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Pogovor z županom

Vabljeni na prireditve v okviru 
občinskega praznovanja
Za rondo na Gmajnici se išče primerna rešitev – Obdelava in od-
laganje komunalnih odpadkov je dražje – Praznovanja ob ob-
činskem prazniku bodo!

Rondo na Gmajnici, ki vodi tudi proti 
Komendski Dobravi, predvsem med 
kolesarji zaradi izjemne drsnosti 
povzroča veliko slabe volje in tudi precej 
poškodb. Se to namerava urediti?

Občinska uprava je seznanjena s težavami 
(predvsem kolesarjev) zaradi neustrezne drs- 
nosti asfaltne površine rondoja na Gmajnici. 
V sodelovanju s koncesionarjem za vzdrževa-
nje lokalnih cest je v teku preučitev najustre-
znejše tehnologije sanacije stanja in pridobi-
vanje ponudb za izvedbo. Na podlagi ustrezne 
ponudbe bo sanacija uvrščena v predlog reba-
lansa proračuna za leto 2022 oziroma predlog 
proračuna za leto 2023. 

Nekatere občane so razburile višje 
položnice odvoza odpadkov, tudi 
svetniki so to omenili na zadnji seji. 
Pravite, da ne gre za stvar, o kateri bi 
lahko odločali. Za kaj gre?

JP VOKA SNAGA d.o.o. iz Ljubljane, ki 
upravlja z Regijskim centrom za ravnanje 
z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana), 

v katerem poteka obdelava in odlaganje 
mešanih komunalnih odpadkov, zbranih 
na območju Občine Komenda, je na pod-
lagi sklepa Sveta RCERO spremenila cene 
storitev obdelave in odlaganja komunal-
nih odpadkov s 1. 3. 2022. JP VOKA SNA-
GA d.o.o. svoje storitve obdelave izvaja na 
podlagi sklenjene koncesijske pogodbe z 
Občino Komenda, cene pa na podlagi prip-
ravljenega elaborata, kot rečeno potrjuje 
Svet RCERO, v katerega je vključenih preko 
60 občin. Publikus d.o.o. je torej popravil 
cene obdelave in odlaganja komunalnih ter 
bioloških odpadkov na podlagi obvestila JP 
VOKA SNAGA d.o.o.

Letos ne bo podeljenega nobenega 
občinskega priznanja, prispel je zgolj en 
sam predlog, ki ni ustrezal pogojem. Se je 
takšna situacija kakšno leto že pripetila?

Tokrat se je dejansko prvič zgodilo, da je na 
Javni razpis za podelitev priznanj Občine 
Komenda, ki ga je Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja objavila 
v februarski številki Aplence in na spletni 

strani Občine, prispela samo ena vloga. Ker 
je komisija v postopku ugotovila, da vloga 
ne izpolnjuje kriterijev veljavnega Odloka 
o priznanjih Občine Komenda, je Občinski 
svet Občine Komenda sprejel sklep, da se 
za leto 2022 razpisana priznanja Občine 
Komenda ne podelijo.

Pred časom so bili po Občini postavljeni 
trije stacionarni radarji. Na zadnji seji je bilo 
opozorjeno, da se na Križu precej umirjen 
promet zopet vrača nazaj, da vozniki spet 
vozijo hitreje. Kako je s temi radarji, ali še 
merijo hitrost? Vseskozi ali občasno?

Res je, na območju Občine so postavlje-
na tri radarska ohišja, v katera je možno 
namestiti merilnike hitrosti. Merilniki se 
nameščajo na podlagi medsebojno uskla-
jenega terminskega plana vseh občin sou-
stanoviteljic Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva v Trzinu. Vse občine namreč 
koristimo en merilnik hitrosti, ki se pre-
razporeja po posameznih lokacijah. Na 
območju naše občine bo merilnik tudi letos 
izmenično nameščen na vseh treh lokaci-
jah, tudi na Križu, skladno s potrjenim ter-
minskim planom.  

Smo na pragu meseca maja, ki je tudi naš 
občinski praznik. Se po dveh letih obeta 
bolj živahen maj?

Glede na umirjanje epidemioloških razmer 
je Občina  v začetku letošnjega marca vsa 
društva in klube, tako kot je bilo to običajno 
pred epidemijo, ponovno pozvala, da ji spo-
ročijo, ali nameravajo v okviru občinskega 
praznovanja organizirati prireditve. Odziv 
društev je razviden iz Programa priredi-
tev ob občinskem prazniku, ki je objavljen 
na 24. strani, kar vsekakor kaže na to, da 
se tudi društvena dejavnost počasi vrača v 
običajne tirnice. Vse občanke in občane že 
sedaj vabimo, da se teh prireditev udeležu-
jejo in s tem nagradijo delo in trud organi-
zatorjev in počastijo naš občinski praznik.  

Špela Šimenc 

3AKTUALNO



Aplenca   |   April 20224 AKTUALNO

S 23. seje Občinskega 
sveta Občine Komenda
V četrtek, 7. aprila, je potekala 23. seja Občinskega sveta Obči-
ne Komenda. 

Izbira novega ravnatelja
Komisija je Občinskemu svetu predlagala, 
da od šestih kandidatk in dveh kandidatov, 
ki izpolnjujejo razpisne pogoje, glede na 
predstavljen program vodenja OŠ Komen-
da Moste ter ostalo predloženo dokumen-
tacijo, pozitivno mnenje poda kandidatu 
Urošu Križaniču. Občinski svet je predlogu 
sledil in je sprejel s strani komisije predla-
gano Mnenje ustanovitelja o kandidatih za 
ravnatelja Osnovne šole Komenda Moste.

Cena vrtca bo višja
Občinski svet je sprejel Sklep o določitvi 
cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu 
Mehurčki. Usklajevanje ekonomske cene 
v Vrtcu Mehurčki je bilo zadnjič usklajeno 
marca 2021, veljati je pričelo septembra 
2021. Pomemben razlog za usklajevanje 
cen so poleg sprememb plačne zakonodaje 
tudi občutno višji stroški materiala in sto-
ritev, ki gredo predvsem na račun zvišanja 
cen energentov in živil. Na primer stroški 
živil so ob zadnjem usklajevanju cene pro-
gramov znašali 44,00 evrov na otroka na 
mesec (2,10 evra na dan), po novem izra-
čunu dnevni strošek živil znaša 2,29 evra 
na otroka na dan, kar pomeni, da se cena 
določi v višini 48,00 evrov na otroka na 
mesec. V primerjavi s trenutno veljavno 
ceno programov se predlagane cene zviša-
jo za 5,54 % v prvem in 5,13 % v drugem 
starostnem obdobju.  

Poročilo o trenutnem stanju 
pri zapiranju odlagališča 
inertnih odpadkov 
Trenutno stanje pri zapiranju odlagališča 
inertnih odpadkov je predstavila direkto-
rica Občinske uprave, mag. Majda Ravni-
kar, spodaj povzemamo ključne točke.
Upravno sodišče je sklep Inšpektorata za 
okolje in prostor, na katerem je teme-
ljil davčni postopek, odpravilo in zadevo 
vrnilo Inšpektoratu v ponovni postopek. V 
postopku ponovnega odločanja je Inšpek-
torat Občino pozval k posredovanju pri-

pomb glede ponudb izvajalcev v izvršilnem 
postopku. Občina  je na poziv Inšpektora-
ta  odgovorila v zahtevanem roku,  zade-
va je v postopku, odločitev Inšpektorata v 
ponovnem postopku še ni znana.
Po prejemu sodbe upravnega sodišča je 
Finančna uprava Republike Slovenije iz-
dala sklep o ustavitvi davčne izvršbe in 
sklenila, da se razveljavijo vsa v postopku 
davčne izvršbe opravljena dejanja, posle-
dično je bil račun Občine 27. 1. 2022 deb-
lokiran. Zasežena sredstva Občine v 
znesku 2.822.617 mio evrov pa je FURS 
nakazal  Inšpektoratu. Ker  Inšpektorat, 
po mnenju Občine nezakonito, še vedno 
zadržuje zasežena sredstva Občine, je ta 
24. marca 2022 vložila nasprotno izvršbo 
zoper Republiko Slovenijo za vračilo za-
seženih finančnih sredstev skupaj z zako-
nitimi zamudnimi obrestmi. 
Sicer pa je Občina kot upravljalec odlaga-
lišča 1. marca  2022  s strani Agencije Re-
publike Slovenije za okolje prejela oko-
ljevarstveno dovoljenje za obratovanje 
odlagališča za čas zapiranja in po njegovem 
zaprtju. OVD predvideva zapiranje odlaga-
lišča s prekritjem, odlagališče je potrebno 
tudi padavinsko zatesniti in okrog njega 
namestiti najmanj dvometrsko ograjo, za-
gotoviti vzdrževanje in varovanje zaprtega 
odlagališča in izvajati obratovalni monito-
ring. Za vse to mora Občina skrbeti 10 let.
Občina se je ves čas trudila rešiti situacijo z 
lastniki zemljišč, ki jim je podala tudi zave-
zujoče ponudbe za odkup njihovih zemljišč, 
vendar te možnosti niso sprejeli. Ponujeno 
jim je bilo tudi, da si sami kjerkoli v Slove-
niji najdejo nadomestna zemljišča, ki bi jih 
Občina odkupila in menjala za zemljišča na 
telesu odlagališča, pa tudi te ponudbe no-
beden od lastnikov ni sprejel. Posledično sta 
stranska udeleženca v zvezi z izdanim OVD-
-jem uveljavljala pravno varstvo in sta na 
ARSO vložila pritožbi zoper izdano okolje-
varstveno dovoljenje. S strani ARSO smo bili 
obveščeni, da sta bili pritožbi odstopljeni v 
reševanje Ministrstvu za okolje in prostor, 

s pripisom, da prvostopenjski organ vztra-
ja pri navedbah in ugotovitvah, navedenih 
v okoljevarstvenem dovoljenju. Lastnika  v 
pritožbah vztrajata, da se odpadki odpelje-
jo  oz. preložijo.  Ravnikarjeva  pričakuje, da 
bo Ministrstvo za okolje o pritožbi odloči-
lo do konca tega meseca, od te odločitve pa 
bodo odvisni nadaljnji postopki zapiranja 
odlagališča. 

Zaključni račun proračuna 
Občine Komenda za leto 2021
Svetniki so na seji sprejeli Zaključni račun 
proračuna Občine Komenda za leto 2021, ki 
ga je predstavila Martina Bajde, višja sve-
tovalka za finance, gospodarske dejavno-
sti, proračun, projektno delo in finančni 
nadzor. Realizirani prihodki proračuna so 
v letu 2021 znašali 7.627.092,64 €. Med 
prihodki Občine Komenda s 5.022.812,91 
€ prevladujejo davčni prihodki (65,85 %), 
ki zajemajo dohodnino kot odstopljeni vir 
občinam, davke na nepremičnine (nado-
mestilo za uporabo stavbnega zemljišča in 
davek na premoženje), davke na premič-
nine, davke na dediščine in darila, davke 
na promet nepremičnin, davek na dobitke 
od iger na srečo ter druge davke na upo-
rabo blaga in storitev (okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja od-
padnih voda, turistična taksa, pristojbina 
za vzdrževanje gozdnih cest, občinske ta-
kse). Delež nedavčnih prihodkov (prihod-
ki od prodaje blaga in storitev, komunalni 
prispevki, globe …) je znašal 1.860.245,08 
€ oziroma 24,39 %, ostalo pa so bili trans-
ferni in kapitalski prihodki.
Realizirani odhodki proračuna so v letu 2021 
znašali 8.496.189,93 €. Na področju prora-
čunske porabe je bilo največ sredstev po-
rabljenih na področjih varovanja okolja in 
naravne dediščine, izobraževanja,  prostor-
skega planiranja in stanovanjsko komunalne 
dejavnosti, prometa, lokalne samouprave …
V letu 2021 je bilo porabljenih 6.888.457,18 
€  sredstev za financiranje stroškov teko-
če porabe,  1.607.732,75 €  pa za investici-
je. Razlog za tovrstno razmerje je v tem, da 
so se zarubljena sredstva, na osnovi sklepa 
o davčni izvršbi o založitvi 10,5 mio €, v 
višini 2.684.979,94 € izkazovala kot teko-
či odhodek. Davčna izvršba, ki jo je Občina 
Komenda prejela 29. 6. 2021 in se je izva-
jala do konca leta 2021, je močno vplivala 
na izvrševanje proračuna v lanskem letu, 
saj so bili zaradi delne blokade računa 
ustavljeni načrtovani investicijski projekti, 
poleg tega pa je bilo tudi omejeno  financi-
ranje nezakonskih obveznosti Občine.
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25. spomladanski 
sejem v Komendi
Med 8. in 10. aprilom je v Komen-
di potekal že 25. spomladanski 
kmetijsko obrtni sejem. Čeprav je 
na sejemsko soboto zima še kar 
opletala s svojim repom, to šte-
vilnim obiskovalcem ni prepreči-
lo obiska. 

