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Časopis Aplenca – Glasilo Občine Komenda je naslednik časopisov
Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila Občine Komenda,
ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine Komenda. Skupaj sta izhajala
do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca - Glasilo
Občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod
zaporedno številko 1135.

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

Glasilo izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno. Naslednja številka bo izšla v četrtek, 30. junija 2022. Rok za posredovanje gradiv za objavo v junijski številki je 13. junij 2022. Anonimnih prispevkov ne obravnavamo, mogoča pa je anonimna objava.

Fotografija na naslovnici: Špela Šimenc
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Pogovor z županom

»Dokler ne bo rešen postopek izdaje okoljevarstvenega
dovoljenja za obratovanje odlagališča inertnih odpadkov
Suhadole, novih investicij v Občini ne izvajamo«
Osnovna šola Komenda Moste ima novega ravnatelja – Otvoritev doma starostnikov se je zamaknila – Na pokopališču vedno večji problem kraje sveč.

A

li zgodba z inertnimi odpadki v Suhadolah dobiva epilog? Je Ministrstvo za okolje in prostor že odločilo
o pritožbi, ki sta jo podala stranska udeleženca – lastnika zemljišč?
V zvezi s postopkom izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča
inertnih odpadkov Suhadole, je Občina 9. 5.
2022 prejela odločbo Ministrstva za okolje
in prostor (MOP), s katero je drugostopenjski organ pritožbama stranskih udeležencev
ugodil, okoljevarstveno dovoljenje odpravil
in zadevo vrnil organu prve stopnje v ponovni
postopek. Pri tem je ključno, da je MOP glede
vodenja postopka izdaje okoljevarstvenega
dovoljenja na strani prvostopenjskega organa (ARSO) ugotovil kršitev upravnega postopka in posledično nepopolno ugotovitev
dejanskega stanja. Torej gre v ponovnem postopku za odločanje o procesnih vprašanjih
in nov ugotovitveni postopek ni potreben. V
povezavi s ponovnim odločanjem prvostopenjskega organa, je Občina na ARSO že naslovila poziv za prioritetno obravnavanje v
zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja,
saj obstaja javni interes, da se o predmetni
zadevi nemudoma odloči.
Poletje se bliža, takrat naj bi se v novi
dom starostnikov vselili prvi stanovalci.
Mimoidoči lahko vidimo, da se aktivno
zaključujejo dela. Ste seznanjeni z
informacijo, bodo prvi stanovalci sprejeti
po načrtih?
Glede na dolgotrajne postopke pridobivanja raznih soglasij in dovoljenj ter težav pri
zaposlovanju ustreznega kadra trenutno
kaže, da bo družba SeneCura prve stanovalce v novi dom v Komendi začela sprejemati s 1. septembrom 2022.
Kateri večji projekti trenutno tečejo v
Občini in kaj se načrtuje naprej?
V Občini v skladu s sprejeto zavezo kakšnih
novih investicij ne izvajamo, dokler ne bo

rešen postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča
inertnih odpadkov Suhadole. Vsekakor pa
nam dela na Občini ne zmanjkuje, poleg
rednega dela imamo iz dneva v dan nove
zahtevke za posredovanja dokazil in dokumentacije na državne institucije.
Na uredništvo se zadnje čase precej
pogosto obrne kakšen občan s težavo
kraje sveč na pokopališču. Kaj (če kaj) se
lahko naredi v tej smeri?
Žal je celo pokopališče občasno tarča
nepridipravov in vandalov, občani pa se s
problematiko kraje sveč redko obrnejo na
Občino kot upravljavca pokopališča. Predvidevamo, da se večina kraj sveč in tudi
cvetja dogaja ponoči, kljub temu, da je pokopališče opremljeno z javno razsvetljavo.
Občina Komenda razume zgražanje najemnikov grobov nad takim početjem in
nespoštovanje pietete do pokojnih obsoja,
saj najemnikom in obiskovalcem grobov
poleg materialne škode lahko povzroča
tudi čustveno prizadetost.
Videonadzora nad pokopališčem v Komendi ni, pokopališče tudi nima možnosti
zaklepanja. Menimo, da bi tudi sicer omenjena ukrepa pri marsikom naletela na neodobravanje. Prizadeti seveda lahko podajo prijavo kraje na policijsko postajo.

Osnovna šola Komenda
Moste ima novega ravnatelja
Svet zavoda Osnovne šole Komenda Moste je na 7. redni seji, dne 10. 5.
2022, za ravnatelja imenoval Uroša
Križaniča. Novemu ravnatelju petletni mandat začne teči 1. 6. 2022. Več o
predstavitvi Uroša Križaniča pa v prihodnji številki Aplence.

Špela Šimenc
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Na podlagi 131. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZUreP-2, Uradni list RS št. 61/17) objavljamo naznanilo

O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATOV
LOKACIJSKIH PREVERITEV
I.
Javna razgrnitev elaboratov lokacijskih preveritev za individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev v Poslovni coni
Žeje pri Komendi, na zemljiščih parc. št.:
1333/68, k. o. 1905 Moste (elaborat št. 164-06-22-01, april
2022, izdelovalec URBANIA, d. o. o., Koseška cesta 8, 1000
Ljubljana), 2269, 2270 in 2271, k. o. 1905 Moste (elaborat št.
ELP-NG 465/22, april 2022, izdelovalec Martinjak, d. o. o., Savska loka 20, 4000 Kranj), 2189, 2190, 2192 in 2194, k. o. Moste (elaborat št. URBI-2228, maj 2022, izdelovalec URBI, d. o.
o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana) in 1333/73, k. o. Moste
(elaborat št. 164-06-22-02, april 2022, izdelovalec URBANIA,
d. o. o., Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana) bo od vključno 27.
05. 2022 do vključno 10. 06. 2022 v prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Ogled gradiva bo v času javne
razgrnitve možen:
◼
◼
◼
◼
◼

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

Gradiva bodo v času javne razgrnitve dostopna tudi na občinskih
spletnih straneh.

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

III.
To naznanilo se objavi v občinskem glasilu, na spletnih straneh
Občine Komenda (skupaj z elaborati lokacijskih preveritev) in na
občinski oglasni deski.
Številka: 350-0002/2022, 350-0003/2022, 350-0003/2022 in
350-0005/2022
Datum: 10. 05. 2022

Hvala za vaš glas!
Volitve so za nami in rezultati so znani.
Vladni koaliciji strank na volitvah, kljub
dobrim gospodarskim rezultatom, ob vsej medijski histeriji
preusmerjanja pozornosti, ni uspelo narediti za državo prepotrebnega preboja. Volilci smo odločili kot smo in posledice
tega nosimo do naslednje priložnosti. Vsem tistim, ki ste glasovali za Slovensko demokratsko stranka, hvala za vaš glas!
Gledano v odstotkih z izidom ne moremo biti zadovoljni,
smo pa lahko glede na absolutne številke. Te kažejo, da je
SDS v Občini Komenda od volitev 2014 na vsakih naslednjih državnozborskih znatno povečala število glasov in
skupaj v tem času pridobila kar tretjino več volilcev, kar
nas vzpodbuja pri nadaljnjem delu. Še boljša slika velja za
celoten demokratični `desni` pol, ki je v istem času uspešno nagovoril za skoraj 50 % več volilcev, opazneje več kot
nasprotna stran.
Izhodišča so tako znana, pred nami so še jesenske lokalne
volitve. Na teh štejejo drugačna merila, si pa verjetno vsi
akterji želimo, da bi tudi na lokalnih volitvah bila udeležba
tako visoka kot na državnozborskih volitvah.
OO SDS Komenda

Pripravil: Marjan Potočnik, podsekretar

UTRINKI
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Slavnostna seja Občinskega
sveta Občine Komenda s
podelitvijo športnih priznanj
Na sončno nedeljo, 15. maja, je bilo v telovadnici osnovne šole v Mostah še posebej slovesno.
Potekala je slavnostna seja, osrednja slovesnost ob letošnjem občinskem prazniku, na kateri so
podelili tudi dve športni priznanji.

P

rogram je s himno slavnostno otvorila Godba Komenda, ki je že deset let
nepogrešljiva na večini dogodkov, ki
se zgodijo v naši Občini, prvič so nastopili
leta 2012 na prireditvi Šopek za mami. Njihovo delovanje je uvodoma zbranim, med
katerimi je bil tudi minister za obrambo
Matej Tonin, predstavila povezovalka programa Barbara Božič.
»Vodilo vsega naj bo pogovor«
Sledil je nagovor župana Stanislava
Poglajna: »Običajno ob takih priložnostih
povzamemo najvidnejše dosežke minulega obdobja. Ocenjujem, da smo tudi v
zadnjem obdobju z Občinsko upravo ob
podpori občinskih svetnic in svetnikov
dobro in uspešno delali v okviru danih nam
možnosti,« je povedal župan in naštel ne-

kaj pomembnejših mejnikov zadnjih dveh
let. Med njimi saniran objekt mrliške vežice z žarnimi nišami, obnovo izgradnje
krvavškega vodovoda, ki je medobčinski
projekt petih občin, nov dom starejših občanov, zaključek izgradnje kanalizacije in
obnovo cest, štiri nova otroška igrišča …
»Pred nami je še veliko pomembnih izzivov,« je povedal Poglajen, ob tem pa izrazil
upanje, da novo izvoljena vlada in državni
zbor ne bosta spreminjala že potrjenih zagotovil in obljub. »Ob občinskem prazniku nam vsem želim, da bi tudi v prihodnje
razmišljali pozitivno, da bi znali stopiti
skupaj pri uresničitvi dobrih idej. Vodilo
vsega naj bo pogovor, poslušanje, poslušanje drug drugega,« je svoj nagovor zaključil župan. Čestital je vsem občankam in
občanom, še posebej pa letošnjima špor-

Letošnja športna nagrajenca, Haya
Veindandl Obaid in Karim Veinhandl, se za
svoje dosežke zelo trudita. »Priznanje se
mi zdi zasluženo, ker sem res trdo delala,
da sem dosegla vse cilje. Vsakodnevno
treniranje pomeni kar nekaj odpovedovanja,
ampak ko pridejo rezultati, se splača,« pravi
Haya, ki v judu uživa in ji nikoli ni težko iti
na trening. S tem se strinja tudi njen mlajši
bratec Karim.

tnima nagrajencoma. Športni priznanji sta
za svoje dosežke v minulem letu prejela
Haya Veinhandl Obaid in Karim Veinhandl.
Najperspektivnejša športnica do 15. leta
Najperspektivnejša športnica do 15. leta
starosti v Občini Komenda je Haya Veinhandl Obaid. Tudi v letu 2021 je v judu v
kategoriji starejše deklice do 57 kg dosegala odlične rezultate - 1. mesto je dosegla
na Pokalu Ptuja, na državnem prvenstvu,
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na Guštanj Open 2021, na Pokalu Komende, Gorice, Bežigrada, na
novoletnem turnirju, zmagala je tudi na Pokalu Nika Vrabla. Na
Pokalu Žirov je dosegla 2. mesto in na Mini Nagaoki 3. mesto. Za
priznanje je Hayo predlagalo Društvo borilnih veščin Komenda.
Najperspektivnejši športnik do 15. leta
Najperspektivnejši športnik do 15. leta starosti v Občini Komenda
je judoist Karim Veinhandl. V letu 2021 je tekmoval zelo uspešno. Kot mlajši deček je prvič nastopil v višji kategoriji U14 starejši
dečki do 48 kg. Zabeležil je eno zmago, tri srebrne in eno bronasto
kolajno ter šestkrat osvojil 5. mesto. Njegovi odlični rezultati so
prispevali k vrhunski končni uvrstitvi Društva borilnih veščin Komenda, ki se je ob koncu lanskega leta uvrstilo na 4. mesto med 53
slovenskimi klubi. Karimov največji uspeh sezone je uvrstitev na
2. mesto na dveh uradnih pokalih Judo zveze Slovenije. Tudi v tujini Karim dosega izjemne rezultate. Za priznanje ga je predlagalo
Društvo borilnih veščin Komenda.
Špela Šimenc

Godba Komenda je že več kot deset let nepogrešljiva na dogodkih
v naši Občini.

