukture v coni Občina Komenda. 
Moram reči, da vsak, ki pride sem, cono pohvali, da je bila zasno-
vana in zgrajena pravilno – da se je najprej zgradila komunalna 
infrastruktura, tej pa je sledila gradnja gospodarskih objektov. 
Odliva podjetij iz cone ni, marsikdo bi vanjo rad še prišel. Tudi 
zato se vsi skupaj  – uprava, nadzorni svet in župan  – trudimo, 
da bi cono še razširili, seveda ne na škodo okolja, za katerega se bo 
skrbelo tudi v bodoče.

Matic Romšak, direktor PC Komenda

Gradnja poslovne stavbe Murnik
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Jaslice na Koželjevi domačiji

V soboto, 11. decembra, so člani Turističnega 
društva Komenda tradicionalno postavili jaslice na 
Koželjevi domačiji ter okrasili božično drevo. Va-
bljeni k ogledu. 

Eva Mlinar razstavljala 
v Berlinu
Konec novembra je v Berlinu potekal 
festival Neue Slowenisches Kino, na 
katerem je razstavljala tudi mlada 
umetnica Eva Mlinar iz Komende. 

Razstava z naslovom »Et in Arcadia ...« je 
predstavljala tri cikle kolažnih ilustracij, ki 
so nastale v zadnjih nekaj letih.
Kljub temu, da v Berlinu veljajo strogi 
epidemiološki ukrepi, Eva Mlinar pra-
vi, da je bila razstava dobro obiskana in 
sprejeta. Za enega izmed svojih treh raz-
stavljenih ciklov se je že dogovorila, da 
ga razširi in v večjem obsegu razstavi v 
novi berlinski galeriji. 

Špela Šimenc

Jaslice v komendski cerkvi
Komendski jasličarji so tudi letos v cerkvi pripra-
vili jaslice. Ročno ustvarjene in edinstvene jaslice 
so v letošnjem letu zopet popolne, saj se nahajajo 
tako ob glavnem, kot ob stranskem oltarju (teh 
lani ni bilo). Vabljeni k ogledu.
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Knjižne novosti komendskih avtorjev …

Jožef Pavlič: Dnevi mojih let
Težko je pisati o drugih, najtežje o sebi. Vendar ne morem drugače, 
če hočem, da pride novica o moji najnovejši knjigi in njeni vsebini 
med vas. Zunanji razlog, da sem se odločil napisati novo knjigo, je 
bil moj 70. rojstni dan. Veliko pomembnejši pa je bil ta, da vam že-
lim s knjigo Dnevi mojih let povedati, kaj vse sem doživel, prestal 
in preživel v teh letih. Iskreno, pošteno, tudi s smislom za humor. 

Knjigo sem razdelil v dvanajst razdelkov oz. poglavij. Povezujejo jih moje pe-
smi. Na začetek sem postavil Moj rod (zapis o mojih prednikih), sledijo si po-
glavja: Iz otroških let, Tam, kjer sem doma, Z družinskih poti, Izobraževanje, 
Duhovna srečanja, Romanja, Kultura, Katoliški tednik Družina, Iz Komende 
in okrog nje, Zgode in prigode in Peter Pavel Glavar.
Da se ne bi vse vrtelo okrog mene in da bi bilo bolj zanimivo za branje, sem 
svoj življenjepis strnil v zgodbe. Vanje sem postavil na stotine ljudi okrog 
sebe. V razdelku Iz otroških let najprej očeta Jožefa in mamo Angelo, sestro 
Anico in brata Petra in Martina, potem svoje vaščane Nasovčane, potok Br-
nik, reko Pšato, otroške igre ter spoznavanje bližnje in daljne okolice. Podobo 
rojstne vasi, ki je ni več. Tudi naših konj ne. 
Razdelek Z družinskih poti govori o tem, kaj vse smo Pavličevi doživeli pri vo-
žnjah s prvim avtomobilom – pet let starim fičkom, pozneje Čehunovo škodo,  
obiskovanju gora, počitnikovanju na morju; celo na Bavarsko smo se podali. 
Za večino bralcev bo najbolj zanimivo poglavje Izobraževanje, v katerem  
opisujem svoje osnovno šolanje, sošolce, učitelje, šale in vragolije, ki smo jih 
ušpičili učenci. Od tega prehajam na obiskovanje Gimnazije Poljane, vojašči-

Teja Jaušovec: Upaj si … biti ti
Teja Jaušovec je pedagoginja, družinska mediatorka in 
svetovalka otrokom, mladostnikom in njihovim star-
šem. Tudi sama je mamica in žena. Aprila je izdala svoj 
knjižni prvenec z naslovom Upaj si … biti ti. 

Gre za skupek avtorskih misli, ki pobožajo dušo, vlijejo moč, po-
nudijo odgovor. To ni knjiga, ki bi jo odložili na knjižno polico, 
niti taka, ki bi jo brali od prve do zadnje strani. To je knjiga, ki 
jo lahko odpremo vsak dan le za trenutek ali dva. Na eni strani je 
zapisana pesem z nasvetom, na drugi strani pa misli za vsak dan. 
Ideja za knjigo je nastala čisto spontano. »Pred petimi leti sem 
bila v zdravstvenem domu v Komendi in sem zelo dolgo čakala na 
zdravnika. Bila sem tečna, vse mi je šlo na živce. Pogledala sem 
ljudi okoli sebe in tudi oni so bili mrki. Takrat so se mi v glavni 
odvrtele rime in nastala je prva pesem,« pove avtorica. Potem pa 
so se rime in misli rojevale prav tako spontano tudi naprej, med 
delom, sprehodi, vsakdanjimi opravili … Avtorica veliko črpa iz 
svojega delovnega okolja, kjer se vsakodnevno srečuje z mladimi, 
ki potrebujejo pomoč, nasvet. Kot pravi, je v pogovorih in nasve-
tih mladostnikom našla svoje poslanstvo. S knjigo se je Teja želela 
približati vsem tistim, ki ne zmorejo ali ne želijo iti po nasvet, bi 
ga pa kljub temu potrebovali. Delo je namenjeno tako mladostni-
kom kot odraslim. Teja je z odzivi zelo zadovoljna in najverjetneje 
to ne bo njeno edino knjižno delo. 

Knjigo lahko naročite prek spletne strani: srckanemisli.si / 
teja@srckanemisli.si / 040856433.

Špela Šimenc
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no, študij teologije in bivanje v Bogoslov-
nem semenišču, zaključujem pa s Franco-
zinjo Francoise, s katero si dopisujem več 
kot petdeset let, a se še nisva srečala. 
Vernim občanom bodo najbližji zapisi v 
poglavjih Duhovna srečanja in Romanja. V 
poglavju Kultura se sprašujem, kako domo-
ljubni in narodno zavedni smo Komendčani.
Več prispevkov namenjam svojemu 
40-letnemu delu pri Družini, vas, ko-
mendski občani, pa bo verjetno najbolj 

pritegnilo poglavje, v katerem opisujem 
lepoto in pomen naše župnijske cerkve 
sv. Petra, se veselim srečanja z našim 
kolesarskim »veleasom« Tadejem Po-
gačarjem; obiskal sem tudi sosednje 
Tunjice. Moji dragi vasi Suhadole pa sem 
zapel odo. 
Nabiralci gob in borovnic se bodo razve-
drili in nasmejali ob opisih nabiranja teh 
gozdnih dobrot. 
Knjigo sklepam s poklonom svojemu ve-

likemu vzorniku Petru Pavlu Glavarju ob 
300. obletnici njegovega rojstva.  
V knjigi je prav za vsakega kaj, za njego-
vo srce, um in dušo. Kdor si jo želi imeti, 
naj me pokliče na telefon 01/8341 889 ali 
mobilni telefon: 031/275 484, se oglasi pri 
meni v Suhadolah na številki 61 G. Vsake-
mu bom napisal posebno posvetilo. Knjiga 
bo lepo in dragoceno božično-novoletno 
darilo dragim osebam. 

Jožef Pavlič 

10 let godbe v Komendi
Godbeniki Godbe Komenda smo letos praznovali 10. obletnico našega delovanja. Ob tem smo 
pripravili slavnostno akademijo, ki se je odvila 19. decembra. Sama izvedba prireditve je bila do 
zadnjih trenutkov negotova, vendar smo ostali optimistični in pridno obiskovali vaje ter priprav-
ljali jubilejni program koncerta. 

Na slavnostni akademiji smo se 
spomnili godbenikov, ki vztrajajo že 
od same ustanovitve godbe, in jim 

podelili priznanja ter značke JSKD za 10 let 
delovanja. Za 5 let delovanja so godbeniki 
prejeli godbena priznanja, za manj kot 5 let 
delovanja pa godbene značke.
Naša zgodba se je začela z ustanovitvenim 
sestankom v septembru leta 2011, sama 
vizija nastopanja čisto prave komendske 
godbe pa se je uresničila s prvim nastopom 
na prireditvi »Šopek za mami« leta 2012. S 
tem smo prebili led in dobili zagon za pri-
pravo novih projektov. Pridno smo hodili 
na vaje, takratni dirigent Gašper Selko pa 
je s pomočjo našega prvega dirigenta Pri-
moža Kosca zbiral repertoar koračnic in 
skladb, primernih za manjšo zasedbo god-
be. Bližal se je prvi maj, in ker gresta godba 
in prvomajska budnica z roko v roki, smo 
leta 2013 Komendčane začeli prebujati na 
praznik dela. Poleg prvomajske budnice 
smo istega leta začeli soustvarjati podobo 
kmetijsko-obrtnega sejma, ki ga organi-
zira Konjeniški klub Komenda. Slavnostni 
otvoritvi vsakič znova dodajamo glasbeni 
pridih, glasbo pa s korakanjem ponesemo 
tudi do razstavljavcev.
Leta 2014 je našo taktirko v roke prijel Pe-
ter Šala, ki še vedno ostaja naš umetniški 
vodja. Nov dirigent pa s seboj prinaša tudi 
novo vizijo in nove projekte. Leta 2015 smo 
tako pričeli s tradicijo božično-novoletnih 
koncertov, in ker vsako leto piše zgodbo 
zase, smo tudi koncerte vsako leto odeli v 

drugačne tone. Po dveh uspešno izvedenih 
novoletnih koncertih smo dobili še več za-
nosa in samozavesti ter ugotovili, da nam 
en lastni koncert na leto ne zadošča. S tem 
se je rodila ideja pomladanskega koncerta. 
Naše poslušalce smo tako v zavetje Planin-
skega doma Komenda, v letih od 2017 do 
2019, povabili na kosilo z Godbo Komenda. 
Poleg lastnih koncertov pa se udeležujemo 
tudi mnogih prireditev, povork in sejmov 
tako širom Slovenije kot tudi izven naših 
meja. Glasbo z veseljem ponašamo v svet 

in se veselimo vsakega nastopa ter druže-
nja z ostalimi ustvarjalci glasbe.
V letu 2018 smo se odločili, da svoje spo-
sobnosti igranja preizkusimo ob boku že 
bolj uveljavljenih godb ter tako pridobili 
prvo strokovno oceno na reviji gorenjskih 
pihalnih orkestrov, v letu 2019 pa zlato 
plaketo s tekmovanja godb Slovenije v za-
bavnem programu za pokal Vinka Štrucla. 
To nam daje navdih in zagon, da se lotimo 
novih, zahtevnejših projektov ter tako na-
daljujemo vizijo Godbe Komenda.
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Godbenice in godbenike združuje glasba, ob kateri se med nami 
spletajo tesne vezi, zaradi česar nismo nikoli sami. Kot celota 
ustvarjamo edinstveno skupnost, kjer je vsak posameznik po-
memben del in prispeva k uglašenemu zvenu skladb, prirejenih 
godbam. Pomen vsakega posameznika se kaže v tem, da skupaj 
praznujemo osebne jubileje, pomembne dogodke, prelomnice v 
življenju naših članov ter tako izkustvom dodajamo poseben čar, 
ki ga lahko ustvari le godba. 

