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Javni poziv zlatim maturantom

Občina Komenda obvešča, da so na podlagi Pravilni-
ka o denarnih nagradah zlatim maturantom v Občini 
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 
07/2004) do denarne nagrade upravičeni dijaki, ki so 
na maturi dosegli takšno število točk, ki jih uvršča v 
naziv »zlati maturant« in imajo stalno prebivališče v 
Občini Komenda.

Dijake, ki so v šolskem letu 2021/2022 prejeli naziv »zla-
ti maturant«, vabimo, da oddajo vlogo za uveljavljanje 
pravice do denarne nagrade zlatim maturantom, ki je 
objavljena na spletni strani Občine (https://www.ko-
menda.si/vloge-in-obrazci/).

Rok za vložitev vloge je najkasneje tri mesece po opra-
vljeni maturi. Po preteku tega roka pravice do denarne 
nagrade ni več možno uveljavljati.

Občina Komenda

»Želim vam, da se v počitniških dneh 
odpočijete in si naberete novih moči«
Do odtekanja fekalne vode je prišlo zaradi zamašitve s tekstilnimi odpadki – Rondo na Gmajnici 
bo kmalu saniran – Do volitev bo morda urejen še del lokalne ceste na Komendski Dobravi.

V medijih je pred kratkim zaokrožila vest o odtekanju fe-
kalne vode v Komendi. Kaj se je zgodilo in kakšne so 
bile posledice?

Do neljubega dogodka je prišlo zaradi zamašitve odtočne cevi v 
razbremenilnem objektu fekalne kanalizacije, ki so jo zamašili 
tekstilni odpadki. Zaradi preliva, ki naj bi sicer funkcioniral le ob 
preobremenitvah z meteorno vodo, so se odplake prelile v Pšato 
in povzročile pogin rib. Kako se je tekstil znašel v kanalizaciji, še 
ni ugotovljeno – ponovno pa prosimo občane, da kanalizacijskega 
sistema ne obremenjujejo z odpadki, ki vanj ne sodijo. S pogodbe-
nim vzdrževalcem kanalizacijskega sistema trenutno proučujemo 
možnost vzpostavitev primernega alarmnega sistema v razbreme-
nilnem objektu, da v bodoče ne bi prihajalo do podobnih dogodkov. 

Na zadnji seji je bil zopet izpostavljen rondo na Gmajnici, na 
katerega se zaradi spolzkega asfalta opozarja že nekaj časa. Se 
kaj premika z reševanjem te situacije?
Občinska uprava je v sodelovanju s koncesionarjem izbrala naju-
streznejšo  tehnologijo sanacije in pridobila ponudbe. Izbrana je 
bila ponudba Gorenjske gradbene družbe,  d. d. Na junijski seji 
občinskega sveta so se v okviru rebalansa proračuna za leto 2022 
predvidela sredstva tudi za to krožišče, zato je sanacija naročena 
in bo kmalu izvedena.  
 
Pred nami je poletje, kakšne so vaše želje, popotnica za občane?
Kljub predvidoma vročemu poletju želim vsem občankam in ob-
čanom, da si v prihajajočih dopustniških dnevih kar najbolj  odpo-
čijejo in si naberejo novih moči za jesenske delovne dneve. Zaradi 
napovedi o morebitnem ponovnem poslabšanju epidemiološkega 
stanja priporočam, da se virusu COVID primerno obnašamo tudi 
na dopustovanju in pričakamo jesen zdravi in vitalni.    

Po poletju pa pestra volilna jesen. Ste dokončno odločeni, da so 
to vaši zadnji meseci na tej funkciji? 
Po poletnih dnevih pričakujemo vročo volilno jesen. Volili bomo 
predsednika Republike Slovenije, na lokalnih volitvah pa boste 
občanke in občani izvolili novo sestavo Občinskega sveta in žu-
pana ali županjo. Ker ste me vprašali, naj povem, da tečejo zadnji 
meseci opravljanja mojega županovanja. 

Katere projekte boste do volitev v Občini zaključili in kaj bi 
izpostavili kot največji izziv iztekajočega se mandata? 
Do rednih lokalnih volitev je še pol leta. Jeseni bo še ena seja Ob-
činskega sveta, na kateri naj bi sprejeli tudi proračun za naslednje 
proračunsko leto. Do takrat bomo verjetno največ časa potrebo-
vali za zaprtje deponije inertnih odpadkov v suhadolski gramo-
znici. Upam in pričakujem, da se bo zadeva v kratkem dokončno 
začela urejati v pravo smer, kar pa ni odvisno le od nas. Seveda 
bomo sproti opravljali vsa tekoča opravila. Če se bo zadeva glede 
zapiranja odlagališča odvijala po naših predvidevanjih, imamo do 
volitev namen urediti še del lokalne ceste na Komendski Dobravi.    

Špela Šimenc
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24. seja Občinskega sveta Občine Komenda
V četrtek, 16. junija je – po dolgem času zopet v Glavarjevem špitalu – potekala 24. seja Občin-
skega sveta Občine Komenda. Vse točke seje so objavljene in obrazložene na spletni strani Ob-
čine Komenda. Ključni poudarki:

Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne 
komisije Občine Komenda
Občinski svet je na seji na predlog Komisije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja (KMVVI) sprejel Predlog Sklepa o ime-
novanju Občinske volilne komisije Občine Komenda. Dosedanji 
komisiji je namreč mandat potekel 17. junija. Nova volilna komi-
sija je v naslednji sestavi: predsednica Dida Volk, namestnik pred-
sednice Jernej Štesl, članica Tanja Petek, namestnik članice Luka 
Treven, članica Polona Osolnik, namestnica članice Tia Skok, čla-
nica Irma Šimenc, namestnik članice David Peterlin. 