Za glasbeno popestritev je s kar nekaj odpetimi pesmimi poskrbela
Nuša Derenda, ki v Komendi ni nastopila prvič.

Prvomajska budnica Godbe Komenda

Godbenike je vseskozi spremljal komendski župan Stanislav
Poglajen. V Žejah se jim je pridružil podžupan Igor Štebe. Predsednik Godbe Komenda Boštjan Marn je letošnjo prvomajsko
budnico takole ocenil: »Veseli smo, da nimamo več omejitev
glede nastopov. Povsod, kjer smo igrali, so nas občani lepo
sprejeli in nam bili hvaležni. To nam daje moči in voljo za nadaljnje delo.«
Peter Šala, dirigent Godbe Komenda, tokrat v vlogi kapelnika, je
ob igranju godbenikov na glasbila v razmeroma mrzlem in oblačnem vremenu skrbel, v skladu s svojim priimkom, tudi za dobro
voljo, kajti zaigrati vsega skupaj blizu 40 melodij je bil pravi podvig. »Igrali smo skladbe iz t. i. promenadnega programa. Zahtevnejše in manj zahtevne. Melodije, ki jih imajo ljudje radi. V svojih
vrstah si želimo novih članov. Da bi bili še boljši, nas bi moralo biti
okrog petindvajset,« si je zaželel kapelnik Šala.

Foto: Jožef Pavlič

Prvega maja navsezgodaj zjutraj je Godba Komenda občanom Občine Komenda od vasi do vasi s prvomajsko
budnico zaželela lepo praznovanje praznika dela.

Po dveh "epidemioloških letih", ko so leta 2020 komendske občane pozdravljale melodije Godbe Komenda kar iz avtomobila, lani
pa so njeni godbeniki nastopali v okviru predpisov NIJZ, je bilo letos "v živo", veselo in kakovostno. Res prvomajsko.
Jožef Pavlič

OBLETNICE
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90 let Jelke Štebe iz Most
Članice Rdečega križa Moste so skupaj s podžupanom Igorjem
Štebetom obiskale Heleno Štebe iz Most, ki je 1. maja praznovala
častitiljivih 90 let. Slavljenka, ki jo že od otroštva vsi kličejo Jelka,
svoja leta zelo dobro skriva. Med iskrivim pogovorom se je spomnila celo nekaterih imen, katerih se tudi njene mlajše kolegice v
tistem trenutku niso. Še vedno zelo uživa v svojem vrtu, ko pa jo
boleča kolena ali slabo vreme preženejo v hišo, zelo rada rešuje
križanke. Redno spremlja dnevne dogodke po televiziji, ogleda
si tudi kakšno televizijsko nadaljevanko. Čeprav je najraje doma,
rada pobegne v knjižne svetove, kjer spoznava drugačne ljudi in
kulture. Slavljenki želimo vse najboljše.
Špela Šimenc

Dr. Marko Žerovnik praznoval 90 let
V aprilu je 90 let praznoval dr. Marko Žerovnik, slovenski geograf,
kartograf, pisatelj in avtor številnih strokovnih del, velik popotnik, ljubitelj gora in še kaj bi lahko zapisali. Ob tej priložnosti
sta ga obiskala župan Stanislav Poglajen in direktorica Občinske
uprave, mag. Majda Ravnikar. Zaželela sta mu predvsem veliko
zdravja, da bo lahko še naprej ustvarjal. Dr. Žerovnik je še vedno
povsem fizično vitalen, sprehodi in osvajanje hribov so del njegovega vsakdana. Še lani sta se z vnukom odpravila na Grintovec,
tudi letos si obeta kakšno takšno turo. Veliko dela in ustvarja, ravno pred kratkim je v samozaložbi izšla njegova izjemno strokovna knjiga z naslovom Alpe, kamenine življenja. Njegov življenjski
ustvarjalni opus je bogat, precejšen del je posvečen tudi naši Občini. Dr. Žerovnik je bil eden izmed idejnih vodij in ustanoviteljev
Aplence, ki letos praznuje že 30 let. Po njegovi zaslugi je Komenda
dobila Spominsko sobo Ivana Selana, saj je Občini decembra 2017
podaril vso opremo, ki jo lahko vidimo tam. Je tudi avtor številnih poglobljenih demografskih študij za našo Občino, nove se bo
- kakor sta z direktorico Občinske uprave dogovorila ob srečanju
- lotil prav kmalu. Dr. Žerovniku tudi uredništvo Aplence želi še
mnogo ustvarjalnih let.
Špela Šimenc

Presenečenje 'učiteljici'
Pavli Košir
Članice Šole zdravega življenja, ki se kar dvakrat na teden
skozi celo leto redno dobivajo na rekreaciji pri kriškem
lovskem domu, so svoji dolgoletni učiteljici Pavli Košir ob
njeni osemdesetletnici pripravile presenečenje. Zbrale so
se pri Planinskem domu in jo presenetile s cvetjem in torto, predvsem pa je bilo bistvo v prijetnem klepetu, 'jezični telovadbi', kot se rade pošalijo aktivne Komendčanke.
Pavli želimo vse najboljše!
Špela Šimenc
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Spominska slovesnost pri
spomeniku NOB
V četrtek, 12. maja, je pri spomeniku NOB pri Partizanski
bolnici dr. Tineta Zajca potekala spominska slovesnost.
Po dveh epidemioloških letih je dogodek v polnem obsegu dopolnilo čudovito majsko dopoldne, ki je ustvarilo izjemno kuliso.
Prisotnih je bilo veliko gostov, med njimi tudi generalni sekretar
Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Aljaž Verhovnik, ki je z zbranimi delil nekaj svojih misli. »Partizansko gibanje
je veličina slovenskega naroda, je naš temelj na poti k slovenski
državnosti in je ključen mejnik za nastanek slovenske države v
vseh njenih podsistemih,« je med drugim povedal.
Sledilo je polaganje vencev - prvi venec sta položila župan Komende Stanislav Poglajen in predsednik krajevne organizacije
Zveze borcev NOB Komenda Filip Železnik, drugega pa delegacija
izgnancev Kamnik Komenda. Dogodek je povezovala Anja Kralj
Železnik, ki je tudi odrecitirala Kajuhovo Ko človek bo človeka
prepoznal. Marija Kern, prav tako nepogrešljiva recitatorka na

Predstavitev in pogovor o knjigi (Ne)
poznani Glavar
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Ustanova Petra
Pavla Glavarja sta v torek, 10. maja, v osnovni šoli v Komendi pripravila predstavitev in pogovor o knjigi (Ne)
poznani Glavar: O življenju Petra Pavla Glavarja in njegovem času.
Knjigo sta v elektronski obliki (kmalu naj bi bila dostopna tudi v tiskani verziji) izdali Občina Komenda in Ustanova Petra Pavla Glavarja. O njej so se pogovarjali njen urednik Štefan Petkovšek in poleg
njega avtorji člankov Julija Šuligoj, Jožef Pavlič, dr. Andrej Šalehar
in Anton Tomec. Pogovor je vodila direktorica kamniške knjižnice
Breda Podbrežnik Vukmir, z vmesnimi izjemno doživetimi, kot zna
le on, odlomki iz Glavarjevih del pa ga je dopolnil Pavle Ravnohrib.
Knjiga, ki je – če uporabimo besede Brede Podbrežnik Vukmir »vsebinsko bogata, strokovna, ampak hkrati tudi berljiva«, daje

Sodelujoči na predstavitvi, od leve proti desni: Anton Tomec, dr.
Andrej Šalehar, Jožef Pavlič, Breda Podbrežnik Vukmir, Štefan
Petkovšek in Julija Šuligoj

Polaganje vencev k spomeniku NOB

tem dogodku, pa Kmetovo pesem. Za glasbene vložke je poskrbel mešani pevski zbor DU Komenda pod vodstvom Naceta Gorjanca. Zboru je Verhovnik v imenu Zveze podelil zlato plaketo za
dolgoletno sodelovanje pri izvajanju programa, za ohranjanje in
širjenje partizanskih pesmi, za pomoč in sodelovanje pri izvedbi
kulturnih in spominskih prireditev NOB. Plaketo je sprejel vodja
zbora, Miha Ferjuc.
Špela Šimenc

vpogled v Glavarjeno delo, dobrodelnost, dejavnosti, dobo, v kateri je živel in tedanje življenje vsakdanjih ljudi. Kot taka je zanimiva je različne bralce.
Jožef Pavlič je uvodoma povedal, da je o Glavarju veliko zavitega
v skrivnost – bil je nezakonski sin, rojstni datum ni znan, zanesljivo pa je, da je bil 13. septembra 1744 posvečen v mašniško
posvečenje in da je štirideset let kasneje umrl na Dolenjskem,
njegov grob ni znan. Kasneje je Pavlič zbrane z besedami popeljal še po Glavarjevi Komendi. Štefan Petkovšek, predsednik
UPPG, je zbranim predstavil šolstvo v času Petra Pavla Glavarja
in kaj vse mu je na šolskem področju v tistem času uspelo doseči. Julija Šuligoj je kot zgodovinarka v knjigi in tudi na dogodku
približala življenje v Glavarjevem obdobju, življenje podložnikov in gospodarjev. Dr. Andrej Šalehar, čebelar in agronom, je
povedal več o Glavarju kot čebelarju. Anton Tomec (z dr. Šaleharjem sta napisala obširen sestavek Slovensko čebelarstvo in
Peter Pavel Glavar) je izpostavil, da se iz Glavarjevega dela tudi
danes lahko še marsikaj naučimo in prav to je tisto, kar ga najbolj vleče k njegovemu nadaljnemu spoznavanju.
Špela Šimenc

Hkrati z dogodkom so v avli šole otvorili tudi razstavo o Glavarjevem
življenju in delu (Peter Pavel Glavar med nami: Ob 300-letnici rojstva),
ki jo je pripravila Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
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Redna skupščina
Gasilske zveze Komenda

Gasilska zveza Komenda je imela v
aprilu v Breznikovem domu na Križu svojo redno letno skupščino. »Za
nami je leto, kakršnega si niti v sanjah nismo želeli.
Odpovedano je bilo ničkoliko srečanj, tekmovanj, sestankov v živo. Vse omenjeno je
zaznamovalo naše delo in posledice bomo
čutili še dolgo. Najbolj pa je bila prizadeta
naša mladina,« je uvodoma povedal Jožef
Sušnik, predsednik GZ Komenda in dodal,
da so se društva kljub temu v tem času tru-

dila po svoje. Predsednik je poudaril, da z
Občino Komenda in županom dobro sodelujejo, ob tem pa omenil njihove potrebe in želje v tem letu: »Potrebno bo veliko
več vlagati v vozni park, vozila bodo počasi
zastarela. Za izobraževanje članov in članic
pa je poskrbljeno dobro in tudi v prihodnje
si tega želimo.« Jožef Sušnik je poudaril
še, da bodo v naslednjem letu v gasilskih
vrstah volitve in da je pomembno, da bodo
mesta zasedli pravi ljudje.
Nesreča nikoli ne počiva in tudi med epidemijo ni. Poveljnik GZ Komenda Janez
Hlade je v svojem poročilu povedal, da so
gasilci komendske gasilske zveze (v njej
se povezujejo gasilci iz PDG Moste, PGD
Komenda in PGD Križ) v letu 2021 skupaj
posredovali na 77 intervencijah, na katerih je sodelovalo 628 članov. »Največ dela
smo imeli avgusta, ko je našo Občino zajelo neurje s točo in k sreči ni bilo prehudo,
tako da smo lahko sami sanirali posledice.
Največ skrbi pa nam je povzročil požar na
Komteksu (da se ne bi ponovil Publikus),
ki pa je bil opažen dovolj zgodaj, da nam je
uspelo preprečiti najbolj črn scenarij,« je
med drugim povedal Janez Hlade.
Župan Stanislav Poglajen, tudi poveljnik
PGD Komenda, je v svojem govoru vsem

Aktivna gasilska mladina
Gasilska mladina in mentorji so že v polni dejavnosti s
tekmovanji. Z veseljem so se po epidemičnem obdobju
vrnili med svoje vrstnike in pokazali že kar nekaj tekmovalnih aktivnosti.
Imeli so občinsko tekmovanje v gasilskem kvizu. Najboljši so se
uvrstili na nadaljnje regijsko tekmovanje, ki je bilo že uspešno
izpeljano. Na Križu je potekalo tekmovanje v gasilski orientaciji mladine tako GZ Komende, kot GZ Kamnik. Na tekmovanju je
bilo prisotnih 71 ekip mladih gasilcev. Najboljše ekipa pa čaka še
nadaljnje tekmovanje na ravni naše regije Ljubljana III, ki bo prav
tako na področju naše gasilske zveze v Komendi. Vsem želimo veliko uspeha.
Andrej Lukan
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Na Skupščini so podelili priznanje Romanu
Konciliji, poveljniku PGD Moste, ob tem pa
med drugim povedali: »Roman Koncilija je
gasilec, ki po svoji strokovni usposobljenosti,
predvsem pa po prizadevnosti odstopa od
večine članov našega društva. Društvo je
v obdobju njegovega poveljevanja dobilo
nov zagon tako na organizacijskem, kot tudi
operativnem področju. Dobilo je tudi težko
pričakovan gasilski dom. Je vodila oseba
na organizacijskem področju v društvu in s
svojim pristopom pozitivno vpliva na idejo o
prostovoljnem delovanju v gasilskih društvih.«

skupaj zaželel varno delo ter, da naj bo to
leto boljše od preteklih dveh, da bodo lahko aktivnosti potekale čim bolj nemoteno.