Sejem so otvorili v petek ob 12.00, tokrat 
prvič ne v osrednjem sejemskem šotoru, 
pač pa ob stavbi KK Komenda, nepos-
redno ob kipu Alojzija Laha, katerega 
dejanj in doprinosa so se v svojih bese-
dah spomnili tudi govorniki. Uvodoma 
predsednik KK Komenda, dr. Marjan 
Sedej, ki je dejal, da v Komendi razstav-
ljavci, člani kluba, obiskovalci in občani 
že skoraj tri desetletja gradijo čudovite 
prijateljske vezi. »Tukaj v Komendi se 
srečujemo prijatelji in naj bo to pos-
lanstvo letošnjega sejma,« je povedal 
dr. Sedej. Letošnja sejemska otvoritev, 
ki sta jo glasbeno čudovito zaokrože-
vala baritonist Jože Vidic in harmonikaš 
Klemen Leben, uvodoma pa Godba Ko-
menda, je imela tudi dobrodelno noto. 
KK Komenda je namenil 1000 evrov za 
otroke v Ukrajini – bon je prevzel Peter 
Tomažič iz Slovenske Karitas in pove-
dal, da bo pomoč KK Komenda v dva-
najstem paketu pomoči, ki je že štiri dni 
kasneje odpotoval v Ukrajino. 
Na letošnjem sejmu je bilo okoli 500 
razstavljavcev, organizatorji so napo-
vedali okoli 60.000 obiskovalcev. Da 
sejem iz leta v leto raste, je poudaril 
podžupan Igor Štebe, predsednik Od-
bora za sejemsko dejavnost. Pri tem 
je omenil, da je bilo že precej govora o 
tem, da bi sejem preselili, a vendarle 
je duša komendskega sejma točno tu, 
zato ostaja. Župan Stanislav Poglajen 
pa je v svojem govoru dejal, da je lepo, 
da so se po dveh sušnih letih za kme-
tijsko dejavnost obiskovalci zopet lah-
ko zbrali na komendskem sejmu, kjer 
se stke marsikatera prijateljska in tudi 
poslovna vez. 
Poleg sejemske ponudbe so se v treh 
dneh zvrstili številni zanimivi dogodki 
– od strokovnega predavanja o pride-
lavi jagodičevja, prek predstavitve var-
nega dela z motorno žago do promocije 
Slovenske vojske. 

Špela Šimenc

KK Komenda je namenil 1000 evrov 
Slovenski Karitas za otroke v Ukrajini.

Letošnja sejemska otvoritev je prvič potekala 
pred prostorom KK Komenda, ob kipu Alojzija 
Laha. Na fotografiji baritonist Jože Vidic. 

Sejem tradicionalno na pot pospremi 
Godba Komenda.

Zavod za gozdove Slovenije je vse tri sejemske 
dni prikazoval varno delo z motorno žago.

Zopet smo opazili tudi nekatere lokalne 
ponudnike. Na fotografiji komendski Grunt.

Letošnji sejem se je dogajal en vikend pred 
veliko nočjo, čemur je bila prilagojena tudi 
dodatna ponudba.

Vlado Zupančič (Umetnostno kovaštvo) 
iz Slovenj Gradca se udeleži prav vsakega 
sejma v Komendi.

Komendski sejem združuje vse, kar je 
najnovejšega na področju kmetijske 
mehanizacije, pa tudi širše.
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Čistilna akcija potekala 
v dežju in snegu 
Vreme letošnji čistilni akciji ni bilo naklonjeno, zvrstili so se 
vsi pomladni odtenki zime, a to ni odvrnilo peščice, ki se je 
v soboto, 2. aprila udeležila tradicionalne čistilne akcije, ki je 
potekala v organizaciji Turističnega društva Komenda. Prav 
zaradi slabe vremenske napovedi so se v Suhadolah čistilne 
akcije lotili že v tednu prej. 

Janko Burnik, koordinator v Suhadolah: 
»Člani Turističnega društva Komenda iz 
Suhadol in drugi vaščani smo se zaradi 
napovedi slabega vremena na dan čistilne 
akcije lotili zbiranja odpadkov že med te-
dnom. Čistili smo strugo in bregove reke 
Pšate od mostu čez njo med vasema Mo-
ste in Suhadole do mostu v bližini cerkve 
sv. Klemena. Pri tem smo bili zelo uspešni 
tudi zaradi nizkega vodostaja reke. Nabrali 
smo pet vreč najrazličnejših odpadkov od 
plastenk, ostankov polivinila, pločevink do 
ogrodja kolesa. Danes, na sam dan čistilne 
akcije, udeleženci pobirajo odpadke ob ce-
stah skozi vas in poteh proti Slevcu, Mlinč-
kom in Poslovni coni Komenda.«

 Roman Grošelj, Klanec: 
»Sprašujem se, ali je prav, da vsako leto 
na dan čistilne akcije čistimo za tistimi, ki 
onesnažujejo človekovo bivalno okolje in 
naravo, ne naredimo pa drugih korakov. S 
tem jim dajemo potuho, da še naprej tako 
delajo. Da, na primer, nekdo odvrže tubo 
od zobne paste sredi travnika. Ali ne bi 

vzeli za zgled tiste države, kjer so takšna 
dejanja kazniva, storilce očividci prijavijo 
oblastem. Tudi zaradi tega, ker lepe besede 
in akcije, kot je tokratna, očitno ne zale-
žejo, nimajo pravega učinka. Treba bo več 
narediti za lepšo, čistejšo in tudi bolj zdra-
vo občino.« 

Božo Novak in Vida Balažič, Podboršt: 
Božo: »Menim, da je zelo dobro, da občas-
no očistimo našo občino. Je pa žalostno, 
da moramo to delati vsako leto znova. Kar 
ne morem verjeti, kaj vse ljudje odvržejo v 
naravo, v gozd. Tudi v bližini Planinskega 
doma Komenda. Celo kože od prašičev v 
polivinilastih vrečah. Posebej veliko odpa-

Irena Hacin Kölner, predsednica 
Orientacijskega kluba Komenda: 
»Člani in članice našega kluba že od osme 
ure dalje pobiramo odpadke ob poti do Ko-
mendske Dobrave in nazaj ter gozdnih po-
teh. Nabrali smo jih zelo veliko. Ob poti do 
nekdanje partizanske bolnišnice je nekdo 
pustil kar štiri vreče kuhinjskih in drugih 
odpadkov. Našli smo vse mogoče in nemo-
goče, kar ne sodi v naravo: cigaretne škatli-
ce, steklenice, avtomobilske dele … Človek 
kar ne more verjeti, da so ljudje tako brez-
vestni, to puščajo v naravi, odmetavajo …«

Nataša Prezelj, koordinatorka na Križu (s 
Patricijo in Mihom):
»Na Križu poleg nas zjutraj na zbirni točni 
ni bilo nobenega drugega. Vreme ni ovira, 
mi se čistilne akcije udeležimo vsako leto. 
Tukaj, ob kriški glavni cesti se vedno na-
bere precej smeti. Pomembno se mi zdi, 
da ta vzor skrbi za okolje prenašamo nap-
rej na otroke.« 

Špela Šimenc in Jožef Pavlič

dnih snovi je ob Vrtaškem potoku. Od pla-
stičnih posod za motorno olje do konzerv, 
pločevink od popitega piva. Kot da bi se iz 
leta v leto ob občinskih čistilnih akcijah ni-
česar ne naučili …
Vida: »Smeti in drugi odpadki v naravi me 
zelo motijo. Preseči je treba mišljenje: Za 
drugimi pa ne bom pobiral. Treba je dati 
ljudem pravi zgled, opozorilo.« 
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Klub poslovne odličnosti praznuje 
3. obletnico delovanja
Klub poslovne odličnosti Domžal in okolice praznuje tre-
tjo obletnico delovanja. V tem času smo članice dokaza-
le, da si prizadevamo za tesnejše poslovno povezovanje 
žensk v našem lokalnem okolju. Dosedanje uspehe smo 
proslavile na letni skupščini.

Predsednica Petra Arnež Mohorič je podelila Priznanje odličnosti 
najbolj aktivnim članicam, ki so v preteklih treh letih z dejavnim 
sodelovanjem, urejanjem dokumentacije in idejami soustvarjale 
aktivnosti kluba. Letošnje nagrajenke Priznanj odličnosti so: Špe-
la Manfreda Prevec, Klavdija Rehberger, Damjana Jagodic, Judita 
Rigler ter Andreja Šobar.
Klub, ki danes združuje že skoraj 50 članic, je za predstavnico za stike 
z javnostjo in interno komuniciranje imenoval Damjano Jagodic.

Damjana Jagodic

Nova knjiga dr. Marka Žerovnika: 
Alpe, kamenine življenja 
»Alpskemu gorovju gre v zahvalo, da v spominu veliko 
lepega mi je ostalo.« To je zapisal dr. Marko Žerovnik na 
zadnjo stran svoje najnovejše knjige, ki je posvečena Al-
pam. Knjiga je izšla v samozaložbi, natis je podprla Ob-
čina Komenda.

Gre za strokovno delo, ki 
bralcu uvodoma razloži, od 
kod sploh ime Alpe, nato pa 
sledijo poglavja o geogra-
fiji, geologiji, morfogene-
zi in zgradbi, klimatskem 
spreminjanju, o učinkih le-
denikov, hidrografiji, eko-
logiji, naseljevanju, alpskih 
mestih, poletnem in zim-
skem turizmu, podnebnem 
nihanju temperatur, o ze-
meljski osi, zemeljski orbiti 
okoli Sonca, atlantskem za-
livskem toku. 
Dr. Marko Žerovnik črpa svoje znanje tudi iz številnih izkušenj, 
s ženo Angelco sta namreč prepotovala velik del Alp, splezala na 
marsikateri vrh in pri tem doživela tudi kakšen vzpon, ki se lahko 
ne bi srečno končal. Nekaj utrinkov je avtor delil na zadnji strani 
svoje knjige, o izkušnji na Matterhornu takole: »Bela smrt vabila 
me je v objem, vabila me je v svoj skrivnostni dom, v dom spokoja 
od težav življenja, pomirjenega od lastnega mi hrepenenja.«
Hribi in pohodništvo še danes ostajajo pomemben del življenja dr. 
Marka Žerovnika, ki je 19. aprila dopolnil častitljivih 90 let, za kar 
mu iskreno čestitamo in želimo še veliko aktivnih in ustvarjalnih let.

Špela Šimenc

Dvig zastave Gasilske olimpijade Celje 2022
V petek, 8. aprila, točno 100 dni pred pričetkom Gasilske 
olimpijade Celje 2022, so gasilci  po vsej Sloveniji ob 18.00 
dvignili zastave Gasilske olimpijade – tudi v PGD Mo-
ste. Pred dvigom zastave je zbrane nagovoril Jožef Sušnik, 
predsednik GZ Komenda. Olimpijada bo potekala med 17. in 
24. julijem, o njej bomo v Aplenci vsekakor poročali.
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Nove e-knjige 
v naši knjižnici

V zbirki elektronskih knjig Knji-
žnice Franceta Balantiča Kamnik je 
kar  96 novih naslovov, med njimi 
tudi knjigi dveh Kamničanov. To sta 
knjigi Franceta Steleta (z naslovom: 
Arhitekt Jože Plečnik v Italiji, 1898 
- 1899) in Ane Schnabl (z naslovom 
Plima). Iz knjižnice vabijo k branju, 
povezave do knjig za otroke, mladi-
no in odrasle pa so dostopne na nji-
hovi spletni strani.