Poročilo Policijske postaje Kamnik o stanju javne 
varnosti na območju Občine Komenda v letu 2021
Stanje na področju varnosti je prišel predstavit komandir PP Ka-
mnik, Damir Jukan. V letu 2021 so obravnavali 108 ali slabih 30 % 
manj kaznivih dejanj kot v prejšnjem letu. Največ kaznivih dejanj 
je bilo na področju premoženjske kriminalitete. Večinoma je šlo za 
tatvine goriva na bencinskih servisih in na gradbiščih v industrij-
ski coni. Obravnavali so 92 različnih prekrškov, kar ena tretjina je 
iz naslova spoštovanja ukrepov po Zakonu o nalezljivih boleznih. 
Daleč največ kršitev je bilo zabeleženih na ulici, največ ob sobotah 
in nedeljah, največji delež prekrškov je bil obravnavan med 19.00 
in 23.00. Za 5,1 % se je povečalo število prometnih nesreč, smrtnih 
žrtev pa na srečo ni bilo. Stanje varnosti PP Kamnik za našo Obči-
no ocenjuje kot dobro.

Predlog Odloka o rebalansu proračuna  
Občine Komenda za leto 2022 
Občinski svet je na seji sprejel Predlog Odloka o rebalansu pro-
računa Občine Komenda za leto 2022, ki ga je predstavila Marti-
na Bajde. Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2022 je bil 
sprejet na 22. seji, 10. februarja 2022. Razlog za pripravo predloga 
Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2022 je v 
tem, da je potrebno zagotoviti več sredstev za pokrivanje materi-
alnih stroškov (višje cene energentov) na posameznih področjih, 
poleg tega pa želi Občina s prihodki od prodaje kapitalskega dele-
ža v družbi PC Komenda d.o.o., ki je 100 % v lasti Občine, pokriti 
svoj kredit do družbe PC Komenda d.o.o.. S poplačilom kredita bi 
se zadolženost Občine Komenda bistveno znižala, kar pomeni, da 
bi bila Občina ponovno kreditno sposobna.

Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za 
leto 2023 – prva obravnava
Svetniki so sprejeli predlog Odloka o proračunu Občine Komenda 
za leto 2023 v prvi obravnavi. Osnova za izračun primerne pora-

be je povprečnina, ki znaša 647 evrov, primerna poraba za Obči-
no Komenda pa je določena v višini 3.930.000 evrov. Skupni na-
črtovani prihodki za prihodnje leto so ocenjeni v višini 7.149.204 
evrov oziroma tretjino manj kot znaša ocena prihodkov za leto 
2022. Glavnina od tega so davčni prohodki (5,3 mio evrov), ne-
davčni prihodki znašajo 1,6 mio evrov, ostalo pa so transferni in 
kapitalski prihodki. Odhodki znašajo 6,9 milijona evrov. Glavnina 
vseh teh sredstev je po strukturi namenjena tekočim odhodkom 
oz. tekočim transferujem. Največja poraba se ocenjuje na podro-
čju izobraževanja (1,9 mio evrov), na področju varovanja okolja 
(1,4 mio evrov), sledijo področja prostorskega planiranja, lokalne 
samouprave, prometa in prometne infrastrukture. »Glede na to, 
da projekt zapiranja odlagališča inertnih odpadkov zaenkrat še ni 
zaključen, imamo tudi v proračunu za leto 2023 na tej postavki še 
določena sredstva rezervirana (vsaj v prvi obravnavi). Ta sredstva 
se izkazujejo kot tekoči dohodek,« je še poudarila Martina Baj-
de. Predlog Odloka o proračunu v drugi obravnavi bodo svetniki 
obravnavali na eni izmed jesenskih sej. 

Poročilo o trenutnem stanju na zapiranju 
odlagališča inertnih odpadkov Suhadole
Direktorica Občinske uprave, mag. Majda Ravnikar, je Občinski 
svet seznanila s trenutnim stanjem na zapiranju odlagališča iner-
tnih odpadkov. Kot smo že poročali, je Občina v začetku marca s 
strani ARSO prejela okoljevarstveno dovoljenje (OVD), ki predvi-
deva zapiranje odlagališča s prekritjem in 10-letnim monitorin-
gom. Stranska udeleženca, družba Biotera d.o.o in Rešet ter T-2 
d.o.o (solastnika ene izmed parcel na telesu odlagališča), sta v 
zvezi z izdanim OVD-jem na ARSO vložila pritožbi. Konec aprila je 
Ministrstvo za okolje pritožbama ugodilo, okoljevarstveno dovo-
ljenje odpravilo in zadevo vrnilo organu 1. stopnje v ponovni po-
stopek. Odločitve v ponovljenem postopku omenjeno ministrstvo 
do seje Občinskega sveta še ni sprejelo. Postopke je dodatno zav-
lekla menjava vlade, ki se je zgodila v vmesnem času. Predstavniki 
Občine so imeli kmalu po seji sestanek pri novem ministru za oko-
lje in prostor. O dogajanju vas bomo v Aplenci obveščali.
Glede sklepa Inšpektorata o založitvi sredstev za kritje izvršilnih stro-
škov je Občina preko pooblaščene odvetniške družbe 16. 5. 2022  v po-
novljenem postopku s strani Inšpektorata prejela nov sklep, po kate-
rem bi morala do 10. junija založiti znesek za kritje stroškov v višini 
6.546.000 evrov, sicer sklep predvideva prisilno izterjavo sredstev. 
Občina je preko pooblaščene odvetniške družbe zoper celoten sklep 
Inšpektorata vložila pritožbo, ob dejstvu, da pritožba zoper sklep ne 
zadrži izvršitve in izvedbe izvršbe, pa je Občina na Inšpektorat vložila 
tudi vlogo za podaljšanje roka za založitev sredstev za kritje izvršil-
nih stroškov. Zaenkrat do ponovne blokade občinskega računa (še) ni 
prišlo. Odločitev Inšpektorata še ni znana. 