Mojca Pibernik, saksofonistka

Medobčinski muzej Kamnik 
praznuje 60 let

Muzej Kamnik, ki je predhodnik današnjega Medob-
činskega muzeja Kamnik, je 4. decembra 1961 ustano-
vil OLO Kamnik. Štiri leta kasneje je k muzeju pristo-
pila tudi Občina Domžale. V javnem interesu za kulturo 
je bil z odlokom leta 2004 kot pravni naslednik usta-
novljen Medobčinski muzej Kamnik. Ustanovile so ga 
Občina Kamnik, Občina Domžale, Občina Komenda in 
Občina Trzin. 

V sklopu MMK delujejo tri enote - muzej na gradu Zaprice, Ga-
lerija Mihe Maleša in Rojstna hiša Rudolfa Maistra. Prva za-
misel o ustanovitvi muzeja v Kamniku pa se je pojavila že leta 
1954, ob ukrepih za zaščito Sadnikarjeve zbirke, ki še danes ve-
lja za najstarejšo zasebno muzejsko zbirko pri nas.
Muzej je danes edini javni zavod, ki skrbi za varovanje, hra-
njenje in predstavljanje premične kulturne dediščine na šir-
šem Kamniškem območju, in je vpisan v razvid pooblaščenih 
muzejev Ministrstva za kulturo. V vseh letih obstoja je nas-
tala obširna dokumentacija, kjer hranijo kartoteke predme-
tov, fototeko, filmoteko, negativoteko, dioteko, heremoteko, 
risbe arheoloških predmetov, inventurno in akcesijsko knji-
go. Muzej sodeluje s skupnostmi, društvi in posamezniki, ki 
v okviru svoje dejavnosti pripravljajo zbirke, razstave in dru-
ge oblike predstavljanja premične kulturne dediščine, ter jim 
strokovno pomaga.

Izoblikovale so se bogate muzejske zbirke, ki se redno dopol-
njujejo z dokupi, darili ter arheološkimi izkopavanji. Na gra-
du Zaprice se poleg stalnih razstav vrstijo občasne muzejske 
razstave in izobraževanja, ravno tako v Rojstni hiši Rudolfa 
Maistra in Galeriji Mihe Maleša. Muzej redno gostuje po drugih 
slovenskih muzejih in razstaviščih občin soustanoviteljic. Kul-
turno-turistično ponudbo dopolnjuje izdajateljska dejavnost v 
obliki vabil, plakatov, zloženk, katalogov.
Raznovrstni pedagoški programi v muzej privabljajo vedno več 
zadovoljnih mladih raziskovalcev in jim tako omogočajo nepo-
sreden stik z zgodovino, umetnostjo in vsakdanjim življenjem. 
Drobce prispevamo tudi v Komendi, s šolskim krožkom Kamen-
kost Eda Grmška, z muzejsko zbirko kartografa Ivana Selana v 
Špitalu in z etnološkim muzejem družine Lončar na Podborštu.
Z občasnimi razstavami želijo biti aktualni. S predstavitvijo 
kamniških in slovenskih umetnikov, mladih ustvarjalcev, naj-
novejših arheoloških najdb, pomembnih zgodovinskih oble-
tnic (Majniška deklaracija, Koroški plebiscit) in nenazadnje s 
poudarjanjem pomembnosti kamniške propadle industrije, ki 
je močno zaznamovala razvoj celotnega kamniškega območja. 
Za obiskovalce se nenehno pripravlja nova doživetja.
MKK je ustanova, kjer se srečujeta preteklost in sedanjost. Zato 
ima muzej odgovornost do sodobne družbe. Muzej je s svojo 
ekipo dobil za kakovostno delo kar nekaj priznanj in nagrad, 
ki dokazujejo, da delajo dobro in strokovno. Spodbuja in razvi-
ja  pozitiven odnos javnosti do kulturne dediščine. Ob obletnici 
se pripravlja tudi razstava Od gradu do muzeja, po Šutni pa si 
lahko ogledamo panojsko razstavo fotografij s tematiko 60 let 
muzejskih zgodb.

Katja Tabernik
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Na obisku: Zavod Medgeneracijsko središče Komenda

Delo socialne oskrbovalke 
ni služba, to je poslanstvo
V Občini Komenda se preko Zavoda Medgeneracijsko središče Ko-
menda (ZMSK) že trinajst let izvaja pomoč na domu. V teh letih 
so našteli prek 170 uporabnikov. Z njihovimi zgodbami, življenji, 
težavami in stiskami se soočajo socialne oskrbovalke, trenutno jih 
je osem. Ujeli smo jih na rednem petkovem srečanju, kjer so se raz-
govorile o svojem delu. Ki v resnici ni služba, pač pa poslanstvo.

Pomoč na domu je storitev, namenje-
na upravičencem, ki se zaradi sta-
rosti ali hude invalidnosti ne zmorejo 

oskrbovati in negovati sami, svojci pa take 
oskrbe ali nege ne zmorejo oz. zanjo nima-
jo možnosti. V pomoč na domu spadajo tri 
oblike pomoči. Največ ljudi potrebuje nego, 
druga veja je gospodinjska pomoč (kuha-
nje, vzdrževanje bivalnega prostora, po-
moč pri hranjenju … ), tretja pa ohranjanje 
socialnih stikov.
Pomoč na domu na nek način nadomesti 
institucionalno varstvo, a na drugi strani 
je mnogo več kot to, saj se v celoti prilagodi 
posamezniku, ki ostaja v svojem domačem 
okolju, obkrožen s svojimi ljudmi. Mojca 
Šraj, direktorica ZMSK pove, da imajo tre-
nutno okoli 30 uporabnikov (čakalne vrste 
ni), pred trinajstimi leti pa so svojo pot pri-
čeli s 6 uporabniki. Dober glas seže v deveto 
vas in tako beležijo stalno rast. Poudari, da 

brez sodelovanja in posluha Občine, ki jih je 
podprla in jim prišla naproti, njihovo delo ne 
bi bilo mogoče. V ekipi imajo osem socialnih 
oskrbovalk – pet redno zaposlenih (Zora 
Pibernik, Alenka Ravnikar Kern, Pia Žagar, 
Barbara Hrovat in Tatjana Podjed) in tri 
upokojene strokovne sodelavke po pogod-
bi (Olga Hace, Olga Gros in Silvana Rihter). 
Njihovo delo ni enostavno, iz dneva v dan se 
srečujejo z različnimi stiskami uporabnikov 
in njihovih svojcev, zgodba ni enaka zgod-
bi in nikoli se ne morejo vnaprej pripraviti 
na to, kar jih čaka. Del njihove službe je tudi 
poslavljanje, odhajanje v večnost. Kako se 
človek iz dneva v dan sooča s tem? »Z leti se 
naučiš, da ne nosiš preveč domov. Na začet-
ku pa smo stiske iz službe nosile domov in 
'fajn' jokale,« pove Zora Pibernik, ki je bila 
prva zaposlena pri ZMSK. Pravi, da pri tem 
delu vztraja zaradi ljudi. »Ko vidim, kako 
potrebujejo pomoč, in če vem, da jim lahko 

pomagam – to je moja motivacija. Naše delo 
je več kot služba. Na ljudi se zelo naveže-
mo. Eno gospo sem obiskovala 14 let, vsak 
dan, in najin odnos je bil zelo oseben,« se 
spominja. Uporabniki se na 'svoje' oskrbo-
valke zelo navežejo. Najprej jih težko spus-
tijo v svoje okolje, sčasoma pa postanejo del 
njihove družine, zaupnice. Tako zelo, da ni 
prav nič čudnega, če jih pokličejo zvečer za 
klepet ali sredi noči, če se ne počutijo dob-
ro. »Tudi ko nisem v službi, sem v službi. 
Če me nekdo potrebuje, grem, ne glede na 
to, koliko je ura. Včasih, ko drugače ne gre,  
spakiram tudi domače kosilo, odrežem kos 
kruha, skuham čaj in peljem zraven,« pra-
vi Alenka Ravnikar Kern in doda, da jo pri 
delu najbolj 'hrani' hvaležnost uporabnikov 
in svojcev. Pomoč na domu je namreč tudi 
pomoč svojcem, saj socialne oskrbovalke 
močno olajšajo njihovo v sodobnem tempu 
največkrat prenatrpano življenje. Ob tem pa 
Mojca Šraj pove tudi, da se skoraj povsod s 
prihodom njihovih deklet izboljšajo tudi 
odnosi znotraj družine. »Odziv hvaležnosti 
svojcev je izjemno velik,« pravi Šrajeva, ki 
ne more prehvaliti ekipe predanih sodelavk, 
za katere pravi, da so odzivne 24 ur na dan, 7 
dni v tednu: »To ni služba, to je poslanstvo. 
To delaš s srcem ali pa tega ne delaš. Oči in 
ušesa imamo stalno napete, tudi ko nam ne 
bi bilo treba. Vidimo, ko nekdo potrebuje 
drva, obleko ali pralni stroj, in nemalokrat 
pomagamo tudi pri takih stvareh.« 
Njihova storitev se močno razlikuje od 
storitve v velikih institucijah. Skoraj vse 
zaposlene so prej delale v domovih za os-
tarele, zato temu pritrdijo iz prve roke. 
Največja razlika, pravijo, je čas, namenjen 
uporabniku. V domovih so sekunde močno 
odmerjene, tukaj pa vse skupaj poteka bolj 
umirjeno, kar se odraža tudi na čustve-
nem počutju uporabnikov. Ki vedno, prav 
tako kot fizično nego, potrebujejo tudi psi-
hično oporo, pogovor. »Ne samo hrano, 
ljudje potrebujejo pogovor, da si vzameš 
pol ure časa samo zanj, ga poslušaš. To je 
za uporabnika najlepše darilo,« poudari 
Olga Hace, ki pravi, da bo delala, dokler ji 
bo zdravje to dopuščalo. Ob tem jo močno 
skrbi, kaj bo prinesel nov sistem dolgotraj-
ne oskrbe, ki ni nič kaj obetajoč. Vse skupaj 
upajo, da bo v praksi zaživel drugače, kot je 
trenutno zapisano na papirju. 
Razidemo se z novoletnim sporočilom ko-
mendskih socialnih oskrbovalk: »Starejši 
potrebujejo biti slišani. Svojci, vzemite si čas 
za svoje ostarele. Vsaj 5 minut. Za en objem.«

Špela Šimenc

Socialne oskrbovalke ZMSK z direktorico: v zgornji vrsti stojijo, od leve proti desni: Pia Žagar, 
Alenka Ravnikar Kern, Zora Pibernik, Mojca Šraj in Olga Gros. Spodaj sedita Olga Hace (levo) 
in Barbara Hrovat. Na fotografiji manjka Tatjana Podjed. 