Utrinki z gasilske orientacije …

Špela Šimenc
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Barbka Špruk:

»Če je uspelo meni,
lahko tudi tebi«
Barbka Špruk je Komendčanka, ki je šla v svojem življenju skozi številne preizkušnje. Kar dvajsetkrat je bila hospitalizirana v
psihiatričnih ustanovah, kjer so ji predpisovali po petnajst do
dvajset tablet na dan. Ko ni več videla izhoda, je sprejela takrat
tvegano odločitev, ki ji je spremenila življenja. Danes je uspešna
podjetnica, ki predava, svetuje in pomaga ljudem, ki so se znašli
v podobnih stiskah kot ona pred leti.

B

arbka, kakšna je tvoja pot, kdaj so se
pri tebi začele psihične težave?
Moje težave so se začele leta 2002,
takoj po srednji šoli. Jaz sem se v osnovni šoli zelo dobro počutila, v srednji šoli v
Ljubljani se je pa začelo zasmehovanje. Ta
prehod me je skoraj ubil. Celo srednjo šolo
sem živela dvojno življenje. Sram me je
bilo in prijateljem doma nisem povedala, v
kakšni stiski sem, zanje sem bila še vedno
stara dobrovoljna Barbka. Jaz pa sem vsako
nedeljo zvečer doživljala panične napade,
se spraševala, kako bo naslednji dan v šoli.
Iz vasi sem prišla v mesto, le malo nas je

bilo v razredu iz podeželja in bili smo tarča posmeha. To so učitelji vedeli. Videli so,
kako tečem iz razreda, ker se mi posmehujejo, pa so gledali stran. Nihče ni nikoli
pristopil do mene. Sama sem šla do socialne delavke in ji povedala za mojo stisko,
pa mi je odvrnila, če mislim, da bo na drugi
šoli kaj boljše. Potem sem se zaprla vase,
ob koncu srednje šole pa je bilo očitno vsega preveč, zlomila sem se.
Praviš, da si se takrat kar sama odločila
za odhod v psihiatrično ustanovo?
Nikoli me niso odpeljali, vedno sem šla

sama, v ljubljansko Polje, mariborski Pohorski dvor in v Idrijo. Hospitalizirana sem
bila več kot dvajsetkrat. Spomnim sem, ko
sem prvič prišla v Polje, sem povedala, da
potrebujem pomoč. Pred mano so potisnili formularje, ki sem jih morala izpolniti. Vzeli so si natanko pet minut, brez
empatije in topline, nihče me ni vprašal,
kako se počutim, kaj se dogaja z mano.
Potem je bil čas za zdravila in postavili so
me v vrsto. Uprla sem se, saj sem vendar
prišla sama, jaz ne potrebujem zdravil,
potrebujem pogovor, nasvet. Hitro so me
štirje zdravstveni delavci zagrabili in me
z jermeni privezali na posteljo. Na skrivaj
je v naslednjih dneh hodil do mene sedaj
že pokojni takrat hospitalizirani gospod,
rekli smo mu Medo, in mi prigovarjal, naj
vendar pojem tiste tablete, če želim še kdaj
dol s postelje. Po nekaj dneh sem se vdala.
Potem so me pa tako 'nafilali' s tableti, da
mi je tekla slina iz ust. Verjetno zato, da se

“Duhovni vidik je zelo
pomemben, pa je čisto
vseeno, v kaj človek
verjame.”
jim ne bi več upirala. Tako se je začela moja
kalvarija, ki je trajala sedem let. Na koncu sem imela predpisanih po petnajst do
dvajset tablet na dan.

Slikanje je njena velika ljubezen in veselje.

To je bilo leta 2008. Od takrat pa živiš
popolnoma brez tablet. Kako ti je uspelo?
Tako, da sem nekega dne vse tablete vrgla
v smeti. Telo mi je začelo odpovedovati,
osnovnih funkcij nisem več zmogla opravljati, um je bil popolnoma odstoten. To
ni bilo nobeno življenje. Tablete, ki naj bi
me pozdravile, so me popolnoma pohabile.
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Kam pelje, če se doza tablet povečuje in povečuje, da človeku pri
25 letih začne odpovedovati telo? Takrat je bila moja edina rešitev,
da se znebim tablet in stranskih učinkov, da začnem svoje težave
reševati drugače. To sem predlagala tudi zdravniku, pa ni bil za.
Potem sem precej neumno dejanje naredila kar sama. Čez noč sem
popolnoma prenehala jemati zdravila. Sledila je odtegnitvena kriza, dva tedna nisem spala, srce je komaj zdržalo. Poudarjam, da
je bilo to zelo tvegano dejanje, ki ga odsvetujem! Jaz takrat druge
možnosti nisem videla.
Kaj pa te je v tistih najtemnejših letih vendarle držalo pokonci?
Na trenutke prav nič, saj sem kar nekajkrat poskusila narediti
samomor. Če ne bi bilo moje mami, očeta, bratov in sestra, bi mi
težko uspelo. Mami je zaradi mene pustila službo, se popolnoma
žrtvovala in kar je najbolj pomembno – verjela je vame. Neizmerno sem ji hvaležna, vsem mojim. Neštetokrat mi je rekla, kako
verjame, da mi bo uspelo. Jaz pa sem ji vedno odvrnila: 'Mami, ti
imaš pet otrok, pozabi name.' Ampak danes vidim, da je bilo to
tisto, kar me je rešilo. Poleg tega pa še duhovnost. Ta mi je zelo
pomemba, v najtežjih trenutkih sem samo molila. To, kar sem jaz
doživljala, je nemogoče preživeti 'razumsko', potrebovala in odkrila sem globljo oporo. Duhovni vidik je zelo pomemben, pa je
čisto vseeno, v kaj človek verjame.
Nekateri ti očitajo, da si proti tabletam in antidepresivom, da s
svojim javnim nastopanjem daješ napačno sporočilo.
Absolutno nisem proti tabletam, nekaterim pomagajo. Jaz samo
pripovedujem mojo zgodbo, ki pa žal ni osamljen primer. Mislim,
da bi morali imeti ljudi, ki so na psihiatričnih zdravilih, bolj pod
nadzorom. Če se opazi, da se nekomu pod vplivom zdravil stanje
slabša – zakaj kar povečevati doze? To je začaran krog. Dajo ti tablete, da se boš počutil bolje. Sprva pomagajo, potem potrebuješ
več in več. Potem si povsem odsoten in te počasi že odpišejo.
Danes vsakemu svetujem, da se pred opustitvijo tablet (ki naj poteka v sodelovanju z zdravnikom) prej uči o osebni rasti, nadzorovanju misli in podobno. Da si ustvari neko podlago, ki mu pomaga kasneje. Jaz sem žal to spoznala šele nekaj let kasneje. Bila
sem šokirana, ko sem prebirala knjige, v katerih je pisalo, da je
depresija ozdravljiva. Zakaj meni tega ni nihče povedal? To je pa
ja bistveno, to da človeku neverjetno voljo. Meni so pa v bolnici
vseskozi govorili, da je depresija kot sladkorna bolezen in da naj
sprejmem dejstvo, da jo imam. Pogovarjali so se samo o moji diagnozi (vsak psihiater mi je postavil drugačno), nikoli pa ni nihče
omenil rešitev, kako mi bodo pomagali – razen s tableti.
Mislim, da se danes tablete predpisujejo malo preveč na hitro.
Zadnjič sem imela za stranko trinajstletnico (!), ki so ji štiri sošolke svetovale antidepresive, da bo potem bolje. Na eni strani to
postaja kar trend, na drugi strani so pa psihične težave še vedno
tabu tema, o kateri se naglas ne govori.
Ti si spregovorila naglas, tudi na televiziji, v različnih revijah …
Kdaj si začutila, da si dovolj močna, da lahko deliš svojo zgodbo
in zakaj to počneš?
Po eni izmed oddaj, v kateri je bila gostja tudi ena psihiatrinja,
me je na koncu ta v zakulisju vprašala: 'Barbka, kaj bi vi sploh
radi, saj sedaj ste v redu?' Kaj bi rada? Da se kaj spremeni! Če
moja zgodba reši eno samo življenje, je vredno. Kako bomo kaj
spremenili, če ne bomo delili, povedali svojih zgodb, izkušenj?
Ni mi bilo lahko vsem povedati, da sem bila v Polju, ampak danes
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vem, da je bila to edina prava pot. Ljudem sporočam, da je to, kar
se jim dogaja, normalno, da ni potrebe po skrivanju. Na Facebooku vodim Pozitivno klepetalnico z Barbko, kjer nas je 10.000!
Ljudje morda lažje zaupajo in verjamejo nekomu, ki je vse to sam
preživel, ki jim da uporabne nasvete in jih hkrati reče: 'Če je uspelo meni, lahko tudi tebi.'
Srečuješ in spoznavaš ogromno ljudi. Si kdaj naletela na
kakšnega sošolca iz srednje šole?
Ko sem šla v javnost se mi je pet sošolk iz osnovne šole prišlo
opravičiti! Ena izmed njih me je prosila, naj svoje zgodbe ne govorim več javno, ker da so bili še otroci in niso vedeli, kaj delajo.
Jaz pa mislim, da če se ne bi zavedali svojih dejanj, se mi ne bi opravičevali. Poleg tega nobenega ne izpostavljam poimensko, vsem
sem odpustila. Zdi se mi pa pomembno sporočati, v kakšno stisko
lahko posameznika spravi medvrstniško nasilje. Na to bi morali biti bolj pozorni tako starši kot strokovne službe, predvsem pa
manjka teh vsebin v šoli. Iz izkušenj lahko povem, da se norčevanje med otroki seli že v prve razrede osnovne šole in to lahko
otroka zaznamuje za celo življenje! Osnovno rast in vrednote bi
vključila šolski program. To je danes potrebno bolj kot kdajkoli.
Špela Šimenc

V najhujših stiskah ji je pomagalo delo na domači kmetiji, za kar je
hvaležna mami in očetu.