Špela Šimenc
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Obnovljeno Kolimpretovo znamenje

Komendski župnik Zdravko Žagar je v nedeljo, 12. junija, 
popoldne blagoslovil popolnoma obnovljeno Kolimpre-
tovo znamenje v Mostah. 

Stoji na prometno najbolj izpostavljenem in nevarnem delu vasi, 
imenovanem Krakarše. Čeprav ob robu pločnika, ga je pred letom 
in pol zadel voznik tovornjaka s prikolico in ga močno poškodoval. 
Za obnovo je poskrbel sosed Bruno Sternad, »Kolimpretov«. Križ je 
obnovil tesarski mojster Igor Štebe iz Žej, nov korpus pa je oktobra 
2019, ker je bil stari močno dotrajan, izdelal rezbar in jasličar An-
drej Gašperlin iz Most. Bruno Sternad je ob blagoslovitvi zname-
nja tudi spregovoril o njegovem pomenu za vaščane in o obnovi, se 
zahvalil obnoviteljem, pa tudi pridnim krakarškim gospodinjam, ki 
so poskrbele za zelo okusno pecivo. Ljudsko petje je vodila zboro-
vodkinja Zvonka Erce iz Most. Udeleženci obreda blagoslovitve so 
še dolgo posedeli v senci pri Kolimpretovih v prijetnem pogovoru in 
spominjanju vsega, kar je že prestalo njihovo znamenje. 

Jožef Pavlič

Nežka Erce za cerkev v Mostah izdelala 
klekljane idrijske čipke za prte
Čeprav je epidemija malo zamrla dogajanje, so članice 
Klekljarskega društva Čebelica iz Most pridne kot čebeli-
ce in še kako aktivne. 

Med njimi tudi Nežka Erce iz Most, ki je članica društva že od 
vsega začetka. Gospa Nežka je pred kratkim za tri oltarje in 
anbon za cerkev sv. Boštjana v Mostah izdelala klekljane idrijske 
čipke za prte. Gre za izjemno delo, v katerega je vloženih ogrom-
no dela in predanosti.

Špela Šimenc 
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Na špitalu odkrili obeležje 
Petru Pavlu Glavarju
Glavarjev špital po novem krasi čudovito obeležje z na-
pisom: »V tej stavbi je od leta 1804 do leta 1947 deloval 
Glavarjev špital. Denar za izgradnjo, zdravstveno osebje 
in oskrbo bolnikov  je v oporoki 21. 1. 1784 daroval Peter 
Pavel Glavar.« 

Spominsko ploščo so 31. maja popoldne slavnostno otvorili pred-
stavniki Občine v družbi pobudnika zanjo, Marka Zadrgala, blagos-
lovil jo je župnik Zdravko Žagar, glasbeno pa je program spremljal 
Mešani pevski zbor DU Komenda. Župan Stanislav Poglajen je v 
svojem nagovoru povedal, da bi se dogodek moral zgoditi že lani, 
ko smo praznovali 300-letnico Glavarjevega rojstva, a je epidemija 
dogodek preprečila. 

Špela Šimenc

Peter Pavel Glavar je bil najpomembnejši čebelar tedanjega časa na 
Kranjskem. Od tod satovje na plošči, ki je oblikovano v geometrijski 
obliki Občine Komenda. Ploščo je projektirala Mojca Hribar, izdelalo pa 
jo je podjetje Žurbi team, satovje in napis je izdelal Roman Kamšek.

Spominsko ploščo so odkrili podžupan Aleš Marinko, njen 
pobudnik Marko Zadrgal in župan Stanislav Poglajen. Marko 
Zadrgal je po dogodku na uredništvo Aplence poslal posebno 
zahvalo, ki jo objavljamo na strani 25.
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Dan veteranov 
osamosvojitvene 
vojne v Komendi

Veterani vojne za Slovenijo, združeni 
v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo 
in Zvezi policijskih veteranskih dru-
štev Sever, praznujemo svoj dan 17. 
maja, v spomin na zavrnitev ukaza o 
oddaji orožja iz skladišč Teritorialne 
obrambe (TO) leta 1990. 

Takrat je bila onemogočena razorožitev 
TO in takrat se je začela rojevati ideja o 
tajni obrambno varnostni organizaciji, ki 
je bila v drugi polovici leta 1990 poime-
novana kot manevrska struktura narodne 
zaščite (MSNZ).
V petek, 20. maja, smo veterani vojne za 
Slovenijo in veterani policijskega vete-
ranskega društva SEVER iz občin Kamnik 
in Komenda praznovali naš praznik. Dan 
veteranov smo obeležili s srečanjem v 
Komendi. Ob tej priložnosti smo organi-
zirali svečanost pri spominskem obelež-
ju pred zgradbo Občine Komenda, Slav-
nostni govornik je bil Emerik Peterka, 
predsednik Policijskega veteranskega 
društva SEVER Ljubljana. V kulturnem 
programu pa sta sodelovali Anja Kralj 
Železnik s recitalom in učenka glasbene 
šole Kamnik, domačinka Petra Juvan, z 
diatonično harmoniko. Na tradicionalni 
prireditvi smo pogrešali udeležbo pre-
bivalcev Občine Komenda in predstavni-
kov Občine.