Aplenca   |   December 2021 11 ŠPORTNE VESTI

Zelo uspešna sezona za 
Bojana Galina

Leto se izteka in s tem tudi ena zelo uspešnih te-
kaških sezon za gorskega tekača Bojana Galina, ki 
je po osvojitvi dveh naslovov državnega prvaka še 
naprej uspešno nastopal. 

Konec avgusta je v istem dnevu štartal kar na dveh tek-
mah, in sicer na kronometru Bukovica pri Žalcu, kjer se je 
1,7 km dolga proga dvignila za 300 višinskih metrov. V svoji 
skupini je pometel s konkurenco. Zvečer je nastopil še na 
nočni »Vrhniški desetki« in osvojil drugo mesto. Sledila je 
ena najtežjih preizkušenj v gorskih tekih v Sloveniji - tek iz 
Podbrda na Črno Prst. V močni konkurenci je med veterani 
na cilj pritekel kot tretji. Na krosu v Trzinu je na teku z ime-
nom »Trzinska skerca« ubranil 1. mesto z lanskega teka. 
Svojo vzdržljivost je preizkusil na malem maratonu (21 km) 
v Bovcu in za seboj pustil vso veteransko konkurenco. Zma-
go si je pritekel tudi v »trail« teku (tek čez drn in strn) v 
Hrastniku. Naporna sezona je pustila posledice na zdrav-
ju in sledila je poškodba hrbtenice, vendar je kljub temu še 
zmogel nastopiti na VMRA (tekma svetovnega pokala) na 
Šmarni Gori. Stisnil je zobe in kljub težavam in bolečinam 
dosegel zmago. Zadnja tekma je bila v Izoli na »Obala trail« 
na 18 km dolgi progi. Proga je potekala med vinogradi in sa-
dovnjaki, od koder se ponujajo krasni panoramski pogledi 
tudi do morja. Lastniki zemljišč niso bili najbolj navdušeni 
nad tekači, zato so ponoči in zjutraj sneli oznake na pro-
gi, kar je mnogim tekačem podaljšalo progo. Tudi Bojan je 
pretekel dodatnega 4,5 km in na koncu prispel v cilj četrti.
Za konec še nekaj statistike. Na 22 tekmah je osvojil 14 
zmag, 4 druga mesta, 2 tretji in eno četrto mesto. V teku 
štafet na Svetega Primoža nad Kamnikom je z Rajkom Sr-
šenom osvojil skupno 9. mesto. S sezono je zelo zadovoljen, 
seveda pa si želi predvsem pozdraviti poškodbo, da bo na-
red za naslednjo sezono.

Peter Pibernik

Vsem voznikom 
želimo srecno 
vožnjo v letu 

2022!2022!

Sreče in zdravja 
vam v letu 2022 želimo,

za vse ostalo 
pa mi poskrbimo.

Moste 80H,
1218 Komenda +386 41 386 371
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Planinsko društvo Komenda v letu 2021

Že drugo leto se končuje v znamenju spremenjenega rit-
ma življenja, ki nam ga narekuje covid-19. Še vedno se v 
Planinskem društvu trudimo, da smo aktivni v vseh na-
ših odsekih in sekcijah.

Naša »najmlajša« sekcija, športnoplezalni odsek, uspešno vodi 
manjšo »Stenco« v zgornjih prostorih PD Komenda ter »Plezalno 
središče Komenda - PSK« na Mlaki. Čez leto pleza na naših dveh 
stenah ogromno otrok in odraslih. Ne plezajo pa samo v notranjih 
prostorih, ampak se med letom večkrat  odpravijo tudi v naravna 
plezališča doma in v tujini, organizirajo tabore za mladino in od-
rasle ter večdnevni tečaj plezanja v skali.
Markacisti so imeli 15 delovnih akcij, kjer so pregledali in uredili 
kar nekaj poti na Komendski planinski poti. V začetku leta 2022 
bodo markacisti postavili panoje Komendske planinske poti, ki 
bodo postavljeni na začetkih same planinske poti. 
Vodniška sekcija je speljala pohodniške ture po Sloveniji, ki so 
se začele izvajati šele ob koncu marca. Na pohodu na Komno je v 
Bohinju kazalo že na pomlad, zgoraj na Vojkovi koči pa je bila še 
konkretna zima, polna snega. Matkov škaf v Savinjski dolini, ki 
velja za enega bolj tihih kotičkov v Savinjski dolini, nas je prese-
netil s čudovito naravo, na poti pa smo si lahko ogledovali Zlate 
čeveljce. Črna prst zaradi slabega vremena ni bila osvojena, smo 
pa zato naredili krajšo pot na planino Osredek in Lisec. Na tej turi 
nas je oskrbnik Orožnove koče presenetil z lepo urejenim vrtom in 
vabilom na prihajajoče koncerte v omenjeni koči. Košutnikov turn, 
zadnji osvojeni vrh, je nedvomni zmagovalec s svojim razgledom.
Škrjančki pridno nabirajo podpise na Šenturški gori, tudi bosi, 
tradicionalno enkrat na leto. Odpravili so se tudi na pohod na 
Kolovec. Že vrsto let Škrjančki poskrbijo za praznično vzdušje na 
koncu decembra, ko na planinski poti na Šenturško goro postavijo 
jaslice. Te bodo razstavljene tudi letos vse do konca januarja pri-
hodnjega leta, pobliže pa si jih lahko ogledate tudi v naši družbi, in 

sicer 26. decembra, ko bo tradicionalni pohod na Šenturško goro.
V začetku poletnih počitnic in v oktobru smo se vsi skupaj srečali 
na pikniku ob našem planinskem domu, kjer smo veselo kramljali 
o naših skupnih podvigih za nazaj in o tistih, ki jih želimo izpeljati 
v bližnji prihodnosti.
Kako naprej? Želimo si, da bi čim prej lahko delovali v normalnih 
pogojih. Želimo se srečati z vsemi našimi člani, s katerimi bi po-
novno osvajali vrhove naših prelepih planin, in se ob tem veseliti 
vsakega trenutka, saj smo ljudje družabna bitja. 
V novem letu vam resnično želimo veliko zdravja, varen korak in 
veliko veselih trenutkov v naši družbi.
Že ob koncu leta 2021 bo na naši spletni strani objavljen tudi načrt 
dogodkov za leto 2022, za katerega upamo, da bo v celoti izpeljan.
Za več informacij si lahko ogledate spletno stran PD Komenda ali nam 
pišete na info@pd-komenda.si.

Polona Razpotnik, PD Komenda

Memorialni turnir za pokojne balinarje
Memorialni turnir za naše pokojne balinarje smo organi-
zirali 20. oktobra 2021, s pričetkom ob 8.30 in vse do 15.30. 

Turnirja se nas je udeležilo štirinajst balinarjev in balinark. Po ob-
vezni kontroli PCT testa smo se z minuto molka spomnili na naše 
pokojne balinarje. Letos smo turnir izvedli v našem ožjem krogu in 
zaradi zdravstvenih razmer v državi nismo vabili drugih društev. 
Po obveznem žrebu smo sestavili sedem dvojic in pričeli s tekmo-
vanjem. Tekmovanje je potekalo v prijetnem vzdušju in k temu je 
pripomoglo tudi lepo sončno vreme. Za prve štiri pare smo prip-
ravili pokale in na koncu še pokal za najboljšega v bližanju v krog. 

Na koncu je nastal naslednji vrstni red: 
1. Lah Marko in Oblak Drago,
2. Hrovat Pavla in Peterlin Milan,
3. Žulič Ivanka in Hrovat Alfonz,
4. Misja Dani in Hacin Tomaž.

Pokal za najboljšega bližalca je po hudi borbi osvojil Zarnik Tone. 
Po podelitvi pokalov smo se strinjali, da moramo nadaljevati z or-
ganizacijo dogodkov. Upokojenci imamo še veliko volje in energije 
za tovrstna druženja, saj nas v teh časih napolnijo z veliko pozi-
tivnimi mislimi, ki jih vsi potrebujemo. 

Tomaž Hacin

Komna

Košutnikov turn
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Taj in Benjamin državna podprvaka 
v smučarskih skokih
Za Tajem Ekartom in Benjaminom Bedračem, obetavni-
ma smučarskima skakalcema iz SSK Mengeš, katerega 
član je tudi slovenski junak nedavnih tekem za svetovni 
pokal v Ruki na Finskem Anže Lanišek, je še ena uspešna 
poletno-jesenska sezona.

Taj Ekart se je na novembrskem mladinskem državnem prven-
stvu v Kranju (do 18 let) izkazal s srebrno kolajno. Za nameček 
je 17-letni mladinski reprezentant iz Komende prispeval še levji 
delež k tretjemu mestu SSK Mengeš na moštveni tekmi, na kate-
ri so mengeške barve na 110-metrski skakalnici pod Šmarjetno 
goro zastopali še 15-letni Benjamin Bedrač iz Suhadol ter 14-le-
tna Nik Bergant Smerajc iz Trzina in Timo Šimnovec iz Vodic. 
Čeprav je bila mengeška ekipa med vsemi najmlajša, se je torej 
prebila do bronastega odličja, pri čemer je na koncu ni veliko lo-
čilo od drugega mesta.
V Planici pa so prejšnji mesec slovesno podelili priznanja naj-
boljšim smučarskim skakalcem v letošnjem slovenskem pokalu, 

v katerem je Benjamin Bedrač iz Suhadol med mladinci, starimi 
do 16 let, osvojil skupno prvo mesto. Uspešno poletje je kronal z 
naslovom državnega podprvaka, ki si ga je v svoji starostni skupi-
ni konec oktobra priskakal na 85-metrski napravi v Mislinji. To je 
čudovita napoved prihajajočih preizkušenj na snegu.