Barbka je danes presrečna teta sedmim nečakom.
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Letni občni zbor DU Komenda

Foto: Blaž Čepelnik

Predsednik DU Komenda Saša Lenarčič predstavlja delo društva
v letu 2021

Foto: Jožef Pavlič

Prostor so jim zastonj odstopili moščanski gasilci. Občnega zbora se
je udeležilo 114 članov društva; med njimi tudi njegovi poverjeniki
in poverjenice, ki so po hišah raznosili vabila nanj. Vodstvo Občine
Komenda je zastopal župan Stanislav Poglajen, Pokrajinsko zvezo
društev upokojencev (PZDU) Gorenjske pa Zoran Rink, predsednik
DU Žerjavčki Trzin. Oba sta pozdravila in nagovorila udeležence.
Pred začetkom občnega zbora je MePZ DU Komenda pod vodstvom
zborovodje Ignaca Gorjanca zapel tri pesmi. Občni zbor je kot delovni predsednik vodil podpredsednik DU Komenda Ivan Hlade.
Izčrpno poročilo o delu DU Komenda je podal predsednik Saša Lenarčič. Med drugim je povedal, da je delo DU Komenda, posebej
nekaterih sekcij, močno ovirala epidemija. Upravnemu odboru
(UO) DU Komenda se je zahvalil za dobro sodelovanje in pomoč
pri vodenju društva, prav posebej prizadevnim poverjenikom in
poverjenicam. Za poročili tajnice DU Komenda Brigite Debeljak,
blagajničarke Marije Pirnat, nadzornega odbora (v odsotnosti Marije Podgoršek Brigita Debeljak), častnega razsodišča (Fani
Car) in verifikacijske komisije (Janez Zalokar) – vsa poročila so
bila sprejeta – je predstavil delo DU Komenda v letošnjem letu.
Sprememba je ta, da so »športniki« dobili dve novi sekciji: igranje
namiznega tenisa in metanje podkve.
Saša Lenarčič je tudi podelil jubilejne listine zakonskim jubilantom, ki so lani in bodo letos oz. so že praznovali 50 let zakonske
zveze, Brigita Debeljak pa jih je razveselila z lepimi šopki rož. Slovesne vročitve listin sta se udeležila le zakonska para Andreja in
Anton Rojko iz Komende ter Dani in Milan Štebe s Podboršta; odsotnim zakonskim parom (Ljudmili in Cirilu Zarnik z Mlake, Mariji in Janezu Kern s Klanca, Mariji in Ivanu Bricl, Ivanki in Jožetu

Udeleženci občnega zbora DU Komenda
Erce, Olgi in Štefanu Pojbič (vsi Komenda), Marti in Mihu Kralj s
Podboršta, Ljudmili in Jožetu Kavčič iz Suhadol, Heleni in Maksu
Humar, Ljudmili in Brunu Sternad (oba zakonska para sta iz Most)
ter Ani in Janku Juhant z Gmajnice so jubilejne listine in šopke
raznosili poverjeniki.
Športna priznanja za dosežke v letu 2021 je podpredsednik DU
Komenda Drago Kolar vročil Pavli Hrovat, Andreji Rojko (obe Komenda), Marinki Kralj iz Most, Fani Sodnik z Gmajnice in Ivanki
Žulič z Mlake. Dobili so jih še odsotni: Angelca Hočevar iz Žej, Dani
Misja iz Komende in Marjan Urh z Mlake.
Občni zbor so udeleženci sklenili ob pogostitvi, pogovoru in pesmi. V upanju, da bo delo DU Komenda in vseh njegovih sekcij v
letošnjem letu polno zaživelo.
Jožef Pavlič

Občinski turnir v pikadu
Člani Društva upokojencev (DU) Komenda smo 10. maja
v okviru občinskega praznika Občine Komenda pripravili
občinski turnir v pikadu.

Foto: Blaž Čepelnik

Foto: Jožef Pavlič

Društvo upokojencev (DU) Komenda, daleč najštevilčnejše v Občini Komenda, s 669 člani, kar 14 sekcijami
in skupinami (tremi na področju kulture in enajstimi na
področju športa), je imelo letni občni zbor 20. aprila popoldne v prostorih gasilskega doma v Mostah.

Tekmovali so tako moški kot ženske. Pri moških je zmagal Drago Žinič, drugi je bil Martin Slapnik, tretji pa Alfonz Hrovat. Pri
ženskah je bila prva Fani Sodnik, druga Dani Misja, tretja Andreja
Rojko. Tekmovanje je potekalo v duhu prijetnega druženja.
Drago Kolar, Jožef Pavlič

DU KOMENDA
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Velikonočni turnir v balinanju
Balinarska sekcija pri Društvu upokojencev Komenda
pod vodstvom Ivanke Žulič je 12. aprila na balinišču pri
Planinskem domu Komenda pripravila velikonočni turnir v balinanju.

Foto: Saša Lenarčič

Med seboj so tekmovali člani in članice omenjene sekcije. Sodil je
Tomaž Hacin.
Tekmovati so začeli ob 8.00, športne boje pa sklenili ob 16.30 uri.
Imeli so srečo z vremenom, saj je bilo tako rekoč idealno tako za
tekmovanje, kot druženje ob tekmovališču.
Nagrade je prvim štirim tekmovalcem podelil predsednik DU Komenda Saša Lenarčič. Velikonočnemu času primerno šunke in, da
ne bodo žejni, steklenice cvička. S temi »nagradami« je obdaril
prvih osem tekmovalcev, saj je bilo prvotno predvideno, da bodo
tekmovali v parih, kakor bodo izžrebani, nazadnje pa se je vodstvo
sekcije odločilo za tekmovanje posameznikov.
Prvo mesto je tokrat, nekoliko presenetljivo, a zasluženo, osvojil
Ciril Rogelj. Sledile so mu kar tri članice Balinarske sekcije pri DU
Komenda. Na drugo mesto se je uvrstila Andreja Rojko, tretja je
bila Fanika Sodnik, četrta Dani Misja.
Jožef Pavlič

Prvenstvi gorenjskih balinarskih
ekip v Komendi

Foto: Jožef Pavlič

Pokrajinska zveza društev upokojencev (PZDU) Gorenjske je komendsko balinarsko sekcijo tudi letos zaprosila, če bi prevzeli breme priprave prvenstva moških in
ženskih upokojenskih balinarskih ekip z Gorenjskega.
Komendčani so pristali na to in za organizacijo poželi
veliko pohval.

Prijateljski stisk rok Komendčanov in Tržičanov

Balinanje za Pokal Občine Komenda
V maju je balinarska sekcija pripravila tekmovanje za
Pokal Občine Komenda.
Tekmovalo je osem vasi - Mlaka, Komenda 1, Podboršt, Gmajnica,
Komenda 2, Žeje, Moste in Klanec. Tekmovanje je potekalo v dveh
skupinah, vsaka vas je tekmovala z vsako vasjo. Zmagovalca skupin sta igrala za prvo mesto, drugouvrščena pa za tretje mesto. Po
zelo napeti končnici je bil končni rezultat sledeč:
1. mesto: Gmajnica (Sodnik Fani, Sodnik Avgust in Smolnikar Mari)
2. mesto: Klanec (Lah Marko in Lah Gregor)
3. mesto: Komenda 1 (Hrovat Pavla in Hrovat Alfonz)
4. mesto: Moste (Zarnik Tone in Peterlin Milan)
Pokale je podelil predsednik DU Komenda, Saša Lenarčič.
Tomaž Hacin

Glavni zaslužni je bil podpredsednik DU Komenda in predsednik
Komisije za šport in rekreacijo pri DU Komenda Drago Kolar. Veliko
zaslug so še zlasti pri pogostitvi imele prizadevne domače balinarke.
Te so tudi prve stopile na balinarsko stezo 25. aprila s še 13 ženskimi balinarskimi ekipami, člani Balinarske sekcije pri DU Komenda
pa 28. aprila, poleg njih še 21 ekip. Oboji tokrat niso imeli sreče:
ženska ekipa je bila dvanajsta, moška pa devetnajsta. Prvakinje so
postale balinarke iz Predoselj, prvaki pa Jeseničani.
Tako tekmovalke kot tekmovalci so po koncu zavzetih »športnih
bojev« obljubili, da bodo še prišli v Komendo, ker jim je zelo všeč
naravno okolje, v katerem so tekmovali, prijaznost in gostoljubnost Komendčanov ter dobra organizacija. To veliko pomeni.
Tudi če se domače balinarke in balinarji tokrat niso tako izkazali
na tekmovališču.
Jožef Pavlič
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Namiznoteniški turnir v počastitev Občine Komenda
Namiznoteniški klub Komenda, je v torek, 3. maja, v športni dvorani v šoli
v Mostah organiziral namiznoteniški turnir v počastitev Občine Komenda.
Igralo se je v petih disciplinah:
◼
◼
◼
◼
◼

deklice od 1. – 5. razreda
dečki od 1. – 5. razreda
deklice od 6. – 9 razreda
dečki od 6. – 9. razreda
veterani, rekreativci

Najprej se je igralo v skupinskem delu,
vsak z vsakim, kjer sta najboljša dva
igralca skupine napredovala, nato se je

igralo na izpadanje. Večina igralcev je
prišla iz Občine Komenda, nekaj pa tudi
iz okoliških občin.
Videli smo veliko zanimivih in kakovostnih
dvobojev v prav vseh kategorijah. Opazili
smo, da je namizni tenis šport, ki združuje
vesele, družabne, tekmovalne ljudi, ter da je
»pink ponk« za vse generacije.
Janez Zore

Rezultati :
Dečki od 1. - 5. razreda
1. Jaka Leskovšek
2. Kai Lomovšek
3.-4. Jaka Žgur
3.-4. Žan Dolinar
Deklice od 1. - 5. razreda
1. Maša Virant
2. Tinkara Urbanija
3.-4. Gaja Oplotnik
3.-4. Tinkara Vister
Dečki od 6. -9. razreda
1. Anže Kern
2. Nal Bamburač Progar
3.-4. Mark Dovžan
3.-4. Jani Kos
Deklice od 6. - 9. razreda
1. Helena Ravnikar
2. Tina Kralj
3.-4. Darinka Mali
3.-4. Petra Zalar
Veterani,rekreativci
1. Marjan Nadvešnik
2. Željko Đurić
3.-4. Luka Koželj
3.-4. Tomaž Zelič

Teniški turnir dvojic
in posameznikov

Teniški tečaj za otroke

14. maja so tekmovali v dvojicah, 15. maja
pa posamič. Pri dvojicah sta bila prva Igor
Kljun in Drago Kolar, druga Marko Lah in
Miha Berčič, tretja pa Blaž Čepelnik in Tomaž Hrovat.
Pri posameznikih je osvojil prvo mesto
Zlatko Pincolič, drugo Igor Kljun, tretje pa
Darko Tomič. Med posameznicami je slavila Lucija Štritof, druga je bila Petra Berčič, tretja Metka Lah.
Organizator tekmovanja je poskrbel tudi za
dobro pogostitev in prijetno ozračje.
Drago Kolar, Jožef Pavlič

Foto: Blaž Čepelnik

Člani Teniškega kluba Komenda so
v sklopu občinskega praznika Občine Komenda organizirali klubski
teniški turnir.