Š. Š.

Uspehi učencev Glasbene šole 
Kamnik na mednarodnem in 
državnem tekmovanju

Februar in marec sta meseca, ko se mladi glasbeniki po-
merijo na najpomembnejših mednarodnih in državnem 
tekmovanju. Po dveh letih so tekmovanja ponovno tekla 
v živo pred komisijo in občinstvom. Učenci Glasbene šole 
Kamnik so s tekmovanj domov prinesli najvišja odličja. 

27. februarja 2022 se je naša učenka Tamara Kralj udeležila med-
narodnega tekmovanja za citre v Münchnu in v tretji starostni 
kategoriji prejela Nagrado za mlade talente. Žirija je kot komen-
tar k njenemu igranju zapisala: »zelo temperamentno in muzi-
kalno prepričljivo«.
V mesecu marcu je na vrsto prišlo Tekmovanje mladih glas-
benikov Republike Slovenije, TEMSIG, ki ga je letos organizi-
rala Štajerska regija. Mladi kamniški in komendski glasbeniki 
in glasbenice so svoje znanje in veščino igranja inštrumenta 
pokazali na različnih lokacijah. Flavtiski sta se podali v Gornjo 
Radgono in Mursko Soboto, komorni skupini s trobili in har-

Izdelovanje butaric na Koželjevi domačiji
V petek, 8. aprila, pred cvetno nedeljo, so člani TD Komenda na Koželjevi doma-
čiji organizirali izdelovanje butaric. Dogodek je privabil kar nekaj obiskovalcev, 
najbolj z zanimanjem pa so postopek nastajanja butaric opazovali najmlajši. 

Skupinska fotografija kamniških in komendskih mladih glasbenikov, ki so bili na državnem tekmovanju Temsig
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GLASBENA ŠOLA KAMNIK: 
VPIS V ŠOLSKO LETO 2022/2023
 

Glasbena šola Kamnik razpisuje prosta mesta za vpis v šolsko 
leto 2022/2023 za naslednje inštrumente: violina, violončelo, 
trobenta, rog, pozavna, evfonij, tuba, klavir, orgle, kljunasta 
flavta, flavta, klarinet, saksofon, oboa, tolkala, diatonična 
harmonika, harmonika, kitara, citre, petje in balet.

Vpis oz. prijava na sprejemni preizkus bosta odprta od 3. do 18. maja 2022 na spletni povezavi, 
ki bo objavljena na spletni strani Glasbene šole Kamnik.

K vpisu vabimo otroke od 7. leta dalje. Za vpis bo potrebno opraviti sprejemni preizkus glasbenih 
sposobnosti. Sprejemni preizkusi bodo 20. in 21. maja 2022 v prostorih glasbene šole v Kamniku. 
O točnem datumu in uri preizkusa boste vsi prijavljeni obveščeni preko e-pošte. K vpisu na program 
petje vabimo učence od 15. leta dalje oz. tiste pri katerih je mutacija glasu že zaključena.  

Vpis na programe predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in plesna pripravnica bo 
potekal v istem obdobju do zapolnitve mest, ker ti programi nimajo sprejemnih preizkusov. V pro-
gram predšolska glasbena vzgoja vpisujemo otroke stare 5 let, v programa glasbena pripravnica in 
plesna pripravnica pa otroke stare 6 let oz. tiste, ki se v šolskem letu 2022/2023 vpisujejo v prvi razred 
osnovne šole.

Pouk večine inštrumentov in nauka o glasbi se izvaja tudi v OŠ Komenda Moste, enota Moste.
Za vse informacije smo dosegljivi na e-naslovu info@gskamnik.si in na tel. št. 01 830 34 30.
Programi in inštrumenti naše šole bodo podrobneje predstavljeni na dnevu odprtih vrat 11. maja 
2022 ob 17. uri v Vremšakovi dvorani Glasbene šole Kamnik. Po uvodni predstavitvi šole se bo mo-
goče sprehoditi po naših prostorih in si ogledati, kako poteka pouk.

VESELIMO SE VAŠEGA VPISA!

monikarica v Beltince, solo pevka v Slo-
vensko Bistrico, klarinetista v Celje in 
oboista v Ormož. Flavtistki Janja Ponde-
lek in Laura Vita Haler, solo pevka Hana 
Jenčič Turk in klarinetistka Neli Mravljak 
so prejele bronasto plaketo, sekstet TREP 
v zasedbi Matija Slapničar, David Kuhar, 
Pia Ilija, Denis Sejdijaj, Rok Resnik in Fi-
lip Strnad ter klarinetist Svit Resnik in 

harmonikarica Petra Juvan so dobili sre-
brno plaketo, trio trobent v zasedbi Nace 
Maležič, Teo Bizjak in Lovro Škrlep ter 
oboista Jaša Pregelj in Katarina Gregorič 
pa zlato plaketo. 

Učencem, mentorjem in korepetitorjema 
čestitamo ter jim želimo še veliko uspehov 
na njihovi glasbeni poti!

Glasbena šola Kamnik

Petra Juvan, diatonična harmonika, II. 
nagrada in srebrna plaketa na državnem 
tekmovanju Temsig, mentor Marko Tomc

Tamara Kralj, mednarodno tekmovanje 
citrarjev v Münchnu, Nagrada za mlade 
talente, mentor Tomaž Plahutnik

Laura Vita Haler, flavta, bronasta plaketa 
na državnem tekmovanju Temsig, 
mentorica Maša Cilenšek
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Občni zbor Društva za vrednote 
Narodnoosvobodilnega boja
Člani Društva za vrednote NOB smo se zbrali v 
petek, 18. marca, v Špitalu v Komendi. Veseli smo 
bili, da je bil zbor sklepčen, kar smo potrdili s šte-
vilčno udeležbo. 

Lani smo se morali zboru zaradi epidemiološke situacije 
odpovedati. Po pozdravnem nagovoru predsednika Filipa 
Železnika smo po vseh pravilih potrdili delovno predsed-
stvo, ki ga je vodil Mirko Kepic.  Filip Železnik je prebral 
poročilo dela Društva za leto 2021. V tem letu so bila v naši 
občini lepo obnovljena obeležja padlim.
Člani Društva so se v preteklem letu udeležili mnogih 
proslav pri spominskih obeležjih NOB. Nikoli pa ne poza-
bimo obiskati starejših članov in se pokloniti tistim, ki so 
nas zapustili v zadnjih letih.
Sledila so še poročila tajnika društva Saša Lenarčiča in 
zadolžene za finance Marije Špehonja. V programu za pri-
hodnje delo se je predsednik zavzel za nadaljnje vztrajanje 
pri našem delu, zavzemali se bomo za priznanje posebne-
ga statusa naših domoljubnih organizacij. 
Na koncu so sledili še pozdravi petih sosednjih domo-
ljubnih društev naših gostov, predsednik Zveze  Du-
šan Božičnik je povedal, da je Zveza lani organizirala 14 
proslav in da skrbimo za zgledno vzdrževanje 114 obeležij 
na našem območju.
Ob skromni zakuski in prijetnem klepetu smo se razšli.

Katja Tabernik

Občni zbor Turističnega društva Komenda
Članice in člani Turističnega Društva Komenda smo 
se zbrali 25. marca 2022 v Domu krajanov Antona 
Breznika na Križu. Lepo pripravljen prostor smo 
prav lepo napolnili. 

Člane je najprej pozdravil predsednik društva Vid Koritnik. 
Potrdili smo predlagano predsedstvo zbora in pričeli z de-
lom. Sledila so letna poročila: poročilo predsednika Vida 
Koritnika, tajnice Veronike Škrlj, poročilo finančnega stanja 
društva je povzela Urška Bremšak in poročilo nadzornega 
odbora Boštjan Vidmar. Miha Repnik je preštel prisotne in 
ugotovil, da je zbor sklepčen. Glede na lansko situacijo z upo-
števanjem zdravstvenih razmer epidemije smo lahko res za-
dovoljni, kako je društvo uspelo svoj program skoraj v celoti 
izpeljati.  Finančno stanje društva je tudi zelo dobro, določe-
na sredstva so celo ostala, glede na to, da so nekateri dogodki 
izpadli zaradi epidemioloških pogojev. Predvidevamo, da bo 

letos življenje steklo po utečenih navadah, dogodki se bodo 
v društvu vrstili po programu in sredstva bomo racionalno z 
lahkoto potrošili. 
V letošnjem letu je zopet poudarek na delu in vzdrževanju 
objektov na Koželjevi domačiji, tržnica se bo izvajala kot do 
sedaj vsako soboto, v januarju so že bile koline, a v skrčeni 
obliki, izpeljali smo dogodek ob gregorjevem in čistilno akci-
jo, izdelovali smo butarice. V maju bomo imeli tudi tradicio-
nalni Ribji piknik na Koželjevi domačiji.  Če bodo seveda raz-
mere dopuščale, se veselimo skupne ekskurzije v jesenskem 
času. In zopet bo ličkanje in priprava Koželjeve domačije na 
božične in novoletne praznike. Dela in druženja nikoli ne 
zmanjka. Če pa bo še kakšna novost, vas bomo o tem pravo-
časno obvestili.
Kot vsako leto smo po zboru ob klepetu pospravili še zadnje 
ostanke kolin. Doživeli smo lep večer.

Katja Tabernik

Letna skupščina Društva narodnih 
noš na Komendskem
Številni člani iz Komende in okolice smo se zbrali 
18. marca 2022 v Planinskem domu na Podborštu na 
skupščini za leto 2021. 

Funkcijo predsednice že vse od ustanovitve društva pred 
skoraj 30 leti vodi dr. Angelca Žerovnik, ki je uvodoma zbor 
pozdravila in predlagala delovno predsedstvo. V poročilu za 
leto 2021 je povedala, da se upravni odbor zaradi epidemije 
ni mogel sestajati na sestankih, zato pa smo imeli dopisne 
sestanke in usklajevanja po telefonu. Prireditev, kolikor je 
bilo moč, smo se udeleževali individualno, v parih ali zelo 
malih skupinah. Stroške so udeleženci nosili sami. Ena 
udeleženka se je udeležila celo protokolarnega sprejema iz 
Indije. Večina dogodkov je bila žal odpovedana. Uspeli smo 
organizirati le eno skupno srečanje v gostišču Pri Olgi v 
mesecu oktobru 2021, res se nas je zbralo veliko. S tem smo 
pokazali pripadnost društvu in ponos, da še oblečemo naš 
»slovenski gvant«.
Finančne in tajniške zadolžitve že vse obdobje vestno op-
ravljata Mojca Podgoršek in Jožica Globočnik. Podali sta svo-
ji poročili, pohvalil ju je tudi nadzorni organ. Tudi z delom 
vnaprej bomo nadaljevali v skrbi za ohranjanje naše naro-
dne identitete. Žal nam zadnje leto ne uspeva oživiti otroške 
folklorne skupine. Želimo si, da bi tudi na naši osnovni šoli 
otroke spodbujali k tej lepi dejavnosti. Člani Društva Naro-
dnih noš na Komendskem pa živimo naprej v upanju, da bo 
naša dejavnost trajala še dolgo.

Katja Tabernik
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Zelemenjava ob pravem času
Krekovo središče v Komendi s povabilom na prvo letošnjo Zelemenjavo 29. marca popoldne ni 
moglo bolje zadeti, kot je. Tako glede časa dogodka – dan pred napovedanim prepotrebnim 
večdnevnim deževjem – kot tudi obiska. 