Š. M.

Taj Ekart (skrajno levo) in Benjamin Bedrač (skrajno desno) – 
obetavna komendska skakalca

Judo novice … 

Judo klub Komenda uspešen na Pokalu Dupleka

V soboto, 27. 11. 2021, so judoisti in judoistke kategorije mlaj-
ši dečki in deklice U12 na Pokalu Dupleka z odličnimi borbami 
ohranili visoko ekipno uvrstitev kluba med tri najboljše na slo-
venski judo lestvici. Pet judoistov in ena judoistka so pokazali, 
da so pripravljeni na prave borbe in skupaj osvojili 5 kolajn. Na 
najvišjo stopničko se je postavil Pavle Ilić. V močni in številčni 
kategoriji se je znašel tudi Teo Bizjak, ki je zaključil na odličnem 
2. mestu. Tretje mesto sta si v isti kategoriji delila kar dva naša 
tekmovalca: Leon Adrović in Rok Gradišek. Kot edina deklica je 
nastopila Nastja Drakšič Koštomaj in že na svoji prvi tekmi do-
segla 3. mesto. Prav tako čestitamo Stefanu Saviću za dober na-
stop, osvojene točke in 5. mesto. Z borbami so nadaljevali kadeti 
v starostni kategoriji U18 in za Judo klub Komenda sta tekmovala 
dva borca. Tokrat je pozornost prevzel Maj Lokar Gros, ki je v 
svoji težnostni kategoriji osvojil 1. mesto, nato pa se boril še z 
dve kategoriji težjim in starejšim tekmovalcem iz Hrvaške in po-
kazal dva spektakularna telesna meta ter pripravil pravi šov za 
celo dvorano. Maj je za svoje odlične borbe prejel tudi pokal za 
najboljšega tekmovalca turnirja.

Judoisti ponovili uspehe na ljubljanski tekmi

V soboto, 20. 11. 2021, in nedeljo, 21. 11. 2021, sta v Ljubljani v špor-
tni dvorani Krim potekali tekmovanji Mini Nagaoka in Nagaoka 
2021. Organiziral ju je Judo klub Olimpija. Sobotna Mini Nagaoka 
je bila namenjena kategorijam U12, U14 in U16. Judo klub Komen-
da tudi tokrat ni bil skromen z uvrstitvijo, saj se je skupno uvrstil 
na 3. mesto.  Za JK Komenda je nastopilo 13 tekmovalcev, ki so se 
vsi odlično borili. Na stopničkah so stali kar 9-krat, in sicer štiri-
krat na 1. mestu, dvakrat na 2. in trikrat na 3. mestu.

Vikend judoistov v Celju
Judo klub Komenda se je prvi decembrski vikend boril na tatamiju 
v Celju, kjer je potekal Novoletni turnir Ivo Reya. Prvi dan so na-
stopili tekmovalci v starostnih kategorijah U12, U14, U16 ter U21, 
drugi pa še mlajši borci.V soboto je Judo klub Komenda osvojil 
ekipno 5. mesto od 27 klubov. Zlate kolajne so se veselili Leon Ad-
rović (prvak kategorije U12), Žiga Pahor (U14) ter Haya Veinhandl 
Obaid, ki tudi na odličnem 3. mestu med posameznicami v kate-
goriji U14 v Sloveniji že težko pričakuje zaključek tekmovalnega 
leta. Na drugem mestu so stali Pavle Ilić (U12), Timeja Starovasnik 
(U14) in Maj Lokar Gros (U16). Z uvrstitvijo na odlično 3. mesto 
nas je vse presenetil Benjamin Uršič (U12), tretji je bil tudi Luka 
Žagar (U16). V kategoriji U21 sta nastopila Maj Lokar Gros in Žiga 
Klarič. Maj je osvojil 1. mesto, Žiga pa je bil tretji.
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Iz šolskih klopi ...

Slavnostni prižig lučk v šoli 
v Mostah
Zemlja je zopet obkrožila Sonce, prišel je boter Decem-
ber in obiskala nas je tudi tetka Zima. Na koledarju 2021 
smo obrnili zadnji list. Posebno leto je bilo to: pouk smo 
imeli na daljavo in v šoli, spremljale so nas karantene, 
maske, samotestiranje in drugi ukrepi povezani s co-
vid-19. Pa vendar je spet prišel praznični december. 
Nekatere je že obiskal prvi izmed decembrski dobrih 
mož – Miklavž, druga dva še čakata na svoj prihod. 
S pomočjo vseh učenk, učencev in učiteljev smo šolo v 
Mostah praznično okrasili. V sredo, 8. 12., pa smo priž-
gali tudi lučke na šolski smrečici, ki so jo letos lepo ok-
rasili učenci 2. razredov. Zaradi epidemioloških ukre-
pov so učenci prižig lučk z odštevanjem spremljali na 
daljavo, pa vendarle v živo, vsak v svoji učilnici. V krat-
kem, a zelo prisrčnem programu, so z zapeto pesmico 
sodelovali učenci 1. a in 2. č razreda. Vrhunec prireditve 
je bilo seveda odštevanje do prižiga lučk: 10, 9, 8, 7, 6, 
5, 4, 3, 2, 1, 0 in šolska smrečica je zasijala v vsej svoji 
lepoti! Za konec se je po šoli iz vseh oddelkov razlegala 
praznična pesem. 
Spoštovani občani in občanke, želimo vam lepe, mir-
ne praznike, ki jih preživite v krogu svojih najdražjih. 
Ne pozabimo pa v tem prazničnem času na starejše, 
osamljene ter druge ljudi, ki potrebujejo našo pomoč, 
lahko tudi samo prijazen pozdrav in nasmeh.

Romana Ravnikar

Zakaj bo leto 2022 posebno?
Leto 2021 se počasi izteka in skoraj lahko že začutimo božično 
vzdušje, si ogledujemo novoletne lučke in se sprostimo v naj-
lepšem mesecu, decembru.
Tako leto 2020 kot leto 2021 sta bili najtežji leti mojega in 
marsikaterega življenja. Soočili smo se z novim načinom živ-
ljenja, maskami in stalnim sedenjem pred računalnikom in 
delom na daljavo. Vsako leto upam, da bo naslednje leto boljše, 
zanimivejše in bolj svobodno. 
Ampak leto 2022 bo res posebno!
Kot vsi učenci v devetem razredu tudi jaz komaj čakam na novo 
izkušnjo, saj se bom v letu 2022 vpisala v srednjo šolo. Zaklju-
čila bom prvo pomembno poglavje, osnovno šolo. Izkusila 
bom, kako je vstati zgodaj zjutraj in se odpraviti na avtobus do 
Ljubljane. Spremenili se mi bosta jutranja in dnevna rutina in 
to bo prav nekaj posebnega! To in še veliko pozitivnih stvari. 
Vendar pa s pozitivnimi pride tudi do negativnih dogodkov. Še 
vedno se bomo soočali in borili s koronavirusom. Čeprav je že 
postal del našega življenja, bi bilo zelo lepo, če bi se zgodil bo-
žični čudež. Bilo bi zelo posebno, če bi lahko brez skrbi odšli v 
trgovino, kino, se družili s prijatelji. Zdi se mi, kot da sta bili 
dve leti mojega življenja odvzeti in poslani v nič. 
Res upam, da me moj šesti čut ne vara in bomo lahko v novo 
leto vstopili s pozitivnimi mislimi, saj pravijo, da tako, kot se 
leto začne, se tudi nadaljuje in konča. V življenju je treba biti 
pozitiven – razen če je to test za koronavirus – saj bomo tako 
lažje živeli, bomo zadovoljni in srečni. 
Srečno novo leto 2022! 

Neža Gvardjančič, 9. b

Ti lahko polepšam dan?
Vsi bi si morali pomagati, še posebej pa mlajši starejšim, ki ni-
majo več toliko moči. Pomagala sem dedku pri zabavi in nekaj-
krat pri hišnih opravilih. Ko je bil že slabšega zdravja, smo mu 
pomagali: kupovali smo mu hrano in kar je še potreboval. Moj 
drugi dedek še vedno žari od veselja! Pomagam mu pri delu na 
polju. Luščim fižol, ga naberem in pomagam posaditi. Ko sku-
paj delava, se imava res lepo. 
Velikokrat slišimo o pomoči dedku in babicam, očetu in mami, 
nikoli pa nič o tem, kako bi si pomagali bratje in sestre med 
seboj. Bolj bi si morali pomagati, saj to krepi naše odnose. 
Je lahko tudi obratno? Starši in stari starši so z nami že od 
rojstva. Bili so tu, ko nas še ni bilo. Pripovedujejo nam zgodbe, 
pripovedke ter nas razvajajo na več načinov. 
Si pomagamo samo znotraj družine? Ne! Pomagamo lahko 
komurkoli in kadarkoli. Srečala sem gospo, ki je nosila veliko 
vrečo. Ta se je nenadoma strgala. Priskočila sem ji na pomoč. 
Zahvalila se mi je in počutila sem se zelo dobro. 
Pomagamo lahko vsi. Četudi najmanjša, taka malenkost nam 
lahko polepša dan. 

Iza Julija Veler, 7. a
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Zlata generacija logikov med devetošolci OŠ Komenda Moste 

V začetku novembra je na Fakulteti za elektrotehniko 
potekalo državno tekmovanje iz logike. Vsi trije deveto-
šolci – Mark Dolžan, Naja Oblak in Anika Rode – ki so 
se na to tekmovanje uvrstili po predhodnem regijskem 
tekmovanju, so prejeli zlato priznanje. 