Zvonk Cvek

Predavanje: 
Naturopatska obravnava bolečin v 
hrbtu in celostni vidik pomena kože

Krajevni odbor Rdečega križa  (KO 
RK) Moste je 10. junija popoldne po-
vabil v prostore OŠ Komenda Moste 
v Mostah na zelo zanimivo, infor-
mativno bogato, predvsem pa zara-
di zdravja pomembno predavanje z 
naslovom Naturopatska obravnava 
bolečin v hrbtu in celostni vidik po-
mena kože. 

Predavala je medicinska sestra, naturopa-
tinja in učiteljica joge mag. Mateja Kržin. 
Predavateljica Kržinova je najprej spre-
govorila o koži, nato o bolečinah v hrbtu; 
kaj lahko sami naredimo za lepo in zdravo 
kožo ter kako si lahko pomagamo, kadar 
nas boli v hrbtu. Predavateljico je pred pre-
davanjem pozdravila, na koncu pa se ji je s 
šopkom zahvalila predsednica KO RK Mo-
ste Marija Špehonja. Več o vsebini samega 
predavanja pa v prihodnji Aplenci.

Jožef Pavlič

Godba Komenda nas 
je že tradicionalno 
povabila na kosilo

Nedelja, 29. maja, je bila oblačna, de-
ževna in mrzla. Res škoda, da se zara-
di tega koncerta ni udeležilo več lju-
biteljev dobre godbe - dobre glasbe. 

Godbenice in godbenike so nas za začetek 
popeljali v »Vozi nas vlak v daljave«. Vese-
lo in pogumno smo potem zajahali »Mo-
jega črnega konja«. Ubrana glasba pa se je 
pričela šele tedaj, ko je kapelnik Peter Šala 
skrbno preposlušal in uglasil vse instru-
mente godalcev. 
Osebje Planinskega doma Milana Šinkov-
ca na Podborštu nas je med izvajanjem 
glasbe razvajalo z jedačo in pijačo, glas-
beniki pa se niso dali motiti in so nada-
ljevali s svojim programom. Uživali smo 
v lepih melodijah naše - domače glasbe, 
predvsem pesmi bratov Avsenik, in pri-
redbah za pihalne orkestre. Ja, res se po-
čutimo lepo ob zvokih glasbe, predvsem 
v tričetrtinskem taktu, ki ga imamo Slo-
venci v krvi in v duši. Pravijo, da imajo 
drugi narodi z njim kar velike težave.
Vreme ni skalilo dobrega razpoloženja, 
poslušalci smo v ritmu glasbe z godbe-
niki ploskali in tako preganjali deževne 
oblake. Zaključili smo z  globoko čustveno 
»Zasanjana Slovenija« in z »Veseli muzi-
kantom«. Za konec pa slabemu vremenu 
navkljub še »Ne gremo še domov, smo žej-
ni premočno«. 
Naj si vreme zapomni ta napev in nas 
naslednje leto ob tem dogodku razve-
seli z toplim soncem. Mi smo se razšli s 
toploto v srcih. Hvala, Kulturno društvo 
Godba Komenda.

Katja Tabernik
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Neža Fajdiga, Ana Štirn in Nika 
Ravnikar iz PGD Komenda 
septembra odhajajo na 
državno tekmovanje v gasilski 
orientaciji.

UTRINKI 7
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KLIMATSKE NAPRAVE

Za gasilsko mladino in njihovimi mentorji 
je pestro pomladno dogajanje … 

V  nedeljo, 12. junija, dopoldne je 41 ekip mladih gasilcev in 
gasilk iz obeh gasilskih zvez - Komende in Kamnika - na 
komendskem hipodromu tekmovalo v nogometu. Tekmo-

vanje poteka po pravilih malega nogometa in ekipo sestavlja trojica 
članov. V prijetno toplem vremenu je prehodni pokal za najboljšo 
skupno uvrstitev odnesla mladina iz Zg. Tuhinja, ki je zmagala pred 
mladino iz Križa. Ta je v kategorijah mladincev in pionirjev zmaga-
la. Pionirke in pionirji PGD Komenda so osvojili bronaste medalje.

Kot vedno je prvi junijski vikend rezerviran za gasilsko tekmova-
nje.  Tokrat je bilo tekmovanje na hipodromu v Komendi. Mladi iz 
Gasilske zveze Komenda so pokazali, kaj vse že znajo. V soboto, 4. 
6., so tekmovali pionirji, mladinci in starejši gasilci, drugi dan pa 
so se med seboj pomerili Članice A, Člani A, Članice B in Člani B. Na 
regijsko tekmovanje so se uvrstile ekipa mladincev PGD Komen-
da in pionirke PGD Komenda ter pionirji iz PGD Križ, PGD Moste 

in PGD Komenda. Vsi ne morejo biti prvi, a pomembno je druženje 
in izkušnje, ki jih pridobijo za naprej. Najboljšim so bile podeljene 
medalje, v nadaljevanju jih čakajo vaje za regijska tekmovanja. 

Najbolj množično tekmovanje v zadnjem obdobju na prostoru GZ 
Komenda pa je potekalo 21. maja, ko smo v organizaciji Mladinske 
komisije Komenda in Regije Ljubljana III gostili preko 500 mladih 
tekmovalcev v gasilski orientaciji.  Ekipa pionirk PGD Komenda v 
sestavi Neža Fajdiga, Nika Ravnikar in Ana Štirn je osvojila prvo 
mesto v naši regiji in se s tem uvrstila na državno tekmovanje v 
gasilski orientaciji, ki bo v mesecu septembru.