Na vrtu enote Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje se je v toplem sončnem vremenu zbralo 
več kot trideset udeležencev. S seboj so prinesli najrazličnejše sa-
dike (paradižnika, paprike, več vrst solate, čilija, celo špargljev), 
semena (peteršilja, paradižnika, rož …), posušene zdravilne rože 
za čaje, čebulček; celo oljčne vejice za cvetno nedeljo. In tudi od-
nesli domov, še prej pa med seboj zamenjali in podarili, kar je bil 
glavni namen akcije. 
Predstavila jo je Alenka Ogrin, koordinatorka projektov pri In-
štitutu Antona Trstenjaka. Povedala je, kar je ključno za Zele-
menjavo: prinesene dobrine si izmenjamo in podarimo. Pri tem 
smo pošteni, prinašamo le kakovostne in neoporečne »dobrine« 
– pridelke. S tem tudi pokažemo svoj odnos do drugega. Prinese-
no, izmenjano in podarjeno v Komendi je ustrezalo tem merilom.
Poskrbljeno je bilo tudi za kulturni del srečanja, čeprav že sam 
dogodek lahko prištevamo v to zvrst. Ta del je pripravila Viktori-
ja Drolec, projektna voditeljica Zavoda medgeneracijsko središče 
Komenda, ki je soorganiziralo prireditev. K besedi je povabila tri 
goste: izvrstnega recitatorja in pisca Darka Mavsarja ter pesnici 
Olgo Stopar in Heleno Ogorelec, predstavnici DU Žerjavčki Trzin. 
Darko je recitiral močno spodbudno meditativno besedilo z naslo-
vom Povabilo in pesem pesnika Hrista Boteva Moja molitev, Olga 
pesmi pisatelja Ferija Lainščka Čas in Verjeti, Helena pa pesmi 
Srečka Kosovela Metulji, Saj gremo in Mladi verujejo. 
Udeleženci so se posladkali z zelo okusnim pecivom gospodinje v 
Krekovem središču v Komendi Brigite Kastelec.
Vsakdo je z dogodka odšel obogaten v smislu: rad dam, vesel pa 
sem tudi, če me kdo obdari. Obojega je bilo veliko v dejanju, besedi 
in toplini.

Jožef Pavlič

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

trgovina.komenda@kzcerklje.si

ZELENJAVNE 
SADIKE IN SADIKE 
BALKONSKEGA 

CVETJA

VSE ZA VRTIČKARJE 
Semena, gnojila, 

zemlje, vrtičkarsko 
orodje, zaščitne 

koprene …

Vabljeni v kotiček 
DOMAČIH DOBROT.
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Ukrajinske družine v Komendi

Dobro se počutijo, a srce si 
čimprej želi nazaj domov
Olena in Marina s štirimi deklicami živita v 
Krekovem središču v Komendi

V Krekovem središču v Komendi so svoj 
začasen dom našle Marina, Olena in njune 
deklice. 38-letna Olena je iz ukrajinskega 
Krivoj Roga v Slovenijo prebežala s tre-
mi deklicami, starimi 3, 12 in 14 let. Leto 
dni mlajša Marina iz Kijeva pa z 10-letno 
hčerko. Njuna možova sta ostala v Ukrajini. 
Obe sta v Slovenijo prišli 10. marca. Mari-
na je že pred tem z družino prebegnila na 
ukrajinsko podeželje, saj so v Kijevu žive-
li ob vojaškem objektu, ki je eksplodiralo 
že prvi dan vojne. Oditi ni želela, ko pa ji 
je mož rekel, da pride za njo, se je usedla 
na vlak. A kmalu spoznala, da moža ne bo 
za njo, da je na ta način poskušal rešiti njo 
in Sofio, da se mora znajti sama. S potjo in 
nastanitvijo ji je pomagal družinski prija-

telj Lev, mlad Rus, ki že deset let živi v Slo-
veniji. Marina pravi, da se s hčerko Sofio 
v Komendi dobro počutita, neizmerno je 
hvaležna Krekovemu središču, a njeno srce 
in misli so drugje. Zaradi čustvene boleči-
ne prilagajanje novi realnosti poteka zelo 
počasi. Čeprav sta z možem še pred nekaj 
leti razmišljala o tem, da bi boljše življe-
nje iskala izven Ukrajine, to, da spakira v 
eni uri, zanjo ni pravi način začetka novega 
življenja. Tisti dan, ko se bo vojna končala, 
bo odšla nazaj, v kakršnokoli Ukrajino že.
Enakih misli je leto dni mlajša Olena, ki je 
v Slovenijo prišla s 3-letno Kiro, 12-letno 
Valerijo in 14-letno Marharito. Tudi ona 
ni želela zapustiti moža in domovine, a 7. 
marca so ji rekli, da je sedaj skrajni čas, 

da odide, zavoljo hčerk. Pot je bila napor-
na, a Olena pove, da so bili prostovoljci 
povsod izjemno prijazni. »Pot je težka v 
fizičnem smislu, vlaki so natrpani, po tri 
ure se ne premakneš nikamor. Še bolj pa 
v moralnem smislu. Ne razumeš, kaj se 
dogaja, kam greš, zakaj greš,« pravi Ole-
na. V Budimpešti so jih brezplačno nas-
tanili v hotelu, v Sloveniji pa so bile sprva 
v azilnem domu v Logatcu. Na policijski 
postaji jih je opazil Lev in ker ni imela s 
tremi hčerkicami kam iti, ji je pomagal 
do nastanitve v Krekovem središču. Olena 
pravi, da je v Komendi čudovito, narava 
je lepa in predvsem – ni siren, vse je tako 
tiho, mirno. Zahvali se družini Ramovš, 
da so tako hitro uredili nastanitev zanjo 
in njene hčerke, prav tako pa številnim 
Komendčanom, ki ji vsakodnevno ponu-
jajo pomoč. 
Vse deklice, razen najmlajše Kire, hodijo v 
Komendi v šolo, kjer so bile tako lepo spre-
jete, da si želijo tukaj kar ostati, samo očke 
si še želijo zraven. Vsa situacija jih k sreči 
ni preveč zaznamovala, odšli so še pravi 
čas, da so jim bili prihranjeni grozljivi voj-
ni prizori.
Olena in Marina sta nam svoji zgodbi za-
upali s pomočjo prevajalca Leva, mladega 
Rusa, katerega družina se je v Slovenijo 
preselila leta 2011. Njegov oče je že tedaj 
slutil, da se v Rusiji pripravlja nekaj sla-
bega. Odkar se je pričela vojna, Lev na vse 
možne načine pomaga Ukrajincem. Zani-
ma nas, kaj ga vodi. Takole odgovori:  »Že 
ko sem izvedel, da je Rusija napotila vojsko 
na Krim in kaj delajo v Lugansku in Donec-
ku, sem pomislil – če se zgodi kaj slabega, 
bom pomagal Ukrajincem. Tam imam ve-
liko prijateljev. Mislim, da če Rusi ne bodo 
vplivali na to, kar se dogaja, ne bo vplival 
noben drug. Sem državljan Rusije in četudi 
sem šel drugam, sem z njo še vedno po-
vezan. Moji starši, dedki in babice so od-
govorni za to, kar se tam dogaja. Da ne bi 
bil še jaz kriv za to, kar se dogaja, vsekakor 
pomagam Ukrajincem, kakor le lahko.« 

Špela Šimenc

V Krekovem središču sta začasen dom našli Marina in Olena - na desni strani fotografije s 
svojimi deklicami. Na fotografiji poleg njih še Ksenija in Marta Ramovš iz Inštituta Antona 
Trstenjaka, ki je takoj ponudil pomoč Oleni in Marini. 



Aplenca   |   April 2022 13V SREDIŠČU

Na Bregu so začasen 
dom našli Inna, 
Danilo in Lea

Primož Štupar z Brega pri Komendi je že 
leta 2010 pripeljal na svoj kmečki dom 
Ukrajinko Inno iz mesta Krivoj Rog. »V 
živo« sta se prvič srečala marca 2010 na 
kijevskem letališču Borispol, prej sta si 
le izmenjala fotografiji, si pisala in bila v 
stikih prek sodobnih telekomunikacijskih 
naprav. Inna se je kmalu zatem za stalno 
preselila k Tomažu, tudi poročila sta se.  
Sad njune ljubezni so trije sinovi: desetletni 
Anton, šestletni Andrej in triletni Aleksan-
der. Njihova hiša je v teh dneh živahna, saj 
so kmalu po začetku ruskega napada na 
Ukrajino vzeli k sebi Innino sestrično Alino 
z osemletnim sinom Danilom in enoletno 
hčerkico Leo. Ponje sta šla v Ukrajino. Zelo 
so hvaležni, da so našli zatočišče pri tako 
prijaznih ljudeh, kot sta Primož in njego-
va mama Frančiška, ki pomaga, kjer more, 

ter, seveda, Alinina sestrična Inna. Za-
enkrat so se stisnili v še nedograjeno hišo. 
Danilo obiskuje tretji razred osnovne šole 
v Mostah. Za to je, kot tudi za premostitev 
2000-kilometrske razdalje v bivanju, kul-
turi in jeziku, poskrbela socialna delavka 
na omenjeni šoli, Romana Ravnikar. Dobri 

ljudje, dobrodelne organizacije v kraju in 
za begunce pristojne oblasti pa za drugo 
potrebno. A prva Alinina želja in glavni cilj 
pa ostaja – čimprejšnja vrnitev domov. Če 
imaš kam. Mnogi Ukrajinci nimajo. 

Jožef Pavlič

Darya z dvema sestricama in sorodniki na Mlaki, starši pa v Ukrajini

Na Mlaki obiščemo 16-letno Daryo, ki v 
teh dneh preživlja vse prej kot sproščeno 
najstniško obdobje. Darya se je s svojima 
staršema in dvema mlajšima sestrica-
ma, Mario in Sofio, v Slovenijo preselila 
leta 2015, ko se je na Donbasu pričela voj-
na. Živeli so okoli 300 kilometrov stran, v 
Harkovu. Čeprav so se odlično asimilirali, 
govorijo slovensko, tukaj delajo in se de-

klice šolajo, so z Ukrajino močno povezani. 
Vse počitnice preživljajo v svoji domovini 
in nič drugače ni bilo med letošnjimi zim-
skimi počitnicami. 23. februarja je Da-
ryo mama v Harkovu odpeljala na trening 
plesa in dan je bil prav tak, kot vsak. Dan 
kasneje, ko bi morali praznovati rojstni 
dan njene mlajše sestrice, se jim je sesul 
svet. Rečeno jim je bilo, da bo Harkov eno 

izmed mest, ki mu bo v vojni zelo težko. V 
eni uri so spakirali dokumente, eno maji-
co, ene hlače, zaklenili, pred hišo počakali 
dedka in babico in odšli na pot. Najprej do 
moldavske meje, vendar jim ni uspelo priti 
čez. Nato na romunsko mejo, kjer so Da-
ryinega očeta zadržali zaradi mobilizaci-
je. Mama se je odločila, da ostane z njim, 
deklice pa so odšle čez mejo proti Sloveniji 
s starimi starši, kmalu se jim je pridružila 
tudi Daryina botra s hčerko in dojenčkom, 
pa polbrat, njena prijateljica in stara starša 
po drugi strani. Vsi skupaj, 12 odraslih in 
en dojenček, sedaj živijo na Mlaki, v hiši, 
ki sta jo kupila Daryina starša. Onadva os-
tajata v Ukrajini, a ne v Harkovu. Ne vedo, 
kako je z njihovo hišo, povezave so slabe, 
kar vedo, izvedo iz novic. Za Daryo, ki obi-
skuje Aškerčevo gimnazijo, je vse skupaj 
preveč čustveno, da bi se lahko posvetila 
šoli. V Ukrajini ima del življenja, prijatelje, 
sedaj tudi starša. »Ne vemo, koliko časa 
bo vse skupaj trajalo. Če se konča sedajle, 
se usedemo v avto in gremo,« pravi. Prej 
je načrtovala v Sloveniji zaključiti srednjo 
šolo in nadaljevati fakulteto v Ukrajini. Se-
daj, pravi, ne načrtuje nič več … 

Špela Šimenc

Inna (v rdeči jakni) je s hčerko Leo in sinom Danilom zatočišče našla pri svoji sestrični Alini na 
Bregu. Ta je poročena s Tomažem Štuparjem, skupaj imata tri fantke.  