Mark Dolžan pa je postal tudi državni prvak v logiki in je edini v 
državi osvojil prav vse točke. Anika je ta uspeh dopolnila z dese-
tim, Naja pa z enajstim mestom v državi. Mark pravi, da mu je lo-
gika zabavna že od takrat, ko je šel na prvo tekmovanje. Čeprav je 
na državnem prvenstvu v prejšnjih letih osvojil že 4. in 8. mesto, 
ga je letošnji uspeh presenetil. Na tekmovanje so se pripravljali na 

izbirnem predmetu logika, pod mentorstvom Marjane Grošelj, ki 
je bila uspeha prav tako kot učenci izjemno vesela. Tudi zato, ker 
je tekmovanje v logiki eno najbolj cenjenih tovrstnih tekmovanj. 
Hkrati pa poudari, da je izid ni presenetil,  saj so Mark, Anika in 
Naja že od vsega začetka zelo uspešni pri logiki. Na tekmovanje 
se pripravljajo tako, da rešujejo logične naloge, ki so zelo zah-
tevne, letos so – ker jim je skoraj že zmanjkalo vseh drugih – pri 
izbirnem predmetu reševali že srednješolske naloge. Mark, Naja 
in Anika so vsi trije tudi odlični matematiki, v naslednjem letu pa 
bodo najverjetneje šolanje nadaljevali na gimnaziji. Vsem trem 
čestitamo za izjemen uspeh!

Špela Šimenc

Mark Dolžan, Naja Oblak in Anika Rode so vsi trije prejeli zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike. Mark je z vsemi osvojenimi točkami 
postal tudi državni prvak.

Zakaj je december drugačen mesec?

December je poseben mesec predvsem za-
radi praznikov prazničnih luči, ki svetijo na 
jelkah in ulicah v mestih in vaseh. December 
je poln veselja. Obiščejo nas tudi dobri mož-
je, ki nam prinašajo darila, ki nas razvese-
ljujejo. Praznike rada preživljam z družino 
in s prijatelji. Doma postavimo jaslice, naša 
najljubša praznika sta božič in novo leto. 
Najlepše pa mi je, ker lahko veliko časa pre-
živimo z družino in s sorodniki, ki jih imam 
zelo rada. In to je prednost tega meseca. 
To je mesec, ko smo s svojimi bližnjimi in 
uresničujemo svoje sanje.

Eva Sternad, 5. b

*   *   *   *   *
December je poseben mesec, ker priprav-
ljamo presenečenja drug drugemu. Prese-
nečenje je lahko: obisk, pogovor, darilo, 
zajtrk ali večerja. To ljudem veliko po-
meni. December je mesec, ko se praznuje, 
zato se ga vsi veselimo.

Lara Lenarčič, 5. b

December je drugačen mesec, ker ima 
veliko praznikov. Najbolj mi je všeč bo-
žič, ker takrat postavimo jaslice – vsako 
leto jih naredimo malo drugače. Všeč mi 
je novo leto, ker imamo vse okrašeno z 
lučkami in smo lahko malo dlje pokonci. 
Tudi šesti december mi je všeč, ker nas 
obišče sveti Miklavž.

Anže Podjed, 5. b
 

*   *   *   *   *
Decembra je veliko praznikov. Vse je 
praznično okrašeno in včasih sneži. 
Obiščejo nas dobri možje in vsi smo ve-
seli. Za božič povabimo sorodnike, za 
novo leto pa prijatelje. Lani sem v de-
cembru dobila psa. Všeč mi je, ker lahko 
kuham za različne priložnosti. Največ-
krat gremo pogledat lučke v Ljubljano. 
Če dobro pomislim, mi je v decembru 
vse všeč.

Ula Krmavnar, 5. b

Kaj bo prineslo 
leto 2022?

Bliža se novo leto in z njim 
vse želje po spremembah. 
Imam veliko želja, a glav-
na je povezana z vpisom v 
srednjo šolo. Že nekaj let se 
želim vpisati na gimnazijo, 
zato si letos še posebej želim 
izboljšati ocene, da bom imel 
dovolj točk za vpis. 
A to ni moja edina želja. Že-
lim si spoznati nove prijatelje 
in več potovati, kot sem letos. 
Želim si, da se koronska situ-
acija spremeni in bomo lahko 
spet kam šli. 
A še pomembneje je, da bomo 
ostali veseli in zdravi.

Luka Griljc 9. c
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Novo leto, nove priložnosti …
Spet se bliža novoletni čas, čas upanja, svetlih pričakovanj 
in tudi čas hvaležnosti. Ob letošnjem novem letu čutimo 
predvsem veselje, da lahko skupaj z učenci vsakdan obliku-
jemo v šolskih klopeh. 

Že res, da so nam zakriti pogledi na 
otroške nasmehe, da včasih zaradi 
zaščitnih mask ne razumemo dobro 

povedanega, tudi drži, da smo se v novem-
bru morali privaditi še na samotestiranje 
v razredu in da je šolsko življenje omejeno 
zgolj na šolo in njeno okolico … Pa vendar 
učitelji lahko v razredu predajajo znanje, 
se z učenci pogovarjajo in dogovarjajo v 
živo in skupaj sooblikujejo šolski prostor 
in uresničujejo drzne zamisli. Šolska ku-
hinja živi, svetovalni delavci so na dosegu, 
da slišijo in pomagajo učencem v težavah. 
Življenje teče.
Težko pa nam je ob misli, da približno dveh 
odstotkov naših učencev po uvedbi samo-
testiranja v šoli ni z nami. Ob več kot 770 
učencih to ni malo otrok. Jasno je, da uči-
telji ob vseh običajnih dolžnostih in izvaja-

nju protiepidemioloških ukrepov ne more-
jo vzporedno izvajati kakovostnega pouka 
na daljavo. Ti učenci so prikrajšani za in-
tenzivno pridobivanje znanja v razredu, 
družbo vrstnikov in spremljajoče vsebine, 
ki jih ponuja šola. Njihova pot do znanja in 
tudi ocen je neprimerno težja, merila pa so 
za vse učence enaka. Veselimo se dne, ko se 
nam bodo ponovno pridružili. 
O čem naj teče beseda v zadnjem mesecu 
koledarskega leta? O odgovornosti. Sre-
čujemo se s svojevrstnim paradoksom – 
ob pogledu na otroke odseva blagostanje, 
prinašajo mnoge predmete, ki jih ne pot-
rebujejo, a so zanimivi, ob napačni upora-
bi pa celo nevarni, nekateri se prevažajo s 
prevoznimi sredstvi (motorji, električnimi 
skiroji), ki jim še niso kos in z njimi ogro-
žajo ostale udeležence v prometu, mobilni 

telefoni v njihovih rokah pogosto stanejo 
celo premoženje, kmalu bomo najbrž tudi 
letos slišali poke petard; po drugi strani pa 
opažamo odsotnost učinkovitih odraslih 
prijemov – mladim je v široki paleti po-
trošnih dobrin ponujeno, nihče pa jih z vso 
zavzetostjo v naprej ne pouči o smotrnosti, 
pravilni uporabi in nevarnostih njihove iz-
bire. Na vseh nas odraslih je, da mlajši rod 
usmerjamo h kritičnemu premisleku, kaj 
zares potrebujemo in kaj bomo uporabljali, 
kaj je zdravo, kaj je dobro, kaj je nujno. Na 
nas je, da jih usmerimo v kritično nakupo-
vanje in s tem tudi zmanjševanje kopičenja 
odpadkov, da za otroke izbiramo prevo-
zna sredstva na lastni pogon in jim s tem 
omogočimo gibanje in da njihovi pametni 
telefoni niso pametnejši od odraslega nad-
zornika. Na nas odraslih je, da odraščajoče 
usmerimo v vztrajnost pri raziskovanju, 
učenju, delu, v občutljivost za doživljanje 
drugega, preudarnost ravnanja z denarjem 
in dobrinami, v zdrav življenjski slog. Z 
lastnim zgledom.
Pred dvema letoma se je na ta veseli dan 
kulture, 3. decembra, odvil zadnji več-
ji šolski dogodek – kulturna prireditev 
Prižgimo lučke v srcih, ki jo je popestril 
bazar. Nostalgično se je spominjamo, uje-
li smo zadnji vlak, preden je svet ustavila 
epidemija. Kako dolgo lučke v srcih go-
rijo, so nam pokazali letošnji tretješolci, 
takratni prvošolčki, ki se živahno razgo-
vorijo ob spominih na nastope, praznično 
okrasitev, pestro ponudbo in dogajanje 
ob prazničnem vrvežu. Na njihovo pobu-
do je letos v Mostah točno na drugo oble-
tnico dogodka zagorela za vsakega učen-
ca praznična svečka – odsev lučk v srcu, 
pospremljena z mislimi, za kaj vse smo in 
moramo biti hvaležni: drug za drugega, 
za družine, za prijaznost, za ustvarjal-
nost, za druženje, soustvarjanje, za zaš-
čito pred virusom, za naše viteze dobrih 
del, za rumeno majico in žlahtno kolajno, 
ki je Komendo postavila v središče ko-
lesarskega sveta, za strip o Petru Pavlu 
Glavarju, za uspelo postavitev razstave 
o Ani Frank in opomniku zgodovine …  
Za nove priložnosti.   
Novo leto jih bo prineslo … Izkoristimo jih.

Barbara Janežič Bizant, 
ravnateljica OŠ Komenda Moste
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Vrtec Zvezdnato nebo: 
Želimo vam hvaležnosti, zdravja, 
ljubezni, smeha in iskrenih ljudi

Kot bi mignil, je minilo poletje in ne da bi se dodobra za-
vedali, smo zapluli v adventni čas. 

Že pred začetkom adventnega časa smo skupaj z otroki pisali Sv. 
Miklavžu in s tem »uradno« pričeli s časom, ki naj bi bil čaroben, 
poln osebnega miru, ljubezni, prijateljstva, nasmeha na ustnicah, 
sreče v srcih, praznovanj v krogu družine in nam dragih ljudi. 
Toda, žal, se vse bolj zdi, da nam trenutno stanje in prilagajanje 
takšnim ali drugačnim ukrepom vse bolj bega naš vsakdanjik in 
vsakdanjik naših otrok. Starši hitimo med dnevnimi opravili in čas 
nemalokrat beži mimo nas. Mnogokrat se sploh ne zavedamo, kdaj 
je minilo poletje, jesen, zima …Vsi poznamo stavek: »Samo še tole 
postorim, potem pa si res vzamem čas zase, za otroke, moža, dru-
žino, prijatelje«. A žal se velikokrat zgodi, da tega pravega časa ni.
Ko pišem te vrstice, mi v ušesih odmeva besedilo in melodija »Za 
prijatelje si je treba čas vzet«, pa naj bo ta stavek v malo razšir-
jeni obliki naše voščilo; za družino, partnerje, otroke, prijatelje, 
znance, sorodnike, vse dobre ljudi in za vse potrebne pomoči, si 
je treba čas vzet!
In naj se naše voščilo uresniči v čim večjem obsegu. Naj nas 
praznični čas navdihne, da bomo videli tudi ljudi okrog sebe, da 
bomo hvaležni za vsak nasmeh in prijazno besedo in naj vsi pot-
rebni pomoči prejmejo polno košaro tistega, kar potrebujejo, in 
iskrenih ljudi, ki jim bodo lepšali dan.
Naj v teh prazničnih dneh pogled usmerimo k otrokom, ki so tako 
preprosti, iskreni, hvaležni, ljubeznivi in »čisti« v srcih in se zg-
ledujmo po njih. 