Foto: Blaž Čepelnik

Teniški klub Komenda bo v času od 27.
6. do 1. 7. organiziral 17. teniški tečaj za
otroke od 1. do 6. razreda iz Občine Komenda. Prijave sprejemamo do 22. 6.
2022 na tenisklub.komenda@gmail.
com, upoštevanih bo prvih 40 prijav,
cena 40 evrov. Več informacij v prostorih
TK Komenda.
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Dnevno bivanje za starejše v
Občini Komenda – kako naprej?
V okviru Lokalne akcijske skupine (LAS) Za mesto in vas , projekta Krekovo središče 2, se je v Krekovem
središču, na Krekovi ulici 10, v Komendi, od leta 2019 pričelo izvajati dnevno bivanje za starejše, ki poteka
od 9.00 pa do 15.30, vsak delovni dan. Starejši so v tem času v prijetnem, toplem, varnem okolju.
tako koristnega za kakovostno bivanje starostnikov, kar je IAT z velikim trudom vzpostavil, prepustili koncu, ker se preprosto ne najde nekaj tisoč evrov na leto. Prvi naš korak v
prizadevanjih, da se dejavnost nadaljuje, je bil
vzpostavitev mreže prostovoljk, ki na dnevni
bazi pomagajo po nekaj ur, predvsem v času
pred kosilom in po kosilu. Vemo pa, da na
dolgi rok to ne gre, zato iščemo načine, kako
bi v ZMSK zaposlili osebo, ki bi profesionalno
vodila dnevno bivanje, vendar še vedno z veliko pomočjo IAT (polovico zaposlitve in pa vso
infrastrukturo, kar pomeni ogrevan in primeren prostor za izvajanje dnevnega bivanja), pa
seveda tudi s pomočjo prostovoljcev.
V ZMSK verjamemo v sodelovanje in partnerstva, v kar nas prepričujejo mnoge
dobro izpeljane aktivnosti v preteklosti;
ne samo z IAT, tudi s Fizioterapijo Reven,
Mladinskim centrom iz Mengša, Ustanovo
Petra Pavla Glavarja, Društvom upokojencev in seveda v največji meri z Medgeneracijskim društvom za kakovostno starost; v
bolj daljni preteklosti pa tudi s Turističnim
društvom in gasilskimi društvi.
Za organiziranje in vodenje dnevnega bivanja zato v ZMSK, kljub temu, da še nimamo
zagotovljenega vira financiranja, iščemo

20. odprto občinsko
prvenstvo v krosu –
Mlinčki gorski tek

(še pomnite tovariši, kaj se je zgodilo 9.
maja pred davnimi časi …). Nato pa smo jo
prestavili na soboto, 14. maja. Napoved ni
bila rožnata, plohe se pa tudi ne ustrašimo, krajani in občani so to lepo dokazali.
Zbralo se je 50 tekmovalcev, druženje je
bila rdeča nit tokratne prireditve, saj so
bili vsi prisotni iz naše Občine. Za merjenje
tekaške moči in hitrosti so bile tri različno
dolge proge - 300 m za predšolske otroke,
600 m za osnovnošolce prvih dveh triad in
4,5 km klasični dolg krog za šest starostnih
kategorij in kategorija za absolutnega občinskega prvaka.
Na trgu, v centru Suhadol je bilo ta dan
kot v čebeljem panju. Lahko si predstav-

V počastitev 23. obletnice Občine je
ŠD Suhadole organiziral že jubilejno 20. odprto občinsko prvenstvo
v gorskem krosu. Zadnja izvedba je
bila v letu 2019, potem pa nas je pandemija izolirala in življenje se je (vsaj
na videz) malo umirilo.
Najprej sem dolžan opravičila - dirka je
bila prvotno napovedana teden dni prej

primerno osebo. V enem delu računamo
na donatorska sredstva, v glavnem pa, kar
je povsem razumljivo, na Občino Komenda, predvsem na občinske svetnike, ki bodo
morali pri sprejemanju rebalansa občinskega proračuna biti za novo postavko: Dnevno
bivanje, okrog 15.000,00 € letno. Upamo in
verjamemo, da ne bo posebnih pomislekov.
Dnevno bivanje za starejše je potrebno
gledati v luči vstopa Občine Komenda v
Svetovno mrežo starosti prijaznih občin
(seja Občinskega sveta Občine Komenda,
junij 2021), ki je organizirana pod okriljem
Svetovne zdravstvene organizacije, in sicer od leta 2005 dalje.
Mesta in občine se vključujejo v mrežo z
zavezo, da postanejo bolj starosti prijazna in da hkrati z drugimi delijo dosežke,
spoznanja in izkušnje na globalni platformi za izmenjavo informacij, medsebojno učenje in podporo. Istočasno pa je tudi
zaveza mest in občin, da bodo v prihodnje
poslušali potrebe starajoče se populacije,
z njimi sodelovali in da bodo vrednotili in
nadzorovali faktorje, od katerih je odvisna
stopnja prijaznosti njihovih mest in občin
do starejših.
Viktorija Drolec

Foto: Peter Pibernik

D

o nedavnega je vsa finančna bremena nosil Inštitut Antona Trstenjaka
za gerontologijo in medgeneracijsko
sožitje (IAT). Ker pa so se projekti, iz katerih se je dnevno bivanje lahko financiralo,
zaključili, obstaja nevarnost, da v naši Občini izgubimo tako zelo koristno in dobrodošlo
obliko pomoči družinam, ki morajo skrbeti
za starostno obnemoglega svojca. Obisk starostnikov trenutno sicer ni velik, toda verjamemo, da se bo to s časom spremenilo, saj
vsaka nova aktivnost, vsebina potrebuje nekaj časa, da ljudje razvijejo zaupanje. Tudi s
socialno varstveno storitvijo Pomoč družini
na domu, ki jo Zavod Medgeneracijsko središče Komenda (ZMSK) izvaja od leta 2008,
je bilo podobno. V prvih letih smo imeli od tri
do pet uporabnikov, eno zaposleno socialno
oskrbovalko, v določenih obdobjih celo na
polovičnem delovnem času, danes pa imamo pet redno, za polni delovni čas zaposlenih socialnih oskrbovalk in še tri po podjemni pogodbi in kvaliteta opravljanja storitve
ni prepoznana samo v domačem lokalnem
okolju, ampak tudi širše.
Ker smo v ZMSK mnenja, da bo v prihodnosti
tudi z dnevnim bivanjem podobno, se nam
pravzaprav zdi zelo neodgovorno, da bi nekaj
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Absolutni občinski prvaki

Spominski pohod
Milana Šinkovca na
Šenturško Goro
Na praznični 2. maj že vrsto let poteka spominski pohod Milana Šinkovca. Tudi letos je bilo tako. Osemindvajset pohodnikov se je zbralo.
Pohod smo začeli z jutranjo kavo
¨pod češnjo¨, pri Marički. Vremenska napoved ni bila najbolj obetavna,
vendar dobre volje ni manjkalo.
Pot smo dobro poznali, zato se je kolona
pohodnikov razpotegnila, saj ni bilo bojazni, da bi se kdo izgubil. Veliko smo si
imeli povedati, obujali smo spomine na
zimsko sezono, delali načrte za poletno. Pa
zabavni spomini ob različnih dogodkih s
poti proti našemu cilju ... Se jih je kar nekaj
nabralo v letih, ko poti proti Šenturški Gori
¨obvladujejo¨ Škrjančki.

Absolutne občinske prvakinje

Na vrhu smo naredili kratek postanek in
se nato vrnili v dolino. Da vseh poti le ne
poznamo tako zelo dobro, se je izkazalo ob
povratku. Del pohodnikov se je vrnil na izhodišče po drugi poti, kot smo nameravali.
No, končalo se je dobro. Pohod smo zaključili na dvorišču našega gostitelja, ki je že
prej pripravil vse za druženje na pikniku.
Pohod vsako leto organiziramo v spomin
na dolgoletnega predsednika PD Komenda,
odličnega planinca, ki nam je še danes lahko
za zgled. Zares rad je imel gore in vsakogar je
poskusil navdušiti za hribolazenje. Njegovo
navdušenje je bilo nalezljivo. Nikoli mu ni
zmanjkalo energije in volje. Samo na ta način je lahko ustvaril društvo, ki še danes tako
uspešno deluje. Povezanost, prijateljski odnosi, ekipni duh ... Nekaj njegove vztrajnosti
bomo potrebovali tudi v današnjih časih.
Bilo je prijetno in se je zavleklo v popoldne.
To je tudi bistvo takšnih pohodov. Malo rekreacije, obujanja spominov, druženje. Naj
bo še dolgo tako.
A. K.

Foto: Peter Pibernik

Bojan Galin (član KGT Papež), lahko bi
mu rekli poskočni senior, pa je dosegel
drugi najhitrejši absolutni čas tega dne
(20 min).
Naj zaključim s besedami, da je bilo tekaško druženje nadvse uspešno, ob podelitvi
nas je še Bonifacij malo poškropil in popestril podelitev občinskih kolajn. Prav
vsem nastopajočim bi se rad zahvalil za
njihovo borbenost in udeležbo na domači
tekmi in vsem navijačem, ki so bučno navijali v cilju. Seveda gre zahvala Občini za
kolajne, drugo leto pa nas bodo obiskali
tudi vodilni možje Občine. Zahvala gre še
podjetju Burgox d.o.o. in Nektar Natura za
okusne nagrade.
Franci Groznik

Foto: Peter Pibernik

ljate - 13 mehurčkov, ki so v spremstvu
staršev in ob bučnem navijanju dedkov
in babic pretekli celih 300 m proge z
nasmejanimi obrazi in učenci nižje triad celih 600 m šprinta ... Potem je sledil
skupinski start na klasični gorsko razgibani »standardni« progi 4,5 km dolgi,
starostno gledano od 11 leta dalje. Štartno številko »1«je imel zmagovalec dirke
iz leta 2019 Marko Florjanič in tudi letos
potrdil izjemno formo, a glede na rezultat se tudi njemu že poznajo leta. Vseeno
je ubranil generalno prvo mesto s časom
18:19 min in s tem postal absolutni občinski prvak, med ženskami pa je slavila
Mary Lipuš (23:28 min). Državni prvak v
gorskih tekih v svoji starostni kategoriji
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Orange cup: Tri tekme v
orientacijskem teku v dveh dneh
Orientacijski klub Komenda je v vikendu pred prvomajskimi
počitnicami že tretjič organiziral dvodnevno tekmovanje v orientacijskem teku z mednarodno udeležbo, kjer se tekmovalci
pomerijo v treh tekmah skupaj za pokal Orange cup.
Tekmovanja v orientaciji se udeležijo tudi
najmlajši, njihovi nasmehi povedo več kot
1.000 besed.

Najboljši tekmovalci pokala Orange cup, kjer so v seštevku časov treh tekem odločale
sekunde. V elitni kategoriji je Katja Babič (OK Komenda) za prvouvrščeno Mojco Flerin
Drevenšek (Kamniški orientacijski klub) zaostala le 2 sekundi. Odlično tretje mesto je zasedla
Ana Pia Pogačar.

T

ekmovanja se je udeležilo več kot
220 tekmovalcev. Največ tekmovalcev je bilo seveda iz Slovenije, saj so
tekme štele tudi za slovensko orientacijsko
ligo. Tekmovanje Orange Cup pa pridobiva
na prepoznavnosti tudi izven naših meja,
zato smo tokrat v naši sredini pozdravili tekmovalce iz Avstrije, Italije, Nemčije,
Srbije pa celo iz zelo oddaljenih Finske,
Latvije, Turčije in Španije.
Prvi dan so se udeleženci po odtečeni progi
lahko posladkali s pomarančami, ki veljajo za zaščitni znak največjega tekmovanja,
ki ga organizira naš klub. Drugi dan smo
tekmovalce presenetili s slastnimi palačinkami, ki sta jih pekla Petra in Andrej.
Tri tekme v dveh dneh so za tekmovalce še
poseben izziv, tako na področju kondicije
kot tudi koncentracije. Kljub temu je tekmovanje potekalo v prijetnem vzdušju.
Na prvi dan (v soboto) je potekala prva
tekma srednje proge SOL – Komendska
Dobrava in druga tekma mestni šprint

SSOL v Mengšu. Na drugi dan (v nedeljo)
je potekala tretja tekma dolge proge –
Križ pri Komendi, s katero se je Orange
cup tudi zaključil.
Tekmovalci so se pomerili na dolgih progah,
elitaši pa na ultra dolgih, kar je še posebno
zahtevna disciplina, saj tekmovalci v elitni
kategoriji pretečejo več kot 18 kilometrov.
Uvrstitve na vseh treh tekmah so odločale o
končnih zmagovalcih Orange cupa.
Da je bil vikend popoln, ni pripomoglo le
sončno in suho vreme, temveč tudi zadovoljni orientacisti ter uigrana ekipa
OK Komenda, ki je ponovno zavihala rokave in odlično poskrbela za organizacijo treh tekem.
OK Komenda vsem tekmovalkam in tekmovalcem čestita za vložen trud in dosežene rezultate. Orientacisti vseh starosti
pa se že veselijo novih prihajajočih tekmovanj, da se bodo lahko spet pomerili v
iskanju kontrolnih točk.
OK Komenda

Po končani tekmi sledi analiza opravljene
poti. Tako tekmovalci na naslednji tekmi
napredujejo in postajajo še boljši.