Darya (v sredini v rumeni majici) z dvema sestricama in razširjeno družino živi na Mlaki.
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Pomladna otvoritev nove 
orientacijske sezone
V začetku marca je potekal Občni zbor OK Komenda – 
prava priložnost za pregled doseženih rezultatov in pla-
niranih aktivnosti vseh članic in članov. Lepo je na enem 
mestu videti toliko odličnih rezultatov. V pretekli tek-
movalni sezoni orientacijskega teka so člani OK Komen-
da s svojimi rezultati zbrali največ točk in tako že tretjo 
leto zapored postali najboljši klub v Sloveniji.

Podelili so posebne pohvale za posebne dosežke
Katja Babič si je s svojimi dosežki na domačih in tujih prizoriščih 
prislužila najvišjo klubsko nagrado, priznanje KT100. Nika Rav-
nikar in Matic Blaž pa sta prejela posebno pohvalo, saj sta s svo-
jo prizadevnostjo, doseženim vidnim napredkom in prenašanjem 
svojega znanja na mlajše generacije kljub svoji mladosti pravi vzor.

Otvoritev nove tekmovalne sezone
Največje orientacijsko tekmovanje v Sloveniji, mednarodno 
5-dnevno tekmovanje v Lipici (potekalo je med 12. in 16. marcem), 
ki se ga je udeležilo več kot 1.100 orientacistov iz različnih držav, 
je zdaj že tradicionalna otvoritev tudi nove sezone Slovenske ori-
entacijske lige. Tekmovanj so se udeležili tudi člani OK Komenda 
in dosegli odlične rezultate. Naj naštejemo samo tiste, ki so se v 
skupnem seštevku vseh 5 tekem uvrstili na stopničke: 
1. mesto v kategoriji M20 je dosegel Natan Maj Poženel, 
2. mesto so dosegli Katarina Kremžar (Ž10), Teja Šuc (Ž12), Katja 

Babič (Ž21E) in Blaž Kölner (M35), 
3. mesto pa Timotej Šuc (M21B). 
Vsem tekmovalcem OK Komenda iskreno čestitamo in jim želimo 
uspešno sezono. 

Od leve proti desni: predsednica OK Komenda Irena Hacin Kölner, 
nagrajenki Katja Babič in Nika Ravnikar, predsednik Občnega 
zbora Andrej Jarc

ORANGE CUP  – Orange 
Orienteering Cup – OK Komenda 
Vikend, 23. in 24. 4. 2022, bo obarvan v oranžno, saj OK Komenda 
organizira 2-dnevno mednarodno tekmovanje Orange Cup, kjer 
orientaciste čakajo 3 odlične tekme. 
V soboto bo najprej gozdna tekma na Komendski Dobravi (za ob-
čane od 9.30 dalje, prvi štart za tekmovalce ob 10.00), popoldne 
sledi šprint v Mengšu in v nedeljo dopoldne še dolge proge na Kri-
žu pri Komendi (za občane od 10.30 dalje, prvi štart za tekmovalce 
ob 11.00). Vse tri tekme štejejo tudi za Slovensko orientacijsko ligo. 
Na vseh treh tekmah bodo pripravljene tudi lažje proge, primer-
ne za družine in začetnike. Naj vas bližina dogodka opogumi, da 
pridete pogledat, kako lep šport je to. Predstavitev in pomoč bo 
zagotovljena. Vabljeni!

Več na   oz. https://www.ok-komenda.si/
2022-orange-o-cup-slo.
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Haya Veinhandl Obaid in 
Žiga Pahor prejela nagrado za 
najboljša judoista leta 2021

V torek, 22. marca, je v Austria Trend hotelu v Ljubljani pote-
kala že tradicionalna slavnostna prireditev s podelitvijo nagrad 
najboljšim judoistom v preteklem letu, ki jo je organizirala Judo 
zveza Slovenije. Priznanja so podelili glede na točke v slovenskem 
judo pokalu, kjer so se judoisti celo leto borili na tekmovanjih in 
nabirali točke tako v posameznih kategorijah, kot tudi ekipno za 
svoj klub.
Judo klub Komenda je prejel skupno 5 nagrad, kar kaže na velik 
napredek kluba in odlično delo trenerjev Boštjana Veinhandla, 
Anje Černjak in Katarine Kumer ter predanost in trud tekmoval-
cev, ki imajo veliko željo po doseganju vedno boljših rezultatov.
Nagrado za drugo najboljšo judoistko v kategoriji starejših de-
klic je osvojila Haya Veinhandl Obaid, ki je v letu 2021 osvojila kar 
osem zmag in eno tretje mesto, prav tako pa nosi naslov državne 
prvakinje za leto 2021.
Nagrado za drugega najboljšega judoista v kategoriji starejših 
dečkov je osvojil tudi Žiga Pahor, ki si je v lanski tekmovalni sezo-
ni enako kot Haya priboril osem zlatih kolajn in eno bronasto ter 
prav tako naslov državnega prvaka za leto 2021.

Ne glede na to, da je judo individualni šport, pa se točkuje tudi eki-
pno in tudi tukaj Judo klub Komenda ni ostal praznih rok. V kar 
treh kategorijah je osvojil 2. mesto in prejel nagrado zveze. Pri-
znanja za drugouvrščen klub so osvojili v kategoriji mlajših deklic 
U12, mlajših dečkov U12 in starejših deklic U14. Odlični so bili tudi 
starejši dečki U14, ki so se uvrstili na 4. mesto.

15ŠPORTNE VESTI

Judoisti v Žireh 
osvojili kolajne na 
Državnem prvenstvu 
in 5. pokalu Žirov

Prvi vikend v marcu je bil za Judo klub 
Komenda ponovno pester. Osvajali smo 
nove kolajne na Pokalu Žirov in Držav-
nem prvenstvu za kadete U18. V soboto je 
potekalo uradno tekmovanje Judo zveze 
Slovenije 5. pokal Žirov v starostnih ka-
tegorijah U12 in U14, nastopili pa so tudi 
mlajši judoisti U8 in U10. Judo klub Ko-
menda se je s šestimi zlatimi, petimi sre-
brnimi in kar desetimi bronastimi kolaj-
nami uvrstil na skupno odlično 4. mesto. 
Še boljši so bili starejši dečki U14, ki so 
bili ekipno drugi.

V nedeljo pa je bilo na vrsti Državno 
prvenstvo 2022 za kadete U18, kjer je 
za JK Komenda nastopilo pet tekmo-
valcev, ki so se res vrhunsko borili in 
osvojili kar 3 tretja mesta, za kolajno 
pa je malo manjkalo Žigi Klariču.

Uvrstitve judoistov:

Starejši dečki in 
deklice U14
1. mesto
Leon Adrović
Nastja Koštomaj 
Drakšić
Timeja Starovasnik

2. mesto
Mina Jenko

3. mesto
Teo Bizjak
Pavle Ilić
Stepan Kholodov

Mlajši dečki in 
deklice U12
3. mesto
Matija Matičič
Žiga Potočar

Cicibani U10
1. mesto
Mihajlo Ilić
Nik Mali

2. mesto
Vanja Ćirović
Lamar Širec

3. mesto
Tibor Ćirović
Ambrož Kristan
Žan Rizvanović Časar
Filip Toff

Mlajši cicibani U8
1. mesto
Ožbej Pančur

2. mesto
Jakob Urh
Zara Toff

3. mesto
Žan Klemen

Uvrstitve judoistov, 
Državno prvenstvo 
U18:
Luka Lukšič – 
3. mesto
Maj Lokar Gros – 
3. mesto
Brina Frece – 
3. mesto
Žiga Klarić – 
7. mesto
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Nogometašice so se pomerile na UKI Cup

Po dveh odpovedih zaradi epidemioloških razmer se je 
letos z deveto izvedbo vrnil turnir UKI Cup. 

V dveh dneh turnirja se je v Športnem parku Radomlje doka-
zovalo okrog 450 deklet, med njimi tudi kar nekaj iz Komende. 
»Vtisi so fantastični. Vsi smo že zelo pogrešali turnirje, na ka-
terih bi bilo na kupu več deklet in ekip. Ne samo dekleta, tudi 
organizatorji v klubih smo to že pogrešali. Veliko jih je sedaj 
prišlo povedati, da so lahko končno prišli zaigrati na takšnem 
turnirju,« pravi Andreja Leskovšek McQuarrie, predsednica 
ŽNK Radomlje, ki priznava, da takšni turnirji prihajajočih rodov 
dajejo dodatno motivacijo za delo.

A. S. Fo
to

: T
om

až
 S

tr
ga

r

Imamo novo državno prvakinjo v 
judu in tudi državnega podprvaka!

V soboto, 26. marca, se je v 
Gorici odvijalo najpomemb-
nejše tekmovanje leta za ju-
doiste v kategoriji mlajših 
kadetov in kadetinj – Državno 
prvenstvo 2022. S tremi tek-
movalci je nastopil tudi Judo 
klub Komenda in si priboril 
kar dve kolajni. Najuspešnej-
ša Haya Veinhandl Obaid je že 
drugo leto zapored ohranila 
naslov državne prvakinje v 
judu. Ne glede na to, da je letos 
nastopila kot mlajša v svoji 
kategoriji, ji nasprotnice niso 

bile kos in je s štirimi zmagami zadržala zmago v svojih rokah. Le 
redki vedo, kako zahteven šport je judo. Za tako velik uspeh je pot-
rebno trenirati vsak dan, odrekanje in rutina sta nekaj običajnega 
in prav zato je veselje ob takem rezultatu še toliko večje tako za 
športnika, kot tudi za trenerje. Na stopničkah je stal tudi Žiga Pa-
hor, ki je z odličnimi tremi zmagami prišel vse do finala in osvojil 
naslov državnega podprvaka 2022. 

Katarina Kumer

Boksarji so se združili v Mariboru in 
se pripravljali na državno prvenstvo

Boksarski klub Hayat se je od petka, 18. marca, do nede-
lje, 20. marca, udeležil boksarskih priprav, ki so potekale 
v Mariboru. 

Moči so združili BK Terme Maribor in Železničarski boksarski 
klub Maribor, ki so pod okriljem Boksarske zveze Slovenije or-
ganizirali boks kamp za mlade in nadobudne boksarje, ki jih že v 
aprilu čaka državno prvenstvo. Kondicijsko zahtevne boksarske 
treninge, kjer so tehniko pokazali izkušeni trenerji, je otrokom 
popestrila animacijska ekipa, ki jih je peljala v kino na ogled filma 
Batman ter v mesto na sladoledne vaflje. Priprav se je udeležilo 
13 članov BK Hayat, ki so se v Maribor odpravili z novim hitrim 
vlakom iz Ljubljane. Treningi so potekali dvakrat dnevno, udele-
žence pa je obiskal in pozdravil tudi predsednik Boksarske zveze 
Slovenije Rober Reher in jih nagradil z majicami. Tekmovalci so se 
odlično pripravili in bodo z intenzivnimi treningi nadaljevali tudi 
v domači telovadnici vse do doseženih ciljev.

Katarina Kumer

Judoisti ekipno na 2. mestu 
v Murski Soboti
V soboto, 12. marca, so judoisti Judo kluba Komenda na Pokalu 
Murske Sobote osvojili najboljši dosežek v tej sezoni in sicer eki-
pno uvrstitev na 2. mesto izmed 35 klubov iz 5 držav. Tekmovalo 
je 9 judoistov JK Komenda, ki so se borili med 216 tekmovalci, in 
kar 7 jih je osvojilo kolajno, od tega kar 5 zlatih.