Bodimo hvaležni, ljubeznivi, strpni, potrpežljivi, nasmejani ... Ši-
rimo dobro voljo in iskreno ljubezen med vse in verjemimo, da bo 
božični čas in novo leto, ki prihaja, lepše za vse.
Seveda, v teh časih ne moremo mimo trenutnega stanja, zato 
iskreno želimo tudi vsem vam, ki boste brali naše sporočilo, in 
vsem vašim ljubim obilico zdravja in medsebojne pomoči.

Blagoslovljen božič in čarobno 2022 vam želimo 
otroci in kolektiv Zasebnega vrtca Zvezdnato nebo!

Poslanica Luči miru iz Betlehema
Človek, ne jezi se!

Stanje v Sloveniji se v zadnjem času 
precej zaostruje, družbena klima je 
slaba, dogodki in različnost mnenj so 
Slovence še bolj razdelili kakor poprej. 
To se odraža predvsem v obnašanju 
med nami, drug z drugim smo zače-
li ravnati zelo grdo, zdi se nam, da je 
naša pravica drugemu povedati, kar 
mu gre, brez olepšav.
Zdi se, da je tako zato, ker drug druge-
ga ne razumemo več kot nekaj za naše 
življenje pomembnega, nasprotno, 
velikokrat se obnašamo, kakor da bi 
bilo bolje, če drugega - še posebej, če 
se ne strinja z nami ali nam dela škodo 
- sploh ne bi bilo. 
Toda človek ob nas je največje bo-
gastvo, ki ga imamo. Vsak človek, 
ne samo tisti, s katerim nam je pri-

jetno, vsak je nepogrešljiv za naše 
življenje. 
Zato smo se z letošnjo poslanico LMB 
odločili poudariti pomen vljudnosti in 
spoštovanja med nami. Tako se na-
mreč gradi mir, ki ga oznanja in pri-
naša božični dogodek, prihod Božjega 
Sina na svet. Tako se prižiga luči, ki jih 
človek človeku ne more dati drugače, 
kakor da ta luč postane on sam. In za 
to je potrebna samo drobna odločitev, 
da bomo drug z drugim spet ravnali 
kot s človekom, ki ima svojo vrednost 
in svoje dostojanstvo. 
Začnimo torej z lepo besedo, ki rodi 
nekaj lepega. Pozdravljajmo se. Bodi-
mo vljudni drug do drugega. Tako se 
bo Bog, ki je Beseda, med nami rodil 
tudi letos. V naših besedah.

Komendski skavti
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Praznična večerja
Z letošnjim predlogom za praznično kosilo 
ali večerjo nam je pomagal kuhar Mark iz 
Restavracije Olga. Količine so prilagojene 
za 4-člansko družino. 

Hladna predjed: 
Goveji karpačo
Potrebujemo kos dobro zorjene govedine, ki ga zamrznemo za 
približno 45 minut. Vzamemo oster nož in meso narežemo zelo na 
tanko, lahko si pomagamo tudi s salamoreznico. Jed zaključimo z 
olivnim oljem in solnim cvetom. Pri serviranju na krožnik lahko 
dodamo tudi gorčično seme, kapre, šalotko … Postrežemo z do-
mačim kruhom.  

Topla predjed: 
Pesina juha
Pesina juha je preprosta, zdrava in lahka topla predjed izjemno 
atraktivnega videza. 

Sestavine: 750 g olupljene rdeče pese / 150 g krompirja / 1 velika 
čebula / 2 stroka česna /1 vejica timijana / maslo / sol / poper.

Postopek: Prepražimo čebulo, dodamo na kocke narezan krompir 
in peso (pese ne pražimo), zalijemo z vodo (jušne kocke se ne pri-
poroča), dodamo vejico timijana. Ko sta pesa in krompir kuhana, 
odstranimo timijan, juho zmiksamo in vmes dodamo okoli 10 % 
masla. Solimo, popramo in postrežemo. 

Glavna jed: 
Goveja pečenka Wellington 
Sestavine: 600 g šampinjonov / 300 g šalotke / vejica timijana / 1 
dl vina porto ali katere druge nizkoalkoholne sladke žgane pija-
če, ki doda aromo (po želji alkohol tudi izpustimo) / 30 g masla / 
sončnično olje / listnato testo / 1 kg sredinske goveje pljučne / 50 
g delikatesnega hrena ali gorčice za premaz / sol / poper / 250 g 
tanko narezanega pršuta.

Postopek: Predpriprava pečenke se svetuje dan prej. Poleg 
tega je priporočljivo na spletu pogledati kakšen video posne-
tek samega ovijanja. 
Najprej se lotimo kreme iz šampinjonov. V mešalniku zmeljemo 
šalotko in jo skupaj z maslom damo v ponev. Ko spusti večino vode 
in vonja, dodamo šampinjone in pražimo toliko časa, da spustijo 
vso vodo. Dodamo 1 dl porta in pokuhamo, da alkohol izpari. 
Sedaj je na vrsti pečenka. Vzamemo sredinski del pljučne, ga po-
pečemo z vseh štirih strani v zelo vroči ponvi na sončničnem olju 
in zelo močno posolimo (to lahko storimo tudi že dan prej). Šele 
nato popramo. Pustimo počivati kakšno minuto in nato meso pre-
mažemo s hrenom oz. gorčico (po želji). Pljučno pustimo 20 mi-
nut počivati na pultu, da se umiri in spusti nekaj vode. Vzamemo 
plastično folijo in jo pripravimo na pult v takšni dolžini, da bomo 
lahko pečenko vanjo popolnoma ovili. Na folijo po vsej površini 
zložimo rezine pršuta. Pršut na tanko premažemo z ohlajeno kre-
mo iz šampinjonov (ne čisto do roba). Vzamemo kos pečenke, jo 
postavimo na folijo in previdno ovijemo (kot štruklje). Vse skupaj 
s folijo vred ob straneh zavijemo kot bonbon (vsako stran v svojo 
smer). Pri tem smo zelo nežni, saj je cilj, da pljučna dobi čimbolj 
enakomerno obliko tulca, da bo tudi kasneje enakomerno peče-
na. Postavimo (lahko tudi čez noč) v hladilnik. Če nimamo dovolj 
časa, pa lahko postavimo za pol ure v zamrzovalnik na čim bolj 
ravno površino. 
Ko je pečenka ohlajena, vzamemo listnato testo. Ko ga pripravi-
mo na pomokanem pultu, mora biti na vsaki strani 5 cm večje od 
pečenke. Test lahko naredimo kar s pečenko, ki je še v foliji. Ko so 
dimenzije listnatega testa pripravljene, pečenko odvijemo iz folije 
in jo zavijemo v testo. Pomembno je, da se pečenka okoli testa za-
vrti samo enkrat. Z nožem odrežemo pri koncih. Pečenko na kon-
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Twirling in mažoretni klub Komenda 
vam želi  vesele praznike in obilo 

sreče, zdravja ter veselja v 
prihajajočem letu 2022 

 

Vsem cenjenim občankam in občanom želi
ob Božiču in v Novem letu 2022 zdravje, 

mir, srečo in blagostanje,

Krajevni odbor Rdeči križ Moste

Vesele praznike
in srečno v letu

2022!

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

cu premažemo z rumenjakom in vodo. Zopet vse skupaj zavijemo 
v folijo na isti način kot prej in vrnemo v hladilnik (lahko tudi čez 
noč). Ko se pečenka v testu ohladi, jo spečemo – pečemo 25 minut 
na 210 stopinj Celzija (v pečici z ventilacijo pa naj bo temperatu-
ra 195 stopinj Celzija in pečemo 5 minut dlje). Zraven postrežemo 
pire krompir ali pečen krompirček. 

Sladica: 
Ajdovi štruklji z orehi
Sestavine za testo: 400 g ajdove moke / 200 g pšenične moke tip 
500 / 50 g ostre moke.

Sestavine za nadev: 50 g stopljenega masla / 250 g mletih ore-
hov / 1,5 dcl mleka / 50 g krušnih drobtin / 100 g rjavega slad-
korja / 1 jajce.

Priprava testa: Ajdovo moko v skledi poparimo s 5 dcl vrele slane 
vodo, dobro premešamo in počakamo, da se moka ohladi. Dodamo 
gladko moko in dobro pregnetemo, da dobimo gladko testo. Pus-
timo počivati 10 minut. 

Priprava nadeva: Mlete orehe prelijemo z vrelim mlekom, pre-
mešamo in pustimo, da se ohladi. Vmešamo sladkor, drobtine in 
stepeno jajce. 

Priprava štruklja: Testo (na foliji ali prtu) razvaljamo na debeli-
no pol centimetra in ga premažemo s stopljenim maslom. Nato 
ga premažemo z nadevom (pol centimetra debelo) in s pomočjo 
folije/prta zvijemo (kotalimo) v štrukelj. Zavijemo ga v pvc folijo 
in tesno zapremo. Ovijemo v čisto kuhinjsko krpo, ki jo na koncih 
zavežemo. Štrukelj položimo v slan zmeren krop za 30 minut. To-
pel štrukelj odvijemo, narežemo in na krožniku prelijemo z zabelo 
(maslo, drobtine, po želji kanček cimeta).

Recepte so za Aplenco ustvarili 
v Restavraciji Olga, kjer vam 
želijo mirne praznike in vse 

dobro v novem letu.
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Vsem krajanom želimo srečno, zdravo in uspešno 
leto 2022. Zahvaljujemo se za vso pomoč in 

podporo, ki ste nam jo namenili v letu, ki se izteka.
Na pomoč!

Kriški gasilci

Vesele praznike 
in vse dobro v 

novem letu!

Vaš NK Komenda 

Mladinska komisija GZ Komenda se zahvaljuje in 
vošči vsem mladim, mentorjem in njihovim staršem, 

ki pripomorete pri  aktivnostih gasilske mladine. 
Na čimprejšnje snidenje v letu 2022. Zdravo in varno 
preživite prihajajoče praznike. Seveda je naša želja, 
da se vidimo tudi v prihodnje v čim večjem številu 

pri gasilskih aktivnostih.

Vesele božične praznike 
ter mirno, 

prijazno leto 2022

želi 
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Vesele 
božične in 
novoletne 

praznike 
ter srečno 2022 

vam želi  
kolektiv

STREHA SODNIK, D.O.O.