Vsa tekmovanja, ki smo jih organizirali, smo lahko izvedli s po-
močjo Konjeniškega kluba Komenda, ki nam je odstopil prostor in 
sanitarije, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Prav tako se zah-
valjujemo Nogometnemu klubu Komenda, ki nam pomaga pri iz-
vedbi gasilskega nogometa. 
Sedaj so na vrsti počitnice, mladi gasilci bodo odšli na letovanje, 
eni za en teden v Savudrijo, drugi za en teden na Roglo, da si na-
beremo moči za jesenska tekmovanje.

Andrej Lukanec iz PGD Križ in Mihaela Poglajen iz PGD Komenda

Vodja gasilskega tekmovanja 
Uroš Sušnik, kamniški župan 
Matej Slapar in predsednik GZ 
Komenda Jožef Sušnik.

Mladina PGD Komenda.
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Lepi uspehi komendskih glasbenikov na 11. 
mednarodnem Koroškem klavirskem tekmovanju
Konec maja je v Radljah ob Dravi potekalo 11. mednarodno Koroško klavirsko 
tekmovanje. Na njem so komendski učenci Glasbene šole Kamnik pod men-
torstvom učiteljice Jasmine Nedeljković-Perme dosegli izjemne rezultate. 

Filip Škoberne je osvojil zlato plaketo, Ja-
kob Škoberne in Sofia Theresa Sanchez pa 
srebrno plaketo. Zlato plaketo sta osvoji-
li še dve učenki kamniške glasbene šole, 
Anna Losieva in Ajda Maležič. »Redkok-
daj se zgodi, da učitelj ima toliko uspe-
šnih učencev v enem šolskem letu, kaj šele 
na enem tekmovanju. Nismo pričakovali 
takšnih rezultatov in menim, da so nam 
res v spodbudo za nadaljno delo. Kakšen 
lep zaključek šolskega leta,« je ob tem 

povedala Jasmina Nedeljković-Perme. 
Dodala je, da so otroci v priprave vložili 
ogromno svojega časa, uspehi pa so popla-
čali ves trud: »Učencem ta uspeh pomeni 
priznanje, da se je njihov trud poplačal, da 
ure vadenja in priprav niso ostale neopa-
žene ter da so postali dobri v nečem, za kar 
obstaja možnost, da v prihodnosti postane 
njihov poklic. Ugotovitii v čem ste dobri, pa 
ni majhna stvar.« 

Špela Šimenc

Od leve proti desni stojijo Ajda Maležič, Jakob 
Škoberne, učiteljica Jasmina Nedeljković-
Perme, Sofia Teresa Sanchez in Filip 
Škoberne. Anna Losieva se fotografiranja ni 
mogla udeležiti.

Zaključili smo 14. sezono predbralne značke 
Veronikin zaklad
Predbralna značka Veronikin zaklad je oblika družinskega branja, ki ga Knji-
žnica Franceta Balantiča Kamnik v sodelovanju z vrtci iz občin Kamnik in 
Komenda vodi in izvaja že 14. leto. Skupaj s starši berejo in sodelujejo pred-
šolski otroci v starosti od 3. do 6. leta.

Začnemo 17. septembra – na Dan Zlatih 
knjig, ki je pri Zvezi prijateljev mladine 
Slovenije tradicionalni dan začetka bral-
nih značk za osnovno in srednjo šolo, zak-
ljučimo pa 2. aprila, na mednarodni dan 
knjig za otroke. Otrokom knjige preberejo 
starši doma, govorni nastop pa otroci op-
ravijo v vrtcu sami, v skupini ob ilustraci-
jah predstavijo zgodbo, povedo ali zapo-
jejo pesem in predstavijo poučno knjigo. 
Vrtčevska skupina izdela skupinski izde-
lek, tudi letos so ustvarjali na temo naj-
ljubšega knjižnega junaka.

Razstavo izdelkov si lahko ogledate v knjižni-
ci v Komendi še do konca julija. Za Veronikin 
zaklad berejo otroci iz vrtcev občin Kamnik 
in Komenda. Letos sta v Komende sodelovala 
Vrtec Mehurčki (197 otrok iz 9 skupin) in za-
sebni vrtec Zvezdnato nebo (11 otrok).
 
Kljub posebnim razmeram, v katerih je 
predbralna značka (spet) potekala, smo 
veseli, da jo je opravilo kar 793 predšolskih 
otrok, sodelovali smo s 101 mentorjem! 
Vsem staršem, mentorjem in mentoricam 
se zahvaljujemo za trud in sodelovanje. 

Skupaj tlakujemo poti k bralni kulturi, saj 
branje postaja del otroškega vsakdanjika, 
kajti otrok, ki mu beremo, bo otrok, ki 
bere. To pa je tudi cilj, ki ga s spodbuja-
njem družinskega branja želimo doseči.
 
Za nagrado so otroci prejeli priznanje in 
spominsko knjižno kazalko s podobo Kam-
niške Veronike. Oboje je oblikoval kamniški 
ilustrator in avtor stripov Ivan Mitrevski. 
Kamniški skupni zaključek v Keršmanče-
vem parku je zaradi slabe vremenske napo-
vedi žal odpadel, v Komendi pa so se otroci 
razveselili nastopa Klarise Jovanović in Luke 
Ropreta in navdušeno prisluhnili   Majceni 
pravljici. Glasbena predstava Majcena pra-
vljica je priredba slovenske ljudske pravlji-
ce iz Kobdilja na Krasu. Preprosto zgodbo 
dopolnjujejo in pestrijo slovenske ljudske 
pesmi, v katerih nastopajo putke in muhe.
Zahvaljujemo se vzgojiteljicam in vzgojitelju, 
ki s svojim delom in navduševanjem otrok za 
branje in skupinskim obiskovanjem knjižni-
ce pomembno vplivajo na uspešno izvedbo 
predbralne Bralne značke Veronikin zaklad.
Vsem otrokom, ki so uspešno zaključili 
predbralno značko čestitamo in jih sku-
paj z njihovimi družinskimi članim vabi-
mo v Krajevno knjižnico Komenda tudi v 
času počitnic!