Po končanem prvenstvu Orange cup smo se
člani OK Komenda podružili na pikniku. Ob tej
priložnosti se PGD Križ zahvaljujemo, da so
nam omogočili uporabo njihovih prostorov.
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Judo klub Komenda ima dve novi državni prvakinji
in neverjeten ekipni rezultat
V soboto, 14. maja, je v Športni dvorani v Braslovčah potekalo Državno prvenstvo v judu za starejše dečke in starejše deklice. Judo klub Komenda je
nastopil s sedmimi odlično pripravljenimi tekmovalci, katerim je uspel zgodovinski rezultat.

Kar dve dekleti, Timeja Starovasnik in
Nastja Drakšič Koštomaj, sta postali državni prvakinji za leto 2022, osvojili pa
so kar 5 kolajn in se ekipno uvrstili na
2. mesto v državi. Tudi judoista, ki nista
osvojila kolajne, ki sta se borila v borbi za
3. mesto, kar pomeni, da je celotna ekipa
nastopila vrhunsko.

V finalu državnega
prvenstva z dvema
boksarkama
V Mariboru je aprila potekalo Državno prvenstvo v boksu 2022. Udeležil
se ga je tudi Boksarski klub Hayat.

Tekmovalo je 42 slovenskih klubov, Judo
klub Komenda se je uvrstil na 2. mesto! K
temu je pripomogla ekipa judoistov, ki so
osvojili 2 zlati, 1 srebrno in 2 bronasti kolajni ter 2 peti mesti.
Brez izgubljene borbe, s štirimi zmagami
je navdušila Timeja Starovasnik, ki spada v sam vrh slovenskega juda mladih.
To je vsekakor potrdila še z naslovom
državne prvakinje. Pridružila se ji je še
Nastja Drakšič Koštomaj, ki se nam je v
klubu pridružila letos in že dosega odlične rezultate. Sedaj se lahko pohvalimo z
dvema najboljšima judoistkama Slovenije v kategoriji starejših deklic. V finalu
se je boril tudi naš borec Leon Adrović, ki
je zmagal vse štiri zaporedne borbe. Na
koncu je osvojil naslov državnega podprvaka. Na stopničkah sta stala tudi Karim
Veinhadl in Mina Jenko. Karim je po treh
težkih zmaganih borbah izgubil le eno,
ki pa je bila pot v finale, zato je v borbi
za tretje mesto še enkrat zbral vse moči
in premagal nasprotnika.Tudi Mina je
bila suverena in premoč priznala le eni
nasprotnici ter prav tako osvojila 3. mesto. Čestitamo!

Dve mladi tekmovalki Anja Poje in Haya
Veinhandl Obaid sta uspeli nastopiti v samem finalu, ki se je odvijal v petek, 22. 4.
2022. Obe sta osvojili naslov državnih podprvakinj.
Mladi boksar Stepan Kholodov
ponovno najboljši
V soboto, 9. aprila, je v Rogaški Slatini
potekal turnir v boksu za pokal Rogaške,
ki je štel za 1. Slovensko boksarsko ligo.
V tretji rundi je prepričljivo zmagal tekmovalec Boksarskega kluba Hayat Stepan Kholodov. Perspektiven boksar, ki je
tudi odličen judoist, trenira v Mostah pri
Komendi, kjer znanje uri v boksarski telovadnici in ringu v 2. nadstropju novega
Gasilskega doma Moste.
Katarina Kumer

Judoistka Haya Veinhandl Obaid prva
tudi na najbolj množičnem tekmovanju
v Sloveniji
V soboto, 7. maja, se je v Mariboru odvijal
pravi judo spektakel - Apolon Open, na katerem je nastopilo rekordno število tekmovalcev. Na tatamiju se je v enem dnevu borilo
kar 804 tekmovalcev, ki so prišli iz 17 različnih držav in 97 klubov. Izmed dvanajsterice
tekmovalcev, ki so zastopali JK Komenda se
je najbolje odrezala štirinajstletna Haya Veinhandl Obaid, ki je uspešno pometla s konkurenco v kategoriji mlajših kadetinj do 57
kilogramov in se uvrstila na 1. mesto. Kolajno sta osvojili še dve dekleti v kategoriji starejših deklic: Timeja Starovasnik in Nastja
Drakšić Koštomaj.
Katarina Kumer
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Začetek sezone v
gorskih tekih

Velik mednarodni
uspeh nogometašic

Najvišji vrhovi so še vedno pod snežno odejo, gorski tekači pa so že začeli novo sezono tekmovanj. Naš občan Bojan Galin je sezono kljub še ne
sanirani poškodbi začel s kar nekaj
odličnimi uvrstitvami.

Nogometašice slovenske dekliške
nogometne mladinske WU19 reprezentance (do 19 let) so se na kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo uspele povzpeti v Ligo A.

Že na otvoritveni tekmi na Svetega Primoža
nad Kamnikom se je med veterani uvrstil na
drugo stopničko in bil izredno zadovoljen s
svojim nastopom. Po preboleli okužbi s koronavirusom je imel kar nekaj težav, zato je
to odličen dosežek. Naslednji nastop je bil v
deževnem in sneženem Tržiču, kjer je premagal vse tekmovalce v svoji kategoriji. Sledil je zelo naporen ekstremni trail z imenom
K6 Savinjski trail v Žalcu - v dolžini 28 kilometrov in z 2000 višinskimi metri. Potekal je
v zelo slabih vremenskih razmerah, kjer so
se morali tekmovalci spopasti tudi s sodro,
meglo in vetrom. Hladno vreme je tekmovalcem pobralo ogromno moči in energije,
kljub vsemu pa je Bojan prvi pritekel v cilj.
Že naslednji dan je nastopil v kronometru
na Bukovico pri Žalcu in tudi tam pustil vse
za seboj. Sledilo je tekmovanje v Gradišču pri
Vipavi in tudi tam je Bojan zmagal. Na tekmovanju za slovenski pokal Hrastnik trail
(tek gor-dol) mu konkurenca ni bila dorasla,
na Mekinjskem krosu pa je zaradi razmočene in blatne proge osvojil tretje mesto. Že na
novi priložnosti na teku na Lisco se je zopet
povzpel na najvišjo stopničko.
Vsi našteti rezultati nakazujejo novo uspešno sezono, v kateri želi svojo formo
dvigniti na najvišjo raven za najpomembnejšo tekmo v sezoni - za državno prvenstvo v dolgem gorskem trailu na 53 kilometrov v Vipavi. To je zanj prvo tovrstno
tekmovanje, zato mu želimo uspešen nastop in dober rezultat.
Peter Pibernik

Zmagale so vse tri kvalifikacijske tekme v
Ligi B v Brežicah in Novem mestu (proti
Lihtenštajnu, Moldaviji in Severni Makedoniji). Kar devet deklet v reprezentanci
je bilo iz kluba ŽNK Radomlje, od teh tri iz
Komende (Nina McQuarrie, Margit Kosirnik in Živa Galjot). Vse tri so začele igrati
nogomet v NK Komenda.
Peter Dominko

Jan Šubelj zopet
zelo uspešen
Jan Šubelj še vedno ostaja v šahovskem vrhu.
V začetku maja je na grškem Rodosu potekalo letošnje mladinsko Svetovno prvenstvo v hitrih disciplinah. Jan Šubelj je
v hitropoteznem šahu, v kategoriji do 18
let, osvojil bronasto medaljo. Na pospešenem prvenstvu pa je bil tik pod stopničkami in je s 6 točkami iz 9 partij končal
na 4. mestu.
ŽŠK Maribor Poligram
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Po sedmih letih
ponovno na
mednarodno tekmo
Članice Twirling in mažoretnega
kluba Komenda so v preteklih mesecih zastopale zastavo Občine Komenda na državnem prvenstvu, kjer
so dosegla odlične rezultate.
V mesecu marcu je potekala tekma za
najmlajše člane, kjer so tekmovali v kategorijah Twirling Abecede. Naš klub sta zastopali Ela Bertoncelj, ki je pridobila srebrno, in
Sara Nose, ki je pridobila bronasto priznanje.
V aprilskem finalu pa je skupina Team Elite
dosegla 3. mesto, v posamičnih kategorijah
pa so tekmovalke dosegle nadaljne rezultate: Inka Nemeš je med mlajšimi članicami
zasedla odlično 5. mesto, Manca Zgonec je
med starejšimi članicami dosegla 6. mesto, najuspešnejši pa sta bili Žana Zgonec (3.
mesto) in Marjeta Kešnar (1. mesto), ki sta si
s svojimi nastopi zagotovili mesto v slovenski reprezentanci. Ta bo barve Slovenije zastopala julija na evropskem pokalu v mestu
Blanes v Španiji.
Evropski pokal bo tako prva tekma, ki se
jo bodo po sedmih letih udeležile članice TMKK, zaradi daljšega premora, ki sta ga
zaznamovala epidemija in večkratna menjava trenerskega in vodilnega kadra. Obe
članici se na evropski pokal že vneto pripravljata, hkrati pa se ostale članice pripravljajo na mednarodno tekmo Samoborfest, ki
bo v začetku junija potekala na Hrvaškem.
Vodstvo TMKK in
predsednica Manca Zgonec

Marjeta Keršnar in Žana Zgonec julija
odhajata na evropski pokal v Španijo
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i ...
Iz šolskih klop
Ukrajinske učenke, ki
obiskujejo našo šolo,
so nam povedale …
Doma sem v glavnem mestu Ukrajine, v Kijevu. Aprila sem prišla živet na
Klanec. V Sloveniji mi je najbolj všeč
narava. Hodim v 9. a. Učitelji in sošolci mi zelo pomagajo in me podpirajo.
Hvaležna sem jim za vso pomoč. Slovenski jezik je zanimiv, ker je zelo podoben ukrajinščini. Na šoli so mi všeč
učitelji in šolska knjižnica, ki je zelo
udobna. Šola se mi zdi majhna, saj je
imela moja prejšnja šola 12 nadstropij.
V Ukrajini sem hodila na licej. Pouk je
potekal v angleškem jeziku, učili smo
se tudi francoščino.
Sofiia S., 9. a

* * * * *
Živela sem v Krivoj Rogu, blizu mest
Nikopol in Nikolajev v Ukrajini. Zdaj
stanujem v Komendi. Stara sem 12 let.
Hodim v 6. a. Na OŠ Komenda Moste
imam zelo dobre učitelje, podobni
so učiteljem v Ukrajini. Moj najljubši
predmet sta tehnika in tehnologija ter
likovna umetnost, ker rada rišem in
ustvarjam z lesom. Rada imam Slovenijo. Všeč mi je slovenska narava. Šola
je lepa in majhna. V šoli mi je najbolj
všeč prehrana, saj smo v Ukrajini
imeli organizirano samo kosilo. Med
odmori smo lahko šli v trgovino in si
kupili malico.
Valeriia L., 6. a

* * * * *
Prihajam iz Ukrajine, iz mesta Krivoj Rog. Aprila smo prišli v Slovenijo.
Stara sem 13 let. Hodim v 8. b. Moji
učitelji so zelo prijazni. Najraje imam
likovno umetnost, ker pri njej najlažje
sodelujem. Všeč so mi ure slovenskega
jezika, ker je učiteljica prijazna in razumljivo razlaga. Slovenski jezik mi je
všeč in se ga rada učim. Na prejšnji šoli
sem imela za tuj jezik nemščino, pisali
smo v cirilici.
Marharyta H., 8. b
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Drugošolci na taboru
Šli smo v dom Čebelica. Bil sem v skupini po imenu Polhi. Videl sem papigo, želvo, paličnjake in ribice. Zelo mi
je bilo všeč, ko smo šli na lov za lisico.
V torek zvečer smo imeli žur. Zelo mi
je bilo všeč.
Jaka Tevž Hozjan, 2. č

* * * * *
Tam smo se veliko naučili. Spoznali
smo živali in se igrali veliko zanimivih iger. Šli smo tudi na lov za lisico.
Imeli smo se zelo lepo.
Ela Kostelac, 2. č

* * * * *
Spoznavali smo različne živali. Imenovali smo se volkovi. Imeli smo tudi
disko in lov na lisico. Spali smo na
pogradih in se igrali družabne igre.
Lenart Pogačar, 2. č

Odšli smo v gozd. Tam smo spoznavali živali, se igrali različne igre in šli
na lov za ptico. V torek smo imeli disko zabavo. Najboljši učitelj mi je bil
Ivo. Naša soba se je imenovala volkovi. V sredo pa smo odšli na lov za lisico. Hrana je bila zelo okusna.
Izak Ivančič, 2. č
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Kulturni dan četrtošolcev
Kulturni dan drugošolcev
Z avtobusom smo se peljali v gledališče. Ogledali
smo si predstavo Zverjasec. V predstavi so nastopale lutke. Zverjasec, ki ima zeleno bradavico in bodice na hrbtu ter ostre čekane, je zelo strašen. Po
predstavi smo si ogledali ljubljansko tržnico.