V LETU 2021 NAM JE BILA DANA 
NEOMEJENA PRILOŽNOST BITI: 

SOČUTEN, EMPATIČEN, SOLIDAREN. 
NAJ V LETU 2022 TE VRLINE RASTEJO 

IN ZMANJŠUJEJO STISKO LJUDI, KI NAS 
POTREBUJEJO.

Mirne in zdravja polne božično 
novoletne praznike želi kolektiv Zavoda 

Medgeneracijsko središče Komenda

Voščilu se pridružuje tudi Medgeneracijsko 
društvo za kakovostno starost Komenda.

Vsem občankam in občanom,

vsem bralkam in bralcem

ŽELIMO

vesele božične praznike, 

obilo zdravja,zadovoljstva, 

predvsem pa sreče

v letu 2022.

GZ Komenda

Drage občanke, spoštovani 
občani, ljubitelji športa!

Naj bo leto 2022 zdravo, 
aktivno in družabno!

Košarkarski klub Komenda

Konjeniški klub Komenda

Življenje je potovanje, za katerega nihče ne dobi zemljevida.
Vsakdo potuje po svoje in si sproti riše svoj zemljevid.

Vsaka risba je nov smerokaz za vse, ki hodimo po poteh življenja.
2022 naj bo pot dobre volje, ljubezni in zdravja.

Konjeniški klub Komenda 

Konjeniški klub Komenda

Dragi bralci,

želimo vam lepe praznike, v novem letu 
pa veliko zdravja, veselja, ljubezni.
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So dnevi in trenutki polni sreče in miline,
ko radosti oči zapremo in si tiho zaželimo, 

da ta virus čim prej mine.
To so želje Upravnega odbora DU Komenda,  

namenjene vsem krajanom Komende in 
še posebej članom DU Komenda.

Vesele božične praznike in 
srečno ter zdravo novo leto 2022,

Predsednik DU Komenda

(Saša Lenarčič) 

Božični prazniki naj prinesejo 
v vaš dom blagoslov in mir.
Novo leto naj bo polno
osebnega zadovoljstva,
zdravja in ustvarjalnega
razvijanja talentov.
Ustanova Petra Pavla Glavarja

Želimo vam prijetne 
praznike, v novem letu pa 
veliko zdravja. Vabljeni k 
ogledu okrasitve in jaslic 

na Koželjevi domačiji. 
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Zmanjšujemo pogostost odvoza mešanih 
komunalnih odpadkov pri gospodinjstvih

S 1. 1. 2022 pričenjamo s praznjenjem po-
sod za ločeno zbiranje mešanih komu-
nalnih odpadkov (črna posoda s črnim 
pokrovom) enkrat na štiri tedne (13-krat 
letno). Gre za nadaljnji korak po junijski 
uvedbi nove storitve ločenega zbiranja 
papirja in kartona po sistemu »od vrat do 
vrat« (posoda z modrim pokrovom), ki 
ste jo uporabniki storitev dobro sprejeli. 
Z decembrsko položnico boste uporabniki 
tako prejeli nov urnik odvoza odpadkov, 
ki bo objavljen tudi na naši in občinski 
spletni strani.

V obdobju po uvedbi nove storitve, to je 
od junija do novembra, smo zabeležili 
padec količin zbranih mešanih komu-
nalnih odpadkov za 6 % glede na enako 
obdobje v letu 2020. Poleg padca količin 
zbranih mešanih komunalnih odpadkov 
je bil zabeležen tudi padec količin loče-
no zbrane mešane odpadne embalaže 
(12 %), kar lahko deloma tudi pripišemo 
uvedbi nove storitve. Verjamemo, da bo 
zmanjšanje pogostosti odvoza posode 
za ločeno zbiranje mešanih komunalnih 
odpadkov povzročilo še dodaten padec 

količin zbranih mešanih komunalnih 
odpadkov, hkrati pa pričakujemo še do-
datno izboljšanje kakovosti ločevanja 
odpadkov na izvoru. Na dolgi rok bodo 
navedeni pozitivni učinki vplivali tudi na 
stabilnost skupne cene storitev ravnanja 
s komunalnimi odpadki.

Gospodinjstva, v katerih je novorojenček 
ali starostnik, ki potrebuje plenice, ne po-
zabite, da lahko, zaradi zmanjšanja pogo-
stosti praznjenja posode za ločeno zbiranje 
mešanih komunalnih odpadkov, zaprosite 
za dostavo dodatne posode s črnim pokro-
vom brez dodatnega plačila. Uporaba do-
datne posode bo omejena na najmanj 2 leti 
pri novorojenčku oziroma dokler bo obsta-
jala potreba pri odrasli osebi.

HIGIENSKI MATERIAL IN UPORABLJENA 
ZAŠČITNA SREDSTVA:

IZDELKI IZ PLASTIČNIH MATERIALOV, 
KI JIH NI MOGOČE RECIKLIRATI:

 ◼ vlažilni robčki, vata, vložki, palčke za 
ušesa, obliži, povoji,  ◼ CD, DVD, fotografije, albumi, negativi,

 ◼ robčki in krpe za razkuževanje 
 ◼ in čiščenje,  ◼ glavniki, gumbi, okraski,

 ◼ zaščitne maske in rokavice,  ◼ drobne pokvarjene plastične igrače,

 ◼ plenice za enkratno uporabo,  ◼ zobne ščetke,

 ◼ z izločki onesnaženi papirnati robčki 
in brisačke …  ◼ kemični svinčniki brez vložka …

OSTALI ODPADKI:

 ◼ kosti, dlaka, lasje, iztrebki malih 
 ◼ živali (v vrečki),

 ◼ vrečke za prah iz sesalnika, 
pometnine,

 ◼ uničena oblačila, obutev in tekstil,  ◼ zamaščena ali neizpraznjena 
 ◼ embalaža živil,

 ◼ porcelan, keramika, kristalno steklo, 
lončeno posodje,

 ◼ pokvarjena hrana (v originalni 
embalaži),

 ◼ elastika, guma, pluta, usnje,  ◼ ohlajen pepel in saje,

 ◼ cigaretni ogorki,  ◼ ogledala,

 ◼ krpe za čiščenje,  ◼ žvečilni gumi …

Primeri odpadkov, ki so mešani komunalni odpadki
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Slavki Lap v spomin
Vse na svetu ima svoj čas; je čas otroške brezskrbnosti, je čas mladostnih sanj, je čas zrelega 
zagona in ustvarjanja, je čas vzponov in padcev, in pride čas umirjanja, ko se vse bolj umikamo 
v notranji svet miru in začnemo uživati sadove svojega dela. Dnevi naših let zapisujejo v knjigo 
življenja trenutke sreče in veselja, pa neizogibno tudi trenutke žalosti, razdvojenosti, notranjih 
bojev, vprašanj brez odgovorov. Življenje nas v svoji pisani mavrici postavlja pred odločitve z 
neznanimi posledicami.

Tvoja otroška leta so se prekopicevala po dišečih domačih 
travnikih, poljih in gozdovih, sredi prvinske narave, ki te je 
pojila z zdravjem in ti v trdni kmečki tradicionalni družini 

vgradila trdne vrednote poštenja, delavnosti, zaupanja, vere, pa 
tudi zavesti, da se moraš postaviti na svoje temelje, prevzeti od-
govornost in narediti iz sebe samostojno osebnost. Skozi življenje 
so te vodili jasni cilji: od samostojnega šolanja in strokovne uspo-
sobljenosti do ustvarjanja lastne eksistence, z naravnim darom 
skromnosti, varčnosti in pridobitnosti. Šola življenja ti je izpisala 
diplomo modrosti, realnega presojanja in poštenja, te potrjeva-
la v odločitvah in ti prinašala notranjo izpolnitev. Sprejemala si 
mnoge žrtve, preizkusila mnoge viharje, oprta na svoje lastne sile. 
Emancipirana žena v najbolj žlahtnem smislu. Najboljša mati in 
ljubeča, ponosna babica. Vse življenje si mesila in oblikovala svoj 
kruh. Zorela si kot žito na polju in povezovala žlahtno klasje v tr-
dne snope za svoje drage.

V tebi so se razvili mnogi talenti. Nisi živela samo od kruha, ampak 
od duhovnega bogastva, ki ga je prežarčila pesem. Vse težke tre-
nutke si znala spreminjati v pesem, zakladnica starih, že pozab-
ljenih narodnih, s pretanjenim posluhom in prirojenim ritmom. 
Leta tretjega življenjskega obdobja so nas združila v ljubezni do 
vsega lepega; zbližala nas je pesem, s svojo edinstveno govorico 
duše. Letom smo dodajali nove razsežnosti življenja, ki so nas oh-
ranjale mlade po srcu. Tako se je pred 20 leti rodil MePZ DU Ko-
menda, kjer si bila med ustanovnimi člani, nepogrešljiva in za-
nesljiva pevka; v tebi je živela glasba po tvojem doživljanju sveta. 
Vedno si bila obrnjena navzven, k sočloveku, s svojo družabnostjo 
zaželena v vsaki družbi, s svojim pristnim naravnim žarom. Zdra-
va in aktivna športnica v upokojenskih vrstah, ljubiteljica narave, 
vedno urejena kot cenjena šivilja, ustvarjalna in pripravljena na 
usluge in pomoč. Aktivna članica RK Moste. Ena sama neuničlji-
va energija. Vedno vpeta v družbeno življenje, zdravo kritična in 
osveščena. Topla, svetla oseba. Dobri angel na zemlji.

Naša čudovita pevska druženja so nas zaznamovala in nas obo-
gatila. Tudi potem, ko si se umaknila v samoto, si bila v duhu 
vedno prisotna na vajah ali prireditvah. Tvoja duša se je gotovo 
hranila na zelenih pašnikih notranjih doživljanj, ko je tvoj spo-
min blodil po labirintih temin in se oprijemal za znanimi podo-
bami, ki so te hranile.

Tvoja življenjska nit se je na hitro pretrgala ob umestitvi v tvo-
je zadnje domovanje. Onemeli smo in zaradi neznanega tihega 

Slavki Lap v slovo

V četrtek, 2. decembra, smo te na tvoji poslednji poti v več-
nost pospremili tudi tvoji prijatelji, člani Odbora Rdečega 
križa Moste.
Draga Slavka, v humanitarnih dejavnostih si aktivno so-
delovala več kot tri desetletja. Vse to obdobje si svoj pros-
ti čas, delo in čut za sočloveka podarjala ljudem v stiski. 
Poznala si njihove težave in jih s toplo iskreno besedo to-
lažila in z obiski obdarila.
Vsem si bila prijateljica, nam pa vzor. Tvoja dobra dela ne 
bodo pozabljena. Tvoje bivanje med nami nam je bilo v 
čast in za vse ti kličemo:
Slavka, hvala za srečne dni – hvala za tisoč dobrih stvari!
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Odšli so ...