Poletni obratovalni čas (od 1. julija 
do 31. avgusta) ponedeljek, torek: 
od 13.00 do 19.00 ure in petek: od 
9.00 do 15.00 ure.

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
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Upokojenci na junijskem izletu
Društvo upokojencev nas je v petek, 3. junija, z organiziranim bogatim programom, z Marijo Špe-
honja in agencijo AR TUR z voditeljico Andrejo Remic, popeljalo na enodnevni izlet na Notranj-
sko. Napolnjen avtobus nas je vozil v manj poznano deželo neštetih naravnih in etnografskih po-
sebnosti, skrivnostnih gozdov, idiličnih cvetočih travnikov in trdoživih dobrodušnih ljudi Bloške 
planote, Cerknice, Loškega Potoka …

Najprej smo si razgibali kolena po 
navpični stezi proti Velikemu in 
Malemu naravnemu mostu, ki ga 

ustvarja reka Rak, v Rakovem Škocjanu. 
To kraško čudo smo potem občudovali še 
od spodaj, nato pa krenili proti Cerknici 
pod Slivnico, kjer domuje coprnica Uršula 
s svojo metlo. Po okusni topli malici smo 
vstopili v Občino Bloke. V Novi vasi smo si 
ogledali Muzej Bloški smučar. 

Med vodenim ogledom smo v mehkem 
pojočem narečju slišali mnoge zanimive 
zgodbe in anekdote o iznajdljivih ljudeh, 
ki so iz praktičnih potreb v mrzlih, pol 
leta trajajočih zimah kljubovali debelim 
snežnim razdaljam tako, da so stesali in 
zakrivili prve smuči v Srednji Evropi. Tako 
so od rojstva do smrti obvladovali surove 
naravne okoliščine, ki pa so skozi stoletja 
razvile začetek zimskih športnih iger. Vrh 
predstavitve tega fenomena bloških smuči 
pa doseže predvajanje navdihujočega fil-
ma Beli krog življenja, z amaterskimi in 
poklicnimi igralci, ki so upodobili življe-
nje teh ljudi, ujetih v vrtince mrzlih vetrov 
in snežnih zametov od rojstva do smrti: s 
smučmi so hodili do sosedov, v vas, v go-
stilno, k maši, na lov. Na smučeh so nosili 
novorojence h krstu, tudi poroke v pred-
pustnem času so bile še zaznamovane s 
hudo zimo. Na posebej prirejenih smučeh 
so peljali pokojnika na zadnje počivališče- 
za njim so se v sprevodu zvrstili pogrebci 
na smučeh. Beli krog življenja, umetniški 
poklon bloškemu smučarju. 

Ko smo se izvili iz zimskega muzejskega 
objema, smo se predali junijskemu raz-
košju prelestnega naravnega parka na 
Hribu v Loškem potoku, v Lidijinem vrtu. 
Gospa Lidija je skupaj z možem z velikim 
estetskim smislom in občutkom za pot-
rebe današnjega turista uredila mali ar-
boretum, s cvetjem in grmičevjem vseh 

vrst, klopcami in etnografskimi dodatki, 
starimi drevesi, veliko travnato površino 
z rajskim razgledom na brezkončni goz-
dni amfiteater. Košček raja na zemlji. Kraj 
miru, tišine, ptičjega petja; za meditaci-
jo, za umik in pozabo, za kratko vrnitev v 
človekovo bistvo. V dojetje lepote in min-
ljivosti, v iskanje bistva in občudovanja. 
Za družabno sprostitev sta poskrbela dva 
skeča in ljudska pesnica z domoljubnimi 
in šaljivimi pesmimi, polnimi modrosti in 
iskrivega duha preprostega človeka. 

Proti Bloškemu umetnemu jezeru smo se 
pripeljali med blažjim dežjem, ki pa nam ni 
pokvaril izleta. Videli smo sodobno ureje-
no turistično ponudbo z lesenimi hiškami, 
kotički, klopcami, gugalnicami. 

Proti domu smo se vračali mimo Velikih 
Lašč, Turjaka in Lavrice. Po poteh na-
rodnega junaka Martina Krpana, iz vasi 
Vrh pri Sveti Trojici, ki zdaj sodi pod Lo-
ški Potok in odraža vse značajske last-
nosti: iznajdljivost, bistrost, pogum, v 

borbi za preživetje notranjskega človeka 
v trdih preizkušnjah.

Vozili smo se po deželi, ki je zibelka slo-
venske književnosti: s Trubarjem, Levsti-
kom, Stritarjem, Jurčičem. In seveda du-
hovno zibelko Stično z belimi menihi. 

Vsa pokrajina nas je resnično očarala s 
svojim melanholičnim in skrivnostnim 
pridihom, ki privablja slikarje, s čudovito 
urejenimi polji in njivami, z živordečim 
makom in vzorno urejenostjo krajev. Vse 
diha neko skladnost in sožitje s človekom, 
lepoto in veselje sredi junijskega zelenega 
razkošja. Resnično doživeti rožnik, s sr-
kanjem novih znanj in spoznanj, v zanosu 
neskončnega bogastva slovenske dežele in 
njene istovetnosti. 
Iskrena zahvala Mariji in Andreji, s pri-
čakovanjem novih poti. Spoznavaj svojo 
domovino in še bolj jo boš vzljubil. Dolgo, 
vroče, mirno in zdravo poletje.