V torek, 26. aprila, smo si ogledali baletno predstavo Biserni zaliv.
Nastopalo je veliko živali. Na začetku sem mislila, da bo predstava
zelo dolga. Ko pa je je bilo že konec, sem videla, da je hitro minilo.
Največkrat sta nastopali morska deklica in želva. Iz predstave sem se
naučila, da moramo ločevati odpadke. Velikokrat sem v morju videla plastenke, vrečke in pločevinke. Zaradi teh odpadkov so ogrožene
živali. Zato moramo ločevati odpadke.
		
Sara Neža Jerebič, 4. b

Timon Grgič, 2. c

* * * * *

* * * * *
Ogledali smo si lutkovno predstavo Zverjasec. Najbolj mi je bilo všeč, ko je Zverjasec skočil z odra. Miška je pokazala Zverjascu, da se je vsi bojijo. Opazil
sem tudi igralce, ki so bili oblečeni v črne obleke.
Užival sem v vožnji z avtobusom.
Ivo Jan Čebulj, 2. c

Danes smo si ogledali baletno predstavo Biserni zaliv. Zelo mi
je bilo všeč, saj sem prvič videla balet. V njem so igrale vse živali
morja. Govorila je o onesnaževanju morja in zastrupljanju živali.
Naučila me je, da ne smemo metati smeti v naravo, morje … Ko
se je vse končno rešilo, sem bila zelo vesela. Zdelo se mi je, kot
da predstava traja samo pet minut. Ta dan je bil najboljši od vseh.
			
Maša Štricelj, 4. b

* * * * *

* * * * *

Danes smo bili v gledališču. Ogledali smo si lutkovno predstavo Zverjasec. V predstavi so nastopali miška, lisica, kača in Zverjasec. Najbolj mi je
bilo všeč, ko se je Zverjasec bal miške. Ko je bilo
predstave konec, smo si ogledali še tržnico.

V Kamniku smo si ogledali baletno predstavo. Predstava mi je bila zelo
všeč, ker je v njej nastopalo veliko živali. Najbolj so mi bile všeč želve,
saj so pomagale ostalim živalim. Zanimivo mi je bilo, ko so igralci plesali po prstih. Predstava je govorila o onesnaževanju morja in bolnih
živalih. Nastopali so: morski konjički, želve, raki, hobotnici, morska
kraljica, morski psi. Ta dan mi je bil zelo všeč.
			
Anja Bevec, 4. b

Ema Nastran, 2. c

Kazen za lenobo
Nekoč, pred davnimi časi, je živel pošten prijazen mlekar
Stane. Stane je vsako jutro prodajal sveže mleko, saj je živel na majhni farmi s kravo. Ljudje so radi kupovali njegovo
mleko, saj je bilo kvalitetno in iz poštenih rok. A na žalost
je stari pregovor, da denar spremeni ljudi, in kmalu je Stane
dvigoval ceno svojega mleka in vanj dajal veliko vode. Ljudje
niso več hoteli kupovati njegovega mleka, da bi ga spodbudili, da se spet začne truditi. A žal je bil Stane že kar bogat
in mu ni bilo mar, saj je bil len in zanemarjen. Stane ni bil
več tako pošten in prijazen kot prej, zato so ga v vasi klicali
»leni Stane«. Ljudje so govorili, naj bo Staneta do zadnjice
sram in naj se neha delati, kot da mu drugi niso niti do gležnjev, a Staneta njihove želje niso zanimale. Kmalu je novica
o Stanetu prišla do starih gozdnih škratov, ki so poskrbeli, da
ljudje s slabimi namerami dobijo svojo kazen, »vsi so krvavi
pod kožo« je rekel glavni škrat. Naslednje jutro se je Stane
zbudil v majhni sobi z majhno posteljo in namesto da bi se
ustrašil, je samo ponovno začel z spancem. Eden od škratov

ga je spet prišel zbudit in ga komaj spet spravil na noge. Staneta so pripeljali h košari polni belega in navadnega fižola
ter mu povedali da mora fižol razdeliti na dva kupa, da bi dobil nagrado. A Stane se niti premaknil ni in škrati so obupali.
Naslednji dan so Staneta pripeljali v majhno sobo s šestimi
prašnimi policami, »Vse, kar moraš narediti, je počistiti s
polic«. A Stane je le rekel: »Niti prsta ne bom premaknil, pa
naj me strela udari!« Škrati so si izmislili le še ene ideje, ki
bi lahko pomagala Stanetu. Zjutraj so Stanetu v roko dali le
eno samo jabolko ter mu povedali, naj jabolko prinese osebi
in ji pove eno samo lepo željo. A na poti se je Stane udrudil in
se ulegel ter zaspal in s tem pozabil svojo nalogo. Škratje so
razumeli, da Stanetu ni pomoči, in zato so mu določili kazen.
Vsako jutro je Stane moral nosil nahrbtnik, poln kamnov,
na najvišjo goro, in to počel vsak dan, cel dan. Če bi se Stane
upiral, bi vsak korak imel občutek, da je hodil po steklu. In
tako se je končala zgodba.
Iman Suljadžić, 6. č
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Ustvarjanje na temo
prijateljstva med
Slovenijo in Ameriko
Pred tridesetimi leti je Amerika potrdila Slovenijo kot samostojno državo.
V spomin na to so osmošolci v mesecu
aprilu ustvarjali na temo prijateljstva
med Slovenijo in Ameriko. Izbrali smo
dvajset najboljših del in jih poslali na
Ameriško ambasado. Tam bodo izbrali najboljše in ga uporabili za vabila in
plakate ob praznovanju njihove in naše
neodvisnosti 4. julija. Ostala dela bodo
razstavljena na prireditvi. Med izbranimi deli je bila tudi moja slika. Nanjo sem
zelo ponosna in mislim, da smo vsi zelo
uživali v ustvarjanju.
Eva Plevel, 8. a

Nik Muhič, 8. a

Pomlad
Pomlad potuje, nikjer ne stanuje.
Uživa v cvetju, pomladnem doživetju.
Kdo bi se ustavil, pomlad že ne,
saj mudi se ji že.

Sara Subašič, 8. a

Gre na pot, če ne, zamudila bo,
zato nima časa za lenarjenje in kavo.
Vidite, hitro ji gre!
Nikoli ne zamuja,
ker ne zamuja ljubezni, živali in ljudi.
Ker pomembna je za nas in mi za njo,
saj rada nas vse različne ima!
Monika Repovž, 3.b

Gašper Petkovšek, 8. a

Knjižna polica v nedeljo
Knjižna polica v nedeljo knjige prebira
In se z urejanjem po abecedi ne obira.
Knjižna polica s knjig pobriše prah
In z njimi zaspi, da jih ni strah.
Knjižna polica v nedeljo po navadi počiva
in se s črkami s knjig umiva.
Če pa črk ji bo premalo,
Se ji bo v knjižnico verjetno dalo.
Meta Kokol, 6. C

Alexej Pajić, 8. a
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Kaj počnejo
copati ponoči
Glasbeni kulturni dan – JAZZ LATINO
V torek, 5. 4. 2022, smo 9. razredi odšli
na koncert latino jazz glasbe v Linhartovo dvorano Cankarjevega doma v Ljubljani. Za nas so igrali Big Band RTV SLO
s pevko Ano Bezjak in dirigentom Lojzetom Krajnčanom. Ko so končali z eno
pesmijo, so nam na hitro povedali nekaj
podatkov o zgodovini jazza. Meni se je
zdel koncert odličen, še posebej zato,
ker sem bil prvič na koncertu. Ponudili
so nam tudi, da sodelujemo pri eni pesmi s ploskanjem ritma in eni s petjem
refrena. Jazz je ena mojih najljubših
glasbenih zvrsti, ampak jo zelo redko
poslušam. Ogled koncerta bi vsem priporočal!
Lan Kamšek, 9. b

* * * * *
V torek, 5. 4. 2022, smo imeli učenci devetih razredov kulturni dan. V šolo smo
prišli kot običajno, ob 8.20. Prvi dve
uri kulturnega dneva smo preživeli v
šoli, kjer smo si ogledali film Bohemian
Rhapsody. Tega sem si sicer že ogledala,
vendar mi je bil kljub temu zelo všeč. Z
veseljem sem si ga ogledala ponovno.
Nato smo v šoli pojedli malico, po njej pa
smo se z avtobusi odpravili v Ljubljano,
kjer smo si v Cankarjevem domu ogledali
koncert Jazz v živo – Latino. Koncert je
potekal v Linhartovi dvorani. Koncert se

mi je zdel zelo zanimiv, saj ponavadi ne
poslušam jazz glasbe. Bil mi je zelo všeč.
Koncert se je začel ob 11.00 in je trajal eno
uro. Na njem so igrali Big Band RTV SLO
in pevka Ana Bezjak.
Lara Vodlan, 9. b

* * * * *
Petega aprila smo se odpravili na koncert
v Cankarjev dom v Ljubljani. Potekal je v
Linhartovi dvorani. Kot je že naslov povedal, je Big Band RTV Slovenije izvajal
jazz glasbo iz Latinske Amerike.
Presenetilo me je, kako všeč mi je dogodek res bil. Edino, kar me je motilo, so
bili opisi in razlaga glasbil in jazz glasbe. Drugače pa mi je bil koncert zelo všeč.
Pritegnila me je hitra, razigrana glasba,
čeprav je še nikoli nisem slišal.
Po tem smo se odpravili proti šoli in si
ogledali film Bohemian Rhapsody. Do
konca smo si ga pogledali še v naslednji urah glasbe. Film je govoril o skupini
Queen, natančneje o življenju vokalista
Freddija Mercurya. Film se me je zelo
dotaknil, saj mi je pokazal, da je vse mogoče, kdorkoli si, kjerkoli… Žalostno je,
kako se je njegovo življenje končalo, saj
je umrl že pri 45-ih letih.

Mehurčkov dan 2022
V okviru programa prireditev ob občinskem prazniku Občine
Komenda je sodeloval tudi Vrtec Mehurčki. V četrtek, 12. maja,
smo se po dveh letih omejitev v velikem številu zbrali na našem
že tradicionalnem Mehurčkovem dnevu. Starejši otroci vrtca so
pripravili prisrčen pevski in plesni nastop pod vodstvom vzgojiteljice Silve Spruk. Na vrtčevskem igrišču so sledile različne zabavne gibalne igre. Starši in otroci so tako skupaj vadili različne
spretnosti na poligonu, v pajkovi mreži, pri vožnji s poganjalčki,
hoji po vrvi, ciljanju v tarčo, skokih v vreči, nošenju žogic, talnih
igrah ter pri foto orientaciji. Kuhinjsko osebje vrtca je poskrbelo
za različne prigrizke in pijačo. Popoldne se je ob pestrosti programa in prijetnem druženju kmalu prevesilo v večer in hitro je prišel
čas slovesa. Z dobrimi občutki smo odšli domov. Zahvaljujemo se
otrokom Vrtca Mehurčki za vse zapete pesmi in odplesane plese,
staršem za prispevke in dobro energijo ter zaposlenim za organizacijo prireditve.
Vrtec Mehurčki

Nejc Korošec, 9. b

Copati ponoči, ko vsi že spimo,
odganjajo duhove, ko sanjamo valove. Copati se sprehajajo po stanovanju, in se pripravljajo k potovanju. Copati se odpravijo na mraz
in ponvovno pobrišejo prah. Nato
se vrnejo v stanovanje, in ponovno
pripravijo na spanje.
Kaj počne easistent ponoči?
Easistent ponoči ne počiva, ampak z drugimi učenci pri igricah
zelo uživa.
Easistent gre na zabavo v google,
kjer so youtube, facebook in google.
Po nedeljski zabavi se znova odpre
easistent.
Lp, Domen.G.