Umrla je Justina Novak iz Križa pri Komendi.

V 94. letu starosti se je poslovila Ljudmila Zalokar iz 
Žej pri Komendi.

V 87. letu starosti je umrla Slavka Lap iz Most pri 
Komendi, po domače Ferjanova. 

V 72. letu starosti se je poslovila Jožica Bergant po 
domače Ukančova, iz Most pri Komendi.

V 64. letu starosti se je poslovil Franc Plevel iz Križa 
pri Komendi, nazadnje živel v Novem mestu.

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 28. januarja. Rok za posredovanje gradiv za objavo v januarski
številki je 11. januar 2022. 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.

sovražnika je utihnila tudi naša pesem. 
Zdaj ti jo pojemo v duhu, vsak pevec zase, 
saj veš, tisto našo: »Hvala ti!« Hvala ti, 
draga Slavka, za leta sreče, za nepozabna 
druženja, hvala ti, da smo te imeli v svo-
jih vrstah. Svet ne bo več takšen, kot je bil. 
Vendar upamo, da bo še vedno vreden pe-
smi, in v tej pesmi se bo zdaj prelila tudi 

tvoja prečiščena duša, za svetlobo večnos-
ti, za tvojo pesem v božji slavi. Tudi tisto, 
ki jo je rada pela tvoja mama:

»Rasti, rasti, rožmarin, 
ti dekliški drag spomin.
Rožmarin ima svoj duh,

naj bo zelen al pa suh …«

Rožmarin tvojega spomina bo vedno zim-
zelen v naših srcih.

V imenu vseh pevcev upokojenskega me-
šanega pevskega zbora vsem svojcem izre-
kam iskreno sožalje.

Iva Ogorevc

PISMA BRALCEV
Ker se v Komendi ničesar ne da 

narediti,  spremeniti, torej konkretno, vsaj kakšne 
klopce postaviti, še kakšno razgibalno napravo, kot je 
fitnes za malo starejše (obstoječa je neverjetno zasedena, 
kar je velik plus) in ker so kolesarske steze (pa ponos Ob-
čine je tukaj doma) prava katastrofa za današnji čas (ob-
stoječe je mogoče celo 1000 metrov), cesta pa je, kakršna 
je - predlagam sežigalnico odpadkov, da bodo vsaj smeti 
gorele pod nadzorom. Zagotovo bo še kaj sredstev, da ne 
bo stalnega jamranja, da ni cekina. Pravijo, da denar ne 
smrdi, torej ... 

Lep pozdrav                                                                          Janez Grobelšek

V 80. letu je k večnemu počitku 
odšel dragi oče, brat, tast, 

dedek, pradedek in prijatelj
 

ALFONZ KERN
Iz Most pri Komendi

Vsa toplina tvojega srca in vsa tvoja ljubezen 
ostajata za vedno z nami.
Zapel je zvon, tebi v slovo ...
Poln bolečin, ostaja spomin,
ostaja praznina, molk in tišina ...

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose-
dom, znancem in prijateljem za izrečeno sožalje, 
sveče ter tolažilne besede. Hvala tudi vsem, ki ste 
ga pospremili k večnemu počitku. Zahvaljujemo se 
tudi zdravstveno-negovalnemu osebju Dom po-
čitka Mengeš za pomoč, nego in skrb v času bivanja 
pri njih; še posebno zadnji dan. Zahvala tudi ko-
mendskemu župniku za lep pogrebni obred, Pog-
rebni službi Komunala Kamnik ter trobentaču za 
pesem V nebesih sem doma. 

Vsi njegovi

Pet čutil za eno srce. Štiri strani neba za eno zemljo. 
Tri razsežnosti za en prostor. Dve bitji za enega otroka. 

Eno življenje za eno smrt. Nobene besede 
za brezkrajno, ki združuje srce, zemljo, prostor, 

otroka in smrt. 

(Milan Dekleva, Anaksimander odšteva)

Ob izgubi naše drage mame, stare mame in 
prababice se zahvaljujemo vsem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče.

Vsi njeni
December 2021

V 86. letu se je poslovila
 

MARIJA ŠVIGELJ
iz Komende

ZAHVALA



26 OBVESTILA

Venci, ikebane,
šopki za polaganje 
po naročilu 
Možna dostava

www.vrtnicenter.si
01 83 43 587   

gasperlin@vrtnicenter.si

Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš, vedno znova zažarijo. (Goethe)

Mineva pet let, odkar nas 
je zapustil naš nepozabni 

mož, oče in dedek

ANTON
OGOREVC 

Z najlepšimi spomini in hvaležnostjo živiš v 
naših srcih.

Vsi njegovi

Pomlad bo na vrt prišla in čakala, da prideš ti
in sedla bo na rožna tla in jokala, ker te ni.

(S. Gregorčič)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem in sodelavcem, Zavodu Med-
generacijsko središče Komenda, MDI Kamnik, 
pevcem, pogrebni službi in gospodu župniku za 
izkazano spoštovanje in spremstvo na njeni zadnji 
poti, pisna in ustna sožalja, darovano cvetje, sveče 
ter izkazano pomoč in dobroto.

Žalujoči: vsi njeni
Komenda, Kamnik / December 2021

V 83. letu je umrla naša draga
 

ŠTEFANIJA 
JANŽEVEC,
rojena VAVPETIČ

ZAHVALA

Vse na svetu mine,
vse se spremeni,

le spomin na tebe
ostaja in živi.

Z žalostjo v srcih se spominjamo, da te 27 let 
ni več med nami.  Hvala vsem, ki ohranjate lep 
spomin nanjo.

Vsi njeni
Mlaka pri Komendi, december 2021

MARJANI KRANJEC 
rojeni Križman

(11. 1. 1970 – 15. 12. 1994)

V SPOMIN

BETI ZUPANČIČ

Zahvaljujemo se vsem, ki jo ohranjate v lepem spo-
minu, ji prižigate svečke in obiskujete njen prezgo-
dnji grob.

Vsi njeni; Klanec, Mlaka

V SPOMIN

Tam, kjer si ti, ni sonca in ne luči,
le tvoj nasmeh nam v srcih še živi.

5. januarja 2022 bo minilo 
pet let, odkar nas je zapustila



Aplenca   |   December 2021

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. januarja 2022. Na kuverto ne pozabite pripisati 'NAGRADNA 
KRIŽANKA', poleg tega pa zraven potrebujemo še vaše ime, priimek in naslov. 
Ostala pravila so objavljena na spletni strani Občine Komenda.

Rešitev novembrske križanke se glasi: PLANINSKI DOM 

Seznam nagrajencev Nagradne križanke PLANINSKI DOM 
KOMENDA,  v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 
11/2021:

1. nagrada  – kosilo za 2 osebi: AMBROŽ JENKO

2. nagrada – kosilo za 1 osebo: MATJAŽ GAŠPERLIN 

3. nagrada – pica po izbiri: HELENCA JUVAN    

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega 
dokumenta nagrade koristijo v PLANINSKEM DOMU  

KOMENDA, Podboršt pri Komendi 7 g, Komenda  
(040 602 902). ČESTITAMO !

Teja Jaušovec je pedagogi-
nja, družinska mediator-
ka in svetovalka otrokom, 
mladostnikom in njiho-
vim staršem. Tudi sama je 
mamica in žena. Aprila je 
izdala svoj knjižni prvenec 
z naslovom Upaj si … biti 
ti. Gre za skupek avtorskih 
misli, ki pobožajo dušo, 
vlijejo moč, ponudijo od-
govor. Več o knjigi si lahko 
preberete na strani 7.

NAGRADE:
1. nagrada – knjiga: 

Upaj si ... biti ti
2. nagrada – knjiga: 

Upaj si ... biti ti
3. nagrada – knjiga: 

Upaj si ... biti ti



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

trgovina.komenda@kzcerklje.si

VSEM STRANKAM ŽELIMO 
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE 

IN SREČNO, ZDRAVO TER 
USPEŠNO NOVO LETO  

2022.

DOMAČE DOBROTE v naši trgovini: suhe mesnine (salame, klobase, 
narezki, zaseka, ocvirki), domači siri, domači štruklji, testenine 

(makaroni, rezanci, ribana kaša …), moke, kaše, zdrobi …

Vaš zanesljiv  
in odgovoren partner!

TRGOVINA ŠENČUR, Kranjska cesta 2, 
T: 04 25 19 140, M: 031 698 705

TRGOVINA VOKLO, Voklo 98, 
T: 04 25 19 141, M: 051 316 407

TRGOVINA KOMENDA, Zadružna ulica 2, 
T: 01 83 45 680, M: 051 366 010

TRGOVINA MORAVČE, Vegova ulica 7, 
T: 01 83 45 684, M: 031 547 255

LOPATA VEČNAMENSKA  
PVC, proizvaja Dolenc. 
Za silažo, žagovino, sneg, 
in druge sipke materiale.

SEME ZA ZUNANJE PTICE, 
SEMENA SONČNIC, 
LOJNE POGAČE

HIŠICA ZA PTICE 
Lesena 26 x 23 x 30 cm 
Rotar

redna cena

8,49 €

OMAKE ČILI PIPP MOKA BELA TIP 500 

že od

1,29 €

PONUDBA  
SVEŽE ZELENJAVE 
       V KZ CERKLJE
V naši domači špajzi širimo ponudbo sveže,  
dalj časa obstojne sezonske zelenjave;  
ponudbo bomo sproti dopolnjevali  
in prilagajali vašim željam – vljudno vabljeni! 

UGODNA PRODAJA   
       KRMNEGA KROMPIRJA 

 Kontakt: 
 031/748-229 
 051/366-411

8,59 €

7,59 €

že od

5,00 €

redna cena

0,75 €

1 kg

redna cena

3,50 €

5 kg

PREDSTAVITEV IZDELKOV:
22.11. Trgovina CERKLJE, 14.00 do 18.00

23.11. Trgovina VOKLO, 10.00 do 12.30

29.11. Trgovina MORAVČE, 14.00 do 18.00

7.12. Trgovina MORAVČE, 10.00 do 18.00

13.12. Trgovina VOKLO, 14.00 do 18.00

14.12.  Trgovina CERKLJE, 10.00 do 12.30

VSE ZA KOLINE: 
čreva, začimbe, špile, 

ajdova kaša ...

Lepe, doživete
praznike in

SREČNO 2022!
Vabljeni na razstavo 
božično-novoletnih 
aranžmajev, pestro izbiro 
božičnih zvezd iz lastne 
proizvodnje, brezplačni 
setveni koledar 2022.

www.vrtnicenter.si

Hacetova ulica 1,
DOLGI MOST-Ljubljana

Moste pri KOMENDI