Rezultati:

Haya Veinhandl Obaid – 
1. mesto

Kristina Videc – 1. mesto
Leon Adrović – 1. mesto

Timeja Starovasnik – 1. mesto
Stepan Kholodov – 1. mesto

Žiga Pahor – 2. mesto
Karim Veinhandl – 3. mesto
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KULTURNI DAN
Danes smo imeli kulturni dan. Ogledali smo si predstavo V 
dvorani gorskega kralja, kjer smo spoznavali glasbila.  Ig-
rali so: škrat Škrtacelj, Brutalij in kraljica Škrlatica. 

Lucija Klemen, 2. b

*   *   *   *   *
Šli smo v Cankarjev dom. Tam smo gledali predstavo V 
dvorani gorskega kralja. Na odru je igral orkester in plesali 
so balet. Spoznali smo različna glasbila. Videli smo kralji-
co Škrlatico.

Ana Gantar, 2. b

*   *   *   *   *
Šli smo v Ljubljano v Cankarjev dom. Imeli smo se zelo 
lepo. Videli smo hudobneža po imenu Brutalij, škrata Škr-
taclja in kraljico Škrlatico.

Pavle Lukić, 2. b

*   *   *   *   *
Danes smo imeli kulturni dan. Obiskali smo Cankarjev 
dom v Ljubljani. Všeč so mi bili plesalci in plesalke. Diri-
gent je zelo dobro dirigiral.

Klara Vrček, 2. b

NARAVOSLOVNI DAN 
V LOŠKEM MUZEJU

Avtobus nas je pripeljal v Škofjo Loko. Tam nas je pričakala 
vodička Sara. Peljala nas je v Škoparjevo hišo. Tam smo vi-
deli, kako se zamesi kruh. Potem smo lahko oblikovali svoj 
kruhek. Jaz sem naredila pletenko. Sara nam je razkazala 
muzej – slike in zgodovino. Najbolj mi je bil všeč dvižni 
most. Potem je bil čas za malico. Po malici smo pogledali 
film o tem, kako so včasih naredili moko. Na koncu smo 
spet odšli v Škoparjevo hišo, kjer se je pekel naš kruh. Bil 
je zelo dober.

Katarina Vidic, 4. c

*   *   *   *   *
Meni je bilo najbolj zanimivo dejstvo, da so nepoštene 
peke namakali v Ljubljanico. Všeč mi je bila zgodba o poh-
lepnem škofu, ki je naredil most brez ograje. Zanj je bilo to 
usodno, saj je padel z njega in umrl.

Žana Zupan, 4. c

*   *   *   *   *
V Loškem muzeju mi je bilo všeč vse, kar smo videli in pos-
lušali. To je bil moj najljubši dan.

Lorena Ademi, 4. c

*   *   *   *   *
Ko smo se peljali v Loški muzej, sem bil zelo navdušen. 
Všeč mi je bilo, da smo pekli kruh, gledali film, makete in 
stare predmete ter dvigali in spuščali dvižni most. Ni mi 
bilo všeč, da si nismo ogledali celega Loškega muzeja.

Oskar Pincolič, 4. c

*   *   *   *   *
V Loškem muzeju je bilo zabavno. Najprej smo oblikovali 
in pekli kruh. Videla sem, v kakšnih hišah so živeli vča-
sih. V Škoparjevi hiši sem videla črn strop, ker včasih niso 
imeli dimnikov. Vodička Sara nam je prebrala zgodbo o 
velikanu Gorjanu. Ko se je pekel kruh, smo odšli v muzej. 
Potem smo odšli po kruh in ga poskusili. Bil je dober.

Eva Mihelčič, 4. c

*   *   *   *   *
Zanimiva mi je bila maketa gradu. Včasih je imel grad 
stolp, danes pa ga ni več. Ogledali smo si tudi dvižni most. 
Naša vodička je dovolila, da smo ga dvignili. Videli smo 
tudi stare predmete, s katerimi so obdelovali polja. Kruh 
je bilo včasih zelo težko narediti, zato je bil tako cenjen. V 
Loškem muzeju mi je bilo zelo všeč.

Simon Mihelčič, 4. c

Iz šolskih klopi ...

KAKO JE KRJAVELJ PREGNAL 
PONOČNE TATOVE
»Krjavelj, ali tatovi sploh še so na tem svetu?« so ga vpra-
šali gostje. »O, seveda so, davi sem jih odgnal,« je rekel 
Krjavelj. Gostje so smeje nadaljevali: »Povej nam, kaj se 
je zgodilo.« In Krjavelj je začel pripovedovati: »Takole je 
bilo: Nekega lepega zimskega večera, ko je bilo že prav 
toplo, tam okoli – 12 ̊C, sem se odpravil surfat. Sonce je 
že zahajalo in sam sem bil sredi morja, le kresničke so se 
videle. Čez nekaj časa sem sredi morja zaslišal 'pomf' in 
tako zelo sem se prestrašil. Takoj sem vzel kolo.« Gostje 
so ga takoj vprašali: »Čakaj, kako si lahko vzel kolo, če si 
bil sredi morja?« Krjavelj jim je še hitreje odgovoril: »Oh, 
imel sem vodno kolo, no, saj ni pomembno. Prikolesaril 
sem do svoje hišice in v njej zagledal luč. Takoj sem pla-
nil na zločinca (na koncu sem ugotovil, da sta bila med-
veda). Vzel sem straniščno školjko, ki je ravno ležala na 
tleh, in medveda sta se me zelo prestrašila in bežala tako 
daleč stran, da ju še mestni župan ni nikoli več videl. Po-
zabil sem povedati, nič me ni bilo strah.« Gostje so prav z 
užitkom rekli: »Kako, če pa si ravnokar rekel, kako te je 
bilo strah?« Krjavelj je odvrnil: »O, ja, bilo me je čisto čisto 
čisto malo, samo čisto čisto na začetku ...« Gostje so se le 
spogledali in se mirno pogovarjali dalje.

Tamara Kralj, 6. c
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TRETJEŠOLCI NA TABORU
Ko smo prišli v dom CŠOD Čebelica, smo najprej pojedli malico. 
Potem smo urejati sobe. Po kosilu smo šli na sprehod do cerkve 
na Zaplazu. Zvečer pa smo si ogledovali ozvezdja.

Matija Ravnikar, 3. a

*   *   *   *   *
V torek smo imeli naravoslovne igre. V gozdu smo se pogovar-
jali o živalih, ki jih lahko srečamo. Potem nam je učitelj Matej 
dal koruzo in smo bili veverice. Skrivali smo koruzo in jo po-
tem iskali. Šli smo se tudi detektive. Razdelili smo se v pare. 
Najprej si je en v paru zavezal trak čez oči, drugi pa ga je vodil 
po gozdu do nekega drevesa in nazaj. Potem je trak snel in je 
moral zopet poiskati drevo. Bilo je težko, vendar zabavno. To-
rek smo zaključili z zabavo. Vsaka soba si je zamislila kakšno 
koreografijo. Plesali smo in se zabavali. Tabor mi je bil zelo 
všeč in rada bi šla še enkrat.

Nina Lazović, 3. a

*   *   *   *   *
Na taboru sem se imela zelo lepo, ker smo se veliko igrali in 
se sprehajali. Učili smo se orientirati. Všeč mi je bilo, ko smo 
gledali ozvezdja. Videli smo Orion in njegov pas ter Veliki voz. 
Najbolj zabavno je bilo, ko smo zadnji večer imeli žur. Veliko 
smo plesali in se zabavali.

Ana Karin Hirschegger, 3. b

*   *   *   *   *
Najbolj sem si zapomnil, da smo na lovu na lisico morali ugi-
bati živali in reševati naloge ter metati kamenčke v obroč. 
Najbolj všeč mi je bilo, da smo pri tej nalogi lahko šli kar sami 
naokrog po kraju Čatež.

Žan Ožura, 3. b

Všeč mi je bilo, ko smo žurali in ko smo dekleta dobila prizna-
nja za najbolj urejeno sobo. Tudi ko smo opazovali ozvezdja 
in zvezde, sem zelo uživala. Najbolj sta mi bili všeč zvezdi Si-
rij in Severnica.

Karin Brežnik Đukić, 3. c

*   *   *   *   *
Na taboru mi je bilo zelo zabavno, ker smo bili veliko zunaj. 
Imeli smo lov na lisico in veliko drugih iger. Najbolj všeč mi 
je bilo, ko nam je Matej v cerkvi na Zaplazu povedal zgodbo 
o škratu Čatežu. Všeč mi je bilo tudi pospravljanje sob, naša 
skupina je zmagala in osvojila priznanje.

Tine Pibernik, 3. b

*   *   *   *   *
Najbolj mi je bilo všeč: disko, lokostrelstvo, zvezde, dobra hrana 
in soba. In videla sem veliko zanimivih stvari. V sobi smo bile 
vse punce iz razreda in imele smo dva pograda in štiri postelje.

Viktorija Avbelj, 3. c
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RAKOV ŠKOCJAN 
V ponedeljek, 21. 3., smo se učenci 6. č in 6. c odpra-
vili v Rakov Škocjan. Zjutraj smo se zbrali ob 8. uri 
in se vkrcali na avtobus. Vozili smo se približno eno 
uro. Ko smo se ustavili in pojedli malico, smo se 
znova posedli na avtobus in se odpeljali naprej. 
Izstopili smo pri reki Rak, vsak je pobral en listek in 
sprehodili smo se čez most želja. Listek smo vrgli v 
reko in si nekaj zaželeli. Z ogledom smo nadaljevali 
po gozdni poti, ob kateri je raslo veliko rastlin, pri-
merjali smo jelko in smreko. Smreka ima trše igli-
ce kot jelka, smreki storži rastejo navzdol, jelki pa 
navzgor. Vodička nas je vodila in ustavili smo se za 
odmor. Ura je bila približno 12. 
Malo smo pomalicali in se odpravili naprej. Tam 
smo dobili drugega vodiča, ki nas je peljal v Zel-
ške jame. Najprej smo hodili ob reki in v jamah 
brez stropa, potem pa smo šli v Ernestovo jamo, 
v kateri smo si pogledali stalagmite in stalakti-
te. Jama se je manjšala in na koncu smo ugasnili 
lučke. V jami je bilo tako temno, da, ko si zaprl 
oči, nisi videl razlike. Prižgali smo lučke in zag-
ledali netopirja. Potem smo se odpravili ven in na 
avtobus. Ustavili smo se ob kamniti poti, prek-
riti z mahom. Povzpeli smo se po strmi poti in 
uživali v lepem razgledu. Skoraj ves čas smo si 
zapisovali pomembne podatke. Z avtobusom smo 
se pripeljali do presihajočega Cerkniškega jezera. 
Sprehodili smo se po blatnih vrtačah in uvalah 
ter končno prišli do jezera z vodo. Bilo je preču-
dovito. Dan mi je bil všeč, saj je bil zelo zanimiv 
in veliko sem se naučila. Čeprav smo prišli do-
mov šele ob pol petih, mi je dan hitro minil. 
 

 Zarja Plevel, 6. č 

S SOŠOLCI NA LEDENEM LEDU
Pred zimskimi počitnicami smo prejeli prijavnice za športni 
dan. Zame je bilo to nekaj novega, saj smo šli sedaj skupaj z 
učenci 8. in 9. razredov. Na izbiro smo imeli smučanje, drsanje 
in pohod. Seveda, in brez pomislekov, sem izbrala drsanje. Dva 
dni pred športnim dnevom smo na oglasni deski videli razpo-
red skupin. 
Po skupinah smo se razdelili po avtobusih. Ko smo prišli v 
Domžale, sem bila presenečena, kako veliko drsališče imajo. 
Izposodila sem si drsalke, jih obula in odložila nahrbtnik v 
garderobo. Približno tri kroge sem potrebovala, da sem se 
popolnoma navadila, ker sem nazadnje drsala decembra. 
Vsaka dva kroga sem bila z drugimi sošolci. Zelo je bilo za-
bavno, ko se nam je pri drsanju pridružila učiteljica. Vmes 

sem skoraj padla, ampak me je za roko k sreči držala prija-
teljica. Ker smo dve uri neprestano drsali, so me zelo bolele 
noge, vendar sem se pustila prepričati v lovljenje. Bala sem 
se, da bom padla, a na koncu se je vse srečno izteklo. Lovili 
smo se in se smejali.
Učitelji so naznanili, da je prišel čas za odhod, zato sem se se-
zula, vrnila drsalke in vzela svoje reči. Na avtobusu smo sedeli 
zadaj – tam je najbolje, ker te učitelji ne gledajo. Bila sem ut-
rujena, a ne toliko, da se ne bi mogla smejati. 
Tega dne ne bom nikoli pozabila, bilo je odlično. Upam, da bo 
še več športnih dni, saj se s sošolci tako bolj povežemo. 