 Iva Ogorevc
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Občinski turnir v 
namiznem tenisu

Člani Društva upokojencev (DU) 
Komenda smo 23. maja v okviru 
občinskega praznika Občine Ko-
menda pripravili občinski turnir v 
namiznem tenisu.  

Tekmovanje je potekalo v Resort Knez na 
Gori pri Komendi. Tam nas je v prelepem 
ambientu gostil Tomaž Hrovat. 
Prvo mesto je osvojil Mitja Štubelj (gost iz 
Repenj), drugi je bil Drago Kolar, tretji Jože 
Dodig in četrti Alfonz Hrovat. 
Tekmovanje je bilo sproščeno in se je zav-
leklo dolgo v noč.  
Pokale je najboljšim podelil Peter Sveti-
na, Varuh človekovih pravic v Republiki 
Sloveniji.

Drago Kolar, Jožef Pavlič 
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Veliko več kot zgolj druženje
V prostorih Društva upokojencev Komenda se je 16. maja vodstvo Pokra-
jinske zveze društev upokojencev (PZDU) Gorenjske drugič srečalo s pred-
sedniki in predstavniki društev upokojencev iz vzhodnega dela Gorenjske. 

Prišlo jih je enajst od dvanajstih pova-
bljenih. DU Komenda je bilo gostitelj 
srečanja, zastopal ga je njegov predse-
dnik Saša Lenarčič.
Udeležence je pozdravil predsednik PZDU 
Gorenjske univ. dipl. pravnik Robert 
Plavčak. Predstavnike društev upokojen-
cev je povabil, naj kratko predstavijo de-
lovanje svojih društev. Prvi je spregovoril 
predsednik DU Komenda Saša Lenarčič. 
Zgoščeno je predstavil mnoge dejavnosti 
domačega društva. Dejal je, da pri dru-
štvu skrbijo za računalniško izobraževa-
nje starejših prek Zavoda Medgeneracij-
sko središče Komenda (ZMSK). Posebej 
je omenil, da društvo pripravlja slovesno 
praznovanje 20-letnice delovanja svoje-
ga Mešanega pevskega zbora in Folklorne 
skupine, čaka pa na odprtje novega doma 
upokojencev v Komendi.
Iz tega, kar so povedali navzoči pred-
sedniki oz. predstavniki upokojenskih 

društev, je bilo mogoče ugotoviti, da se 
srečujejo s podobnimi težavami. Člani 
društev se starajo, umirajo, zato se nji-
hovo število zmanjšuje; nove je zelo težko 
pridobiti. Da je v marsikaterem društvu 
bolj ali manj zamrlo delo, je bila »kriva« 
tudi epidemija covid-19. 
Glede digitalizacije delovanja in poslova-
nja društev se je večina strinjala, da je nuj-
na, vendar zelo težavna za starejše. Raz-
veseljujoče pa je, da v vseh društvih zelo 
skrbijo za stike z najstarejšimi člani.
Srečanje se je končalo v pozitivnem 
duhu, čeprav je bilo med njim poveda-
no veliko kritičnega, celo omahujočega 
in malce strah zbujajočega, a upokojen-
ci niso in ne smejo biti takšni, da bi kar 
sklonili glave in se predajali malodušju. 
Na Gorenjskem in v Komendi je še veliko 
takih, ki so lahko zgled mlajšim. Pokonci 
jih drži delo! 

Jožef Pavlič

MePZ DU Komenda tretji 
med gorenjskimi zbori
Mešani pevski zbor Društva upo-
kojencev (MePZ DU) Komenda se 
vestno, prizadevno in redno priprav-
lja na osrednje praznovanje 20-le-
tnice svojega obstoja in delovanja, ki 
bo 16. septembra letos v Kulturnem 
domu v Komendi. 

Svoje jubilejno praznovanje – slavnostni 
koncert – bo združil s Folklorno skupi-
no Komenda, ki prav tako pleše in poje že 
dvajset let. Njune nastope je malo zavrla 
epidemija covid-19, sedaj pa, kot da so se 
pomladili, dobili krila, nastopajo, kamor 
jih povabijo, in se tam tudi izkažejo.
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Nazadnje so se člani in članice MePZ 
DU Komenda z zborovodjo Ignacom 
Gorjancem še posebej izkazali na revi-
ji pevskih zborov Gorenjski upokojenci 
pojejo 2022, 26. maja v Gledališču To-
neta Čufarja na Jesenicah, kjer so med 
dvanajstimi nastopajočimi zbori osvojili 
sijajno tretje mesto. 
Zapeli so pesmi Samotno drevo (A. Beštr-
le, A. Nagole) in Tiho skrita med gorami 
(F. Čertov, N. Olib), skupaj z vsemi zbori 
pa pod vodstvom uveljavljene zborovod-
kinje Andreje Martinjak Lipo (M. Vilhar, 
D. Jenko). 

Pevce in pevke MePZ DU Komenda je na Je-
senice spremljal predsednik DU Komenda 
Saša Lenarčič. Ob njihovem velikem uspe-
hu je zapisal: »Občina Komenda ima odlič-
nega ambasadorja na kulturnem področju, 
ki pa ga je treba še naprej negovati in pod-
pirati pri njegovem delu. Za velik uspeh 
'našega' zbora gre zahvala vsem pevkam 
in pevcem v njem, predvsem pa njihove-
mu zborovodji g. Ignacu Gorjancu. Ob tej 
priložnosti se mu za to kot predsednik DU 
Komenda iskreno zahvaljujem.« 

Jožef Pavlič
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Inštitut Antona Trstenjaka praznoval 30 let
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medge-
neracijsko sožitje je v četrtek, 9. junija, v Planinskem 
domu v Komendi ob svoji 30-letnici pripravil dogodek, 
ki so ga poimenovali Z roko v roki za skupnost. 