Jutro
Jutro stanuje v moji postelji –
poležava v postelji,
posluša budilko in
pleše ob zvokih ptičjega petja.
Jutro stanuje v moji postelji –
postaja mi zmeraj bolj všeč,
uživa v tem, ko se prebujam in
pravi, da ne gre nikamor več,
dokler ne zraste v pravi dan.
Sara Ocepek in Tina Florjanič, 3. a
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Komendski skavti praznujemo 30 let
Ja, prav ste prebrali. Že 30 let je minilo od ustanovitve skavtske skupine in
kasneje stega Komenda 1, ki sta ga najprej vodila Robert Rozman in Mirjam
Erce. Kasneje je število mladih, ki so želeli svoj prosti čas preživeti v naravi,
ob ognju in v dobri družbi, ki se je kasneje prelevila v tesna prijateljstva, naraščalo. Danes je aktivnih skavtov 77 in smo stari od 8 do 24 let. Še danes radi
preživljamo čas v naravi, se učimo sobivati, podpirati, izboljševati in naučiti
mnogo uporabnega za življenje.

li nekaj malih ognjev, na katerih smo si
spekli hrenovke in tvist, po večerji pa smo
prižgali še glavni ogenj, ki smo ga dopoldne postavljali vsi aktivni skavti. Prasketajoč ogenj je v naših srcih obudil spomine na
mnoge skavtske dogodivščine, ki smo jih
preživeli, na prepevanje ob ognju na poletnih taborih, na dobre prijatelje, na prehojene kilometre in preklepetane noči. Za
zaključek smo razrezali torto velikanko in
večer zaključili ob plesu, glasbi in klepetu.
Najpogumnejši so z nami tudi prespali,
drugi pa so se vrnili v nedeljo dopoldne, ko
smo praznovanje zaključili s slovesno sveto mašo, med katero smo imeli ceremonijo
obljub in nadeli rutke kar 17 novim skavtom.
Vikend se bo marsikomu zapisal med
skavtske spomine, z veseljem pa že pričakujemo naslednjo obletnico, ko se bomo
zopet lahko srečali, in upamo, da bo takrat z rdeče-belo rutko za vratom še kakšen
Komendčan več.
Monika Lah, Zavzeta gazela

Med 6. in 8. majem smo po dveh neklasičnih letih (zaradi epidemije) zopet skupaj postavili šotore na našem travniku na
Križu, da bi medse sprejeli nove skavte,
ki so izrekli svoje obljube. Poleg obljub pa
smo praznovali tudi 30. obletnico. V soboto popoldne so se nam pridružili nekdanji
skavti, starši naših članov in mnogo otrok,
ki komaj čakajo, da se nam pridružijo. Naš

‘fevd’ je postal pravi mali park, kjer se je
razlegal smeh ob ponovnem snidenju, dišala je kava (in vlažen gozd), valil se je dim
suhega ledu, ki je postajal sladoled …
Druženje smo začeli z delavnicami, med
katerimi je bila najbolj priljubljena adrenalinska z visoko gugalnico in vrtiljakom,
pa tudi streljanje z lokom, vezenje in kurjenje z lokom. Proti večeru smo prižga-

OBVESTILA
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Deževna sobota, 7. maja, nam ni pokvarila dneva, animatorji smo se kljub kislemu vremenu veselili dneva odprtih vrat, saj smo po dolgem času lahko na široko odprli
vrata v Mravljišče.
Za naše obiskovalce smo pripravili pester program, v katerem
smo predstavili naše aktivnosti v Mravljišču. Na kuharski delavnici so se otroci lahko preizkusili v pripravi pisanih sadnih nabodal in peki palačink. Na ustvarjalni delavnici jih je tokrat pričakala
posebna gospa, Saša Vrankar, ki je za otroke pripravila različne
ustvarjalne aktivnosti, od šivanja blazin do barvanja kamnov.
Pripravljen je bil tudi kotiček, v katerem so lahko sadili rože, kar
je trenutno aktualno za ta letni čas. Predstavili smo delovanje počitniškega varstva, ki pa se je v letošnjem letu rekordno hitro zapolnilo. Za presenečenje smo imeli gostjo, ki je s seboj pripeljala
svoje posebne prijatelje. Aleš Abram iz društva ljubiteljev eksotičnih živali BIOEXO nam je pripravil posebno predstavitev hišnih
ljubljenčkov. Madagaskarski ščurek Štefka, ptičja pajkovka Rozi,
kuščar Tine in udav s posebnim imenom so navdušile vse obiskovalce Mravljišča.
Konec maja Mravljišče odhaja na kratek oddih, nato sledijo
priprave na pettedensko varstvo otrok med počitnicami, v sredini
septembra se vrnemo in pričnemo s polno paro z že znanimi aktivnostmi. Več o njih lahko sledite na naši FB strani ali spletni
strani www.mravljisce.com
Hvala vsem animatorjem in mentorjem za vložen čas in trud, da
društvo uspešno deluje že 15 let, hvala tudi vsem vam, ki nas obiskujete, brez vas ne bi bilo nas.

KOLESARSKA DIRKA PO
SLOVENIJI TOKRAT V KOMENDI
V soboto, 18. 6. 2022 bomo lahko med 12:30 in
13:00 v Komendi spremljali karavano kolesarjev
na kraljevski etapi »Dirke po Sloveniji«.
Na tej dirki bo kot priprava
na slovito Dirko po Franciji,
nastopil tudi TADEJ POGAČAR! Primerno bi bilo, da
ta dan skupaj z navijaškimi
rekviziti v največjem možnem številu pridemo in
navijamo za vse kolesarje,
posebej še za našega Tadeja.
Pokažimo, da znamo ceniti
delo in uspehe športnika, ki je ponesel ime Komende v svet.
Na ploščadi pred občinsko stavbo bo za ogrevanje pred
prihodom kolesarjev poskrbela GODBA KOMENDA, dirko
pa si boste lahko skupaj s prijatelji in navijači ogledali na
velikem zaslonu, ki bo postavljen pred občinsko stavbo.
Poskrbljeno bo tudi za žejo!
Vse občane in prijatelje kolesarstva vabimo, da se nam v
soboto, 18.6. od 12:00 dalje pridružijo ob trasi in da skupaj
ustvarimo prijetno navijaško vzdušje!
Več na https://tourofslovenia.si/sl
Organizator: ŠD Komenda

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

Jelka Smrekar in ekipa DMD Mravljišče

ZELENJAVNE
SADIKE IN SADIKE
BALKONSKEGA
CVETJA

VSE ZA VRTIČKARJE
Semena, gnojila,
zemlje, vrtičkarsko
orodje, zaščitne
koprene …

Zbiram rabljene majice in bombaž
V ustvarjalne in ekološke namene zbiram rabljene majice
(raztegljiv material, "T-shirt") in večje kose bombažnega
ali sintetičnega blaga, kot rjuhe, prevleke. Odsluženo blago
predelujem v prejo iz trakov, ki jo uporabim za kvačkanje
raznih izdelkov (preproge, košare, ...). Blago je lahko strgano, mora pa biti oprano in brez večjih madežev. Pridem tudi
iskat na dom ali pa mi sami dostavite. Zainteresirani me
lahko kontaktirate na gsm: 051-680-455.
Aleksandra K. Berkopec

Vabljeni
v kotiček
DOMAČIH
DOBROT.

Foto: Mario Stiehl
(arhiv: tourofslovenia.si)

Dan odprtih vrat v Mravljišču
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OBVESTILA

Rdeči križ Moste
vabi na predavanje
Krajevni odbor Rdečega križa Moste
vabi v petek, 10. junija 2022 ob 18.00
v šolo v Mostah na predavanje:
NATUROPATSKA OBRAVNAVA
BOLEČIN V HRBTU in CELOSTNI
VIDIK POMENA KOŽE.
Predavala nam bo mag. Mateja Kržin.

Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.
ZAHVALA

V SPOMIN

V 75. letu starosti nas je
zapustil naš dragi mož, oče,
stari oče, brat in stric

FELIKS GRKMAN

ALEŠ KERN
(20. 7. 1947 – 10. 4. 2022)

7. maja minilo je že leto dni, odkar si nas mnogo
prezgodaj zapustil. Z nami živiš naprej v srcih vseh,
ki si se jih dotaknil, ko si bil tu.
Hvala vsem, ki se ga spominjate.
Vsi njegovi

Lepo se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje,
darovane sveče, maše in cvetje. Hvala tudi vsem,
ki ste ga pospremili na zadnji poti.
Vsi njegovi, april 2022

Odšli so ...
Umrl je France Dobnikar - ata Franci,
iz Gmajnice pri Komendi.
Umrl je Janez Kosec - po domače Žnidarjev Ivan,
iz Križa Komendi.
Poslovil se je Boštjan Dobnikar.
Umrl je Milan Čibašek iz Most pri Komendi.

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v četrtek, 30. junija. Rok za posredovanje gradiv za objavo v junijski
številki je 13. junij 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.

Aplenca | Maj 2022

Rešitev aprilske križanke se glasi: GRUNTOVE DOMAČE DOBROTE
Naj vas rože pomirjajo s sajenjem, vzdrževanjem in občudovanjem. Izbira rož in zelenjavnih sadik za vse okuse.
Ponudba kvalitetnega balkonskega cvetja.
www.vrtnicenter.si
DELOVNI ČAS:
Vrtni center Gašperlin,
Moste pri Komendi
pon. - pet.: 8.00 do 19.00
sob.: 8.00 - 17.00
Vrtni center Gašperlin,
Ljubljana, Dolgi most
pon. - pet.: 8.00 do 19.00,
sob.: 8.00 - 17.00

Seznam nagrajencev Nagradne križanke GRUNT Zavoda za socialno
podjetništvo na podeželju, v Aplenci, Glasilu občine Komenda,
številka 04/2022:
1. nagrada - paketek Gruntovih dobrot: URŠA ŽNIDARŠIČ
2. nagrada - paketek Gruntovih dobrot: SONJA ROGELJ
3. nagrada - paketek Gruntovih dobrot: ŠTEFKA BOŽIČEK
Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta
nagrade prevzamejo v trgovinici Grunt, Glavarjeva cesta 50, 1218
Komenda (telefon: 031 333 301).
ČESTITAMO !

1. Nagrada – bon Vrtni center Gašperlin
v vrednosti 30 evrov
2. Nagrada – bon Vrtni center Gašperlin
v vrednosti 30 evrov
3. Nagrada – bon Vrtni center Gašperlin
v vrednosti 30 evrov

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.si
do vključno 12. junija 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.

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.

KLIMATSKE NAPRAVE
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NAPRAVE

NAPRAVE

VRF

SISTEMI

ČISTILCI
ZRAKA

Specializirani na
področju hlajenja,
ogrevanja in
prezračevanja
prostorov.

Uradni
distributer
za blagovno
znamko
Mitsubishi
Electric.

Izkušnje
in znanja,
pridobljena
v 30. letih
delovanja.

Strokovno
svetovanje
in tehnična
podpora.

Ream d.o.o., pooblaščeni in uradni distributer za Slovenijo

Izvedba in
vodenje projektov
v sodelovanju z
dolgoletnimi in
zanesljivimi
pogodbenimi
partnerji.

info@ream.si

Prijaznost
in hitra
odzivnost.

www.ream.si