Maruša Podgoršek, 7. b

Lara Žumer, 7. b
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SODELOVANJE NA VSESLOVENSKEM FESTIVALU MLADIH

Petošolci Lovro Drnovšek, Jurij Flor-
janič, Jakob Starovasnik, Lovro Škrlep, 
Tamara Velkoski in Neža Vrhovnik Pa-
pler smo pri turističnem krožku razi-
skovali vodo v Komendi. Prijavili smo 
se na projekt Turizmu pomaga lastna 
glava. Letošnja tema je bila Voda in 
zdravilni turizem. 
Na naših srečanjih smo se odločili, da 
bomo raziskovali mlinčke in Žegnan 
studenec v Suhadolah. Pridno smo se lo-
tili dela, ki pa ga je za kar lep čas ustavila 
korona in se nismo mogli več srečevati. 
V februarju smo spet pričeli z delom. 
Težko smo našli idejo, kako bi lahko 
vodo pri mlinčkih tudi tržili. Odločili 
smo se, da bomo z motivi pri mlinčkih 
poslikali lične stekleničke. 
Najprej smo oddali turistično nalogo in 
kaj kmalu izvedeli, da bomo svoje ideje 
lahko predstavili tudi na 36. vsesloven-
skem festivalu mladih Turizmu pomaga 
lastna glava. Ves čas do festivala smo se 
pridno pripravljali na ta dogodek. Na-
redili smo plakate, poslikali steklenice, 
ob mlinčkih posneli videopredstavitev 
in zapeli našo himno. Besedilo zanjo je 
napisal petošolec Lovro Škrlep, zapeli 
pa smo jo na melodijo Komar (Čuki).
Končno je napočil dan, četrtek, 31. 
marec, ko smo se lahko predstavili na 
festivalu, ki je potekal v kamniškem 
Mercator centru. Pripravili smo tr-
žnico, jo oblepili z izdelanimi plakati, 
nanjo zložili vse stekleničke, ki smo 
jih napolnili z zdravilno vodo iz Žeg-
nanega studenca, in lesen mlinček, ki 
ga je izdelal učenec Jurij Florjanič. Pri 
predstavitvi smo imeli ves čas v mislih 
tudi ekologijo, zato smo vodo iz Žegna-
nega studenca nalili v steklenice in ne 
v plastenke, predstavitev pa smo strnili 
v tri QR kode. Tako smo letake delili le 
na majhnih lističih in nam ni bilo treba 
barvno natisniti vseh fotografij, ki smo 
jih želeli pokazati ostalim.
Učenci so se na predstavitvi res dobro 
odrezali in članom komisije ter nak-
ljučnim obiskovalcem lepo prikazali 
mlinčke v Suhadolah.
Na festivalu je poleg OŠ Komenda Mo-
ste sodelovalo še šest drugih šol. Ob 

koncu predstavitve je sledil zabaven 
kviz, na katerem sta sodelovala po 
dva učenca iz vsake šole. V polfina-
lu sta naša učenca Jakob Starovasnik 
in Lovro Škrlep z lahkoto pometla 
z nasprotniki in se uvrstila v finale. 
Tudi tu sta blestela v znanju in osvoji-
la prvo mesto. Ostali pa smo ju spod-
bujali z navijanjem. 

Po končanem kvizu je sledila še uradna 
razglasitev ocenjevanja našega dela. 
Učenci naše šole smo za svoje razisko-
vanje dobili srebrno priznanje, na kar 
smo bili vsi zelo ponosni.

Simona Bežan in Marjeta Kuhar, 
mentorici turističnega krožka
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Dogajanje v Mravljišču
Ustvarjalna  delavnica ČIRE ČARE   za otroke od 5 do 12 let, 
vsako soboto od 10. do 12. ure v prostorih Mravljišča:

7. maj 2022: DAN ODPRTIH VRAT med 10. in 13. uro,
14. maj 2022: RAZISKUJEMO ČLOVEŠKO TELO, kaj vse se 
skriva v nas,
21. maj 2022: MLADI KIPARJI, izdelovanje kipa iz mavca,
28. maj 2022: KLIČEMO POLETJE zaključna zabava z otroci.

Kaj se je dogajalo pri skavtih v 
mesecu marcu …
Operacija Sever

Operacija Sever je skavtski dogodek, kjer se zberejo člani gorenj-
skih stegov in se preizkusijo v orientaciji. Tokrat smo se dobili 
v Kamniku. Komenda je do tja prišla s kolesi, saj je bila lokacija 
dovolj blizu. Dobili smo se ob 7.00 pri gasilskem domu na Križu. 
Takrat je bilo še zelo mrzlo, a se je proti popoldnevu otoplilo do 
te mere, da se ne bi branil hladnega vetrčka. Nato smo se razdelili 
v skupine in začeli z našo nalogo, ki pa je bila, da gremo do vseh 
točk, označenih na zemljevidu, in tam opravimo naloge. Te točke 
so bile razporejene po bližnjih krajih. Cel dogodek je potekal od 
8.00 do okoli 16.00.
Naša skupina je začela kar dobro, dokler se nismo izgubili v gozdu, 
ki pa nam je vzel nekaj dragocenega časa. Nekako smo našli pravo 
smer in pot nadaljevali. Na poti smo srečali še druge skupine, ki 
so nam pomagale najti točke. Vreme je bilo sončno, brez oblačka, 
ki bi nam na poti dajal senco. Na srečo je bilo večino poti v gozdu. 
Na pot smo vzeli ravno prav stvari, tako da nas teža nahrbtnika ni 
ovirala. Proti koncu smo bili že malo utrujeni in zato bolj počasni. 
A še vseeno smo prispeli na cilj. 
Prispeli smo ravno prav, tako da je bilo kosilo še toplo. Nato nas 
je še čakal test iz poznavanja orientacije. Sledil je prosti čas in za-
ključek, kjer so podelili nagrade zmagovalcem. Utrujeni smo se 
domov odpravili s kolesi.

Gabriel Petkovšek, Tehnični volk

Čiščenje fevda

Po dveh letih smo na deževno soboto spet vsi skupaj zbrali za spo-
mladansko čiščenje našega travnika in gozda. Kljub prvemu dežju 
(celo snegu!) po dolgem času in nižjim temperaturam smo se v 
lepem številu zbrali pripravljeni na delo. Vreme nas je navdihnilo, 
da smo si čiščenje predstavljali kot nabiranje materiala iz gozda 
za izgradnjo barke, ki bi preživela vesoljni potop. V dveh urah smo 
nabrali 5 kupov (ali bark – če si le imel dovolj domišljije) trnja, ve-
jevja, štorov… Poleg tega smo po predelih travnika in gozda sadili 
medovite rastline, da bo prijeten tudi za čebele. Tako smo se nau-
čili, kako skrbeti za lastnino in pomembnosti škornjev in pelerin, 
če želiš ostati (vsaj malo) suh. 

Martin Rode, Perfekcionistični sokol

Lepo vabljeni na dan odprtih vrat in praznovanje 
30-letnice ustanovitve našega stega.

KDAJ? 7. 5. ob 15.00
KJE? Na skavtskem travniku - pridite do lovske koče in 

sledite oznakam. 
Se vidimo :)
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Matej
Tonin
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10 razlogov, zakaj voliti NSi
1. Verjamemo v človekovo dostojanstvo,  

    svobodo, pravičnost in varnost.

2. Smo zmerni, delavni, vztrajni in zvesti.

3. Smo ekipa polna svežine in političnih izkušenj.

4. Imamo najbolj dodelan program.

5. Verjamemo v družino, lokalno skupnost in v svoj narod.

6. Smo zagotovilo za stabilno, učinkovito in napredno vlado.

7. Držimo svoje obljube.

8. Smo varuhi tradicionalnih vrednot.

9. Vrednote, o katerih govorimo, tudi živimo.

10. Smo zmerna desna sredina, ki jo Slovenija potrebuje.

Hvala vam za vašo podporo in  
skupaj odločno naprej za naše kraje!

Od kod sem: Celo življenje sem Kamničan 
povezan s Komendo. Starša izhajata iz Gore 
pri Komendi.

Moje kompetence: izhajam iz podjetniške 
družine, 35 let izkušenj iz gospodarstva je 
navrglo moj največji projekt Slovenia Eco 
Resort, katerega sem sprojektiral, zgradil in 
ga uspešno vodim.

Zakaj kandidiram za poslanca DZ: Poznam 
probleme v gospodarstvu, turizmu in 
kmetijstvu, za katere imam tudi rešitve.
Z vašim zaupanjem bomo sledili modernim 
smernicam razvoja in blaginje.

Hvala za zaupanje in vaš glas,
Matjaž Zorman

Matjaž Zorman
18
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Program prireditev ob občinskem 
prazniku Občine Komenda 2022

1. maj, nedelja
Godba Komenda

Prvomajska 
budnica 2022
5.00 - 9.30 / Po vaseh 
občine Komenda

2. maj, ponedeljek
Planinsko društvo Komenda

Spominski pohod 
Milana Šinkovca
8.00 / Odhod izpred pla-
ninskega doma Komenda

3. maj, torek
Namiznoteniški klub Komenda

Tekmovanje/turnir 
v namiznem tenisu 
discipline:  ob 18.00 de-
klice od 1. do 5. razreda in 
dečki od 1. do 5. razreda, 
ob 19.00 deklice od 6. do 9. 
razreda in dečki od 6. - 9. 
razreda, ob 20.00 veterani 
in rekreativci
18.00 / Športna dvorana v 
OŠ Moste

3. - 10. maj
Društvo upokojencev Komenda

Tekmovanja v balinanju
Balinišče pri Planinskem 
domu na Podborštvu pri 
Komendi

5. maj, četrtek
Društvo za mladinsko 
dejavnost Mravljišče

Občinsko tekmovanje 
v lokostrelstvu
17.00 / Športna dvorana 
Komenda

7. maj, sobota
Društvo za mladinsko 
dejavnost Mravljišče

Mravljišče se predstavi - 
dan odprtih vrat 
(ustvarjane in kuharske 
delavnice, igre brez meja ...)
10.00 / Prostori Mravljišča

Šahovski klub Komenda

Turnir mladih Komenda 
2022 - kadetski turnir
9.00 / Glavarjeva cesta 104, 
Komenda

Društvo prijateljev športa

Odbojkarski turnir za 
pokal Komende 2022
9.00 / Športna dvorana 
Komenda

8. maj, nedelja
Šahovski klub Komenda

Šahovski turnir v 
počastitev praznika 
Občine Komenda
9.00 / Glavarjeva cesa 104, 
Komenda

ŠD Suhadole

Odprto občinsko 
prvenstvo v gorskem teku
10.00 / Vaški trg v Suhadolah

10. maj, torek
Ustanova Petra Pavla 
Glavarja in Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik 

Pogovor o knjigi 
(Ne)poznani Glavar: 
o življenju Petra Pavla 
Glavarja in njegovem času
18.00 / Prostori OŠ Komen-
da Moste

Društvo upokojencev Komenda

Občinski turnir v pikadu 
za upokojence za pokal 
Občine Komenda
18.00 (ženske), 19.00 
(moški) / prostori Teni-
škega kluba Komenda

12. maj, četrtek
Zveza združenj borcev za 
vrednote NOB Krajevna 
organizacija Komenda

Spominska slovesnost 
pri partizanski bolnici 
dr. Tineta Zajca na 
Komendski Dobravi
10.00 / Pri partizanski 
bolnici dr. Tineta Zajca na 
Komendski Dobravi

Vrtec Mehurčki

Mehurčkov dan
ves dan / Igrišča Vrtca 
Mehurčki

14. maj, sobota
Ustanova Petra Pavla Glavarja 

Pot k sosedu - 
dobrodelni pohod za 
vse generacije
7.30 / Poslovna cona 
Komenda - Mlinčki - 
Koseški hrib - Koseze 
(cerkev sv. Štefana) – 
Vodice – Poslovna cona 
Komenda

Društvo prijateljev športa

7. Komenški pentatlon
9.00 / Športna dvorana 
Komenda

Teniški klub Komenda

Teniški turnir 
moških dvojic
9.00 / Teniška igrišča na 
Gmajnici

15. maj, nedelja
Konjeniški klub Komenda

Kasaške dirke:  
Memorial Janka Juhanta 
- pokal Občine Komenda
14.30 / Hipodrom Komenda

Teniški klub Komenda

Teniški turnir moški in 
ženske posamezno
10.00 / Teniška igrišča na 
Gmajnici

Občina Komenda

Slavnostna seja 
Občinskega sveta 
Občine Komenda 
s podelitvijo 
športnih  priznanj
17.00 / Telovadnica 
osnovne šole v Mostah

19. maj, četrtek
Društvo upokojencev Komenda

Turnir za upokojence - 
sekcija podkve
17.00 / Prenočišča Kralj 
v Mostah

20. maj, petek
OZVVS Kamnik - Komenda

Srečanje veteranov 
vojne za Slovenijo 
»Dan veteranov OZVVS 
Kamnik - Komenda«
17.00 / Teniška igrišča 
na Gmajnici

21. maj, sobota
PGD Križ

Vrtna veselica - 
Veseli svatje
19.00 / Gasilski dom 
na Križu

22. maj, nedelja
Kolesarsko društvo Rog

15. velika nagrada 
Občine Komenda 
– mednarodno kolesarsko 
tekmovanje in Lidlova 
preizkušnja za mlade
10.00 / Start pred obči-
no Komenda in cilj pred 
cerkvijo v Komendi

23. maj, ponedeljek
Društvo upokojencev Komenda

Turnir za upokojence - 
sekcija namizni tenis
17.00 / Resort Knez, Gora 
pri Komendi 

29. maj, nedelja
Godba Komenda

Spomladanski koncert
13.00 / Planinski dom na 
Podborštu pri  Komendi
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E-oskrba na daljavo za varno bivanje na domu je odslej brezplačna 

Ministrstvo za zdravje je na podlagi 
Javnega razpisa za izbor operacije 
»E-oskrba na domu«, ki ga je prip-
ravilo ob podpori Službe Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko poli-
tiko, za izvajalca storitve E-oskrba 
izbralo Telekom Slovenije s konzor-
cijskim partnerjem Zvezo društev 
upokojencev Slovenije. 

Slovenija je sredstva pridobila od Evrop-
skega socialnega sklada in virov REACT-
-EU, skladno s tem pa bo uporaba stori-
tve E-oskrba za 5.000 upravičencev do 
30. septembra 2023 brezplačna. Telekom 
Slovenije je z vklopom prvih upravičencev 
pričel sredi aprila 2022. 
E-oskrba je socialnovarstvena storitev so-
cialnega servisa, ki starejšim, invalidom 
in kroničnim bolnikom omogoča samo-
stojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje 
v domačem okolju, saj zagotavlja 24-urno 
povezavo z asistenčnim centrom oz. zdra-

vstvenim osebjem in organizacijo pomoči, 
če jo uporabniki potrebujejo. 

Do brezplačne storitve E-oskrba so upra-
vičeni vsi, ki: 

 ◼ so starejši od 65 let in pretežni del dne-
va bivajo sami; 

 ◼ zaradi pridruženih kroničnih nenalez-
ljivih bolezni spadajo v ranljivo skupi-
no prebivalstva v primeru zbolevanja za 
koronavirusno boleznijo; 

 ◼ jim je v skladu s predpisi s področja in-
validskega in pokojninskega zavarova-
nja priznana invalidnost; 

 ◼ v skladu s predpisi s področja invalidske-
ga in pokojninskega zavarovanja preje-
majo dodatek za pomoč in postrežbo;

 ◼ so stari 18 let ali več in so zaradi nevro-
loških oziroma nevromišičnih obolenj 
ogroženi za padec oziroma so zaradi 
kognitivnega upada pri demenci iz-
postavljeni različnim neželenim do-
godkom v okolju. 

Uporabnik E-oskrbe lahko asistenčni 
center na pomoč pokliče 24 ur na dan in 
vse dni v letu, in sicer s preprostim pri-
tiskom na gumb varovalnega telefona, 
ki je nameščen v njegovem domu, ali s 
pritiskom na gumb za klic na pomoč na 
zapestnici, ki jo ima vedno pri sebi. Po-
leg zapestnice uporabnik prejme tudi 
mobilni detektor gibanja na obesku, ki 
ima prav tako poseben gumb za proženje 
klica na pomoč, hkrati pa detektor tudi 
samodejno zazna padec in ob tem sproži 
klic v asistenčni center. 

Zainteresirani za naročilo brezplač-
ne storitve E-oskrba lahko pokličejo na 
brezplačno številko 080 12 13 ali pošljejo 
sporočilo na eoskrba@telekom.si, vse in-
formacije so na voljo tudi pri Zvezi dru-
štev upokojencev Slovenije.

Povzeto po objavi s 
spletne strani Občine Komenda

Zavedamo se, da v preteklosti nismo naredili vsega pravilno, ampak tako, kot se 
vse spreminja, se spreminjamo tudi mi. Ekipa pri nas je mavrična, imamo vzpone 
in padce, ti pa nas delajo močnejše in boljše.
Je pa res, da če se želiš preizkusiti v naši ekipi, moraš biti malo poseben, željan 
znanja in velikokrat pionir.

Pa si iz pravega testa? Si upaš?
Če je odgovor DA, pošlji prošnjo na kadri@plamtex.si
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Če me iščete, me iščite v svojih srcih. 
Če imam tam bivališče, bom vedno pri vas.

Lepo se zahvaljujemo vsem, ki so nam stali ob stra-
ni, nam izrazili sožalje, ga pospremili k večnemu 
počitku in nam nudili pomoč. 
Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu. 

Vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

V 42. letu se je mnogo 
prezgodaj poslovil naš dragi 

sin, brat, stric in nečak
 

MATIJA BERGANT

Odšli so ...

V 82. letu starosti je umrl Janez 
Zarnik, po domače Zormanov ata, 
iz Brega pri Komendi. 

V 89. letu je umrla Ivanka Vrtač-
nik, po domače Biškova Ivanka, iz 
Most pri Komendi.

V 75. letu je umrl Aleš Kern, po do-
mače Sveščev Aleš, iz Komende.

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 27. maja. Rok za posredovanje gradiv za objavo v majski
številki je 10. maj 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.

Srce tvoje je zastalo in zaprl si oči,
čeprav spokojno spiš, z nami

v spominih še naprej živiš.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem so-
rodnikom, sosedom, znancem in prijateljem za 
izrečeno sožalje, darovane maše, žalne sveče ter 
tolažilne besede. Hvala tudi vsem, ki ste ga pospre-
mili k večnemu počitku. Zahvala tudi komendske-
mu župniku za lep pogrebni obred ter pogrebni 
službi Komunala Kamnik za dobro izvedeno orga-
nizacijo pogrebnega obreda. 

Vsi njegovi domači
Podboršt, marec 2022

V 91. letu starosti nas je 
zapustil naš dragi mož, oče, 

dedek, pradedek in tast
 

PAVLIČ JOŽE
(13. 3. 1931 – 9. 3. 2022)

 iz Podboršta pri Komendi.

ZAHVALA

URADNI DISTRIBUTER
.si

KLIMATSKE NAPRAVE

PRIHODNOST
BREZSKRBNA

OBVESTILA
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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 10. aprila 2022. Na kuverto ne pozabite pripisati 'NAGRADNA 
KRIŽANKA', poleg tega pa zraven potrebujemo še vaše ime, priimek in naslov. Iz 
rešitev, prejetih preko e-pošte, se iz vsakega e-naslova upošteva le ena rešitev. 
Ostala pravila so objavljena na spletni strani Občine Komenda.

Rešitev marčevske križanke se glasi: ARBORETUM VOLČJI POTOK

Seznam nagrajencev Nagradne križanke ARBORETUMA VOLČJI 
POTOK  v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 03/2022:

1. nagrada  - letna vstopnica za obisk parka v Arboretumu:  
JOŽEF KOČAR

2. nagrada  - družinska vstopnica za obisk parka v Arboretumu:   
MARUŠA VRHOVNIK

3. nagrada  - dve odrasli vstopnici za obisk parka v Arboretumu:  
MANCA JUVAN

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta 
nagrade prevzamejo v Arboretumu Volčji Potok, Volčji Potok 3, 1235 

Radomlje (telefon: 01 831 23 45). ČESTITAMO!

Za še boljšo dostopnost domačih Gruntovih izdelkov ob 
Glavarjevi cesti 50 stoji prodajni avtomat. V njem je na 
voljo več vrst jogurtov, sirov, testenin, marmelad, skuta, 
sladka in kisla smetana, mleko ter piškoti. Za dogodke in 
praznovanja pecivo in piškote z veseljem izdelamo tudi 
po vaših željah. Za več več informacij nas kontaktirajte 
na 031/333-301, ali pa se osebno oglasite v trgovinici. 

1. Nagrada – paketek Gruntovih dobrot
2. Nagrada – paketek Gruntovih dobrot
3. Nagrada – paketek Gruntovih dobrot



Delovni čas:

Vrtni center Gašperlin, Moste pri Komendi
pon. - pet.: 8.00 do 19.00, sob.: 8.00 - 17.00

V Vrtnem centru Gašperlin že vse 
cveti in dehti za vas in za vaš dom!

Polepšajte dom in okolico z balkonskim 
cvetjem, parkovnimi rastlinami, grmovnicami 
ali številnimi drugimi rastlinami.
Pripravili smo vam tudi pomoč, brezplačni 
katalog Cvetje za poletje 2022.

     www.vrtnicenter.si

Vrtni center Gašperlin  Ljubljana
telefon: 01 235 1560 ljubljana@vrtnicenter.sidelovni čas

delavniki: 8-19 uresobote: 8-17 ure

elho  BRUSSELS DIAMOND OVAL

Vrtni center Gašperlin  Komenda 
telefon: 01 834 3587 gasperlin@vrtnicenter.sidelovni čas

delavniki: 8-19 uresobote: 8-17 ure

elho KORITO BARCELONA

•  Sobne rastline, velika izbira, ugodne cene, vedno na izbiro več kot 3500 rastlin.

• Balkonsko in parkovno cvetje, velika izbira, kakovostne sadike iz lastne vzgoje.

•   Drevnina, trajnice, oblikovana drevnina.
• Substrati in gnojila za rože, notranji in zunanji lonci, okrasna keramika.

•  Vrtno orodje, čebulice, semena.• Cvetličarna in aranžiranje: rezano cvetje, šopki, poročni aranžmaji, venci. 

• Darilni program.

Več na www.trgovina.vrtnicenter.siwww.vrtnicenter.si

Vljudno vabljeni!

•  Enkratni nakup balkonskega in  parkovnega cvetja nad 120 € brez posaditve - brezplačna cvetoča obešanka (ø 31cm) po izbiri.•  Ob nakupu lonca Lechuza ali Elho ter sobne rastline: brezplačna posaditev  v dveh delovnih dneh.•  Ob nakupu sobnih rož, drevnine ali loncev nad 300 €: brezplačna dostava do 25 km.

Posebne ugodnosti

Zastopnik za Lechuzain Elho cvetlične lonce. 

Brezplačni katalog 
Cvetje za 

poletje 2022

Vrtni center Gašperlin, Ljubljana, Dolgi most
pon. - pet.: 8.00 do 19.00, sob.: 8.00 - 17.00