Srečali so se prostovoljci, člani skupine ter družabništev 
Mreže medgeneracijskih programov za kakovostno staranje 
in članov Slovenskega združenja neformalnih oskrbovancev. 
Prišli so iz cele Sloveniji, tudi z avtobusi, in dodobra napol-
nili vrt Planinskega doma. Uvodoma jih je pozdravila Ksenija 
Ramovš, direktorica Inštituta. Za ta dan je vsem prisotnim 
zaželela, da bi se le vsi skupaj lepo imeli in iskreno pove-
selili. Vsako društvo se je predstavilo s svojim vzklikom in 
dobre volje res ni manjkalo. Temu je sledil malce bolj resen 
del, predavanje prof. dr. Jožeta Ramovša in delo v pogovornih 
skupinah. Po malici in zaključnem delu pa je zbrane razvese-
lil Blaž Švab z Modrijani. 

Špela Šimenc

»Veselo naprej!«
Prireditev v Krekovem središču, 
enoti Inštituta Antona Trstenjaka, 
v Komendi ob uspešno zaključenem 
projektu Z roko v roki.

Inštitut Antona Trstenjaka (IAT) za ge-
rontologijo in medgeneracijsko sožitje in 
Zavod Medgeneracijsko središče Komen-
da (ZMSK) sta 18. maja v Komendi na vrtu 
Krekovega središča pripravila prireditev 
ob zaključku projekta Z roko v roki. Projekt 
so voditelji in pri njem sodelujoči izvajali v 
okviru Lokalne akcijske skupine (LAS) Za 
mesto in vas. Denarno ga je podprla Evrop-
ska zveza (Sklad za regionalni razvoj) in 
Ministrstvo za gospodarstvo Republike 
Slovenije. Pri projektu so poleg komendske 
občine sodelovale še mengeška, vodiška, 
trzinska, domžalska in medvoška občina. 
Udeležence je kot prva pozdravila in 
predstavila program srečanja direktori-
ca IAT mag. Ksenija Ramovš. Povabila je 

pevski zbor OŠ Komenda Moste, da je zapel 
pesmi Življenje je lepo in Dan ljubezni. 
Za direktorico Ramovševo je projektna 
voditeljica ZMSK Viktorija Drolec pove-
dala, kaj so naredili pri projektu Z roko v 
roki. Prvi namen je bil z vrsto dejavnosti 
povezati starejše in mlade v občinah LAS, 
pri tem pa krepiti lokalno, domoljubno in 
okoljsko zavest ter lokalno samooskrbo. 
Pri prenosu kulturne dediščine so starej-
ši mentorji učence seznanjali s krajevno 
kulturno dediščino (obrtmi, običaji, po-
membnimi osebnostmi …). Devetošolci OŠ 
Komenda Moste so povprašali svoje dedke 
in babice, kakšno je bilo njihovo življenje v 
primerjavi s sedanjim. Po tri najboljše spise 
iz različnih razredov so na prireditvi nagra-
dili s priznanjem. Najbolj se je izkazal uče-
nec 9. Č razreda Martin Perme z Mlake. 
Veliko delo so s poučevanjem in seznanja-
njem učencev opravili mentorji: Olga Hace 
(Hrana dedkov in babic), Mojca Šraj (Pe-
ter Pavel Glavar), France Stele (Komenda 
v pradavnini), Tomaž Drolec (Partizanska 
bolnišnica dr. Tineta Zajca), Darko Mavsar 
(izumitelj Nikola Tesla) in Viktorija Drolec 
(dr. Janez Evangelist Krek). Darko Mavsar 
je tudi spregovoril o svojem poučevanju.
Pri učenju IKT (Informacijsko-komunikativ-
ne tehnologije) so za to usposobljeni mladi 
starejšim posredovali poznavanje sodobnih 
telekomunikacijskih sredstev, da se bodo tudi 
na ta način bolje znašli v sodobni družbi. 
V dejavnosti projekta Z roko v roki, ime-
novani »zelena skupnost«, so obiskovalci 

spoznavali medovite rastline in pomen 
čebel pri ohranjanju biotske raznovrstno-
sti, varovanja narave in kaj pri vsem tem 
lahko prispevajo sami. Z organizacijo sre-
čanj pod naslovom Zelemenjava so zdru-
žili vrtičkarje vseh starosti in prispevali k 
lokalni samooskrbi.
Z Lokalno info točko so zagotovili pomoč 
ljudem v stiski, od otrok do odraslih. 
Pri vsem omenjenem jim je šlo predvsem 
za poživitev in okrepitev sodelovanja med 
generacijami in njihovo vključevanje v lo-
kalno okolje.
»Veselo naprej!« je nazadnje vsem zaželela 
direktorica IAT Ksenija Ramovš. 

Jožef Pavlič
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Najbolj se je s svojim spisom o življenju včasih 
v primerjavi z danes izkazal Martin Perme.
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S kolesom do Zadra

Pravijo, da je najlepše na morju po-
leti, jaz pa pravim, da spomladi. To 
sem ugotovil na pozno majskem ko-
lesarjenju po severni Dalmaciji. 

Kolo sem natovoril z opremo za enote-
densko turo. Temu jaz pravim »kolodom«, 
ker imam vse potrebno za preoblačiti se, 
osebno higieno, spanje, kuhanje in še 
kakšne druge potrebe in težave na poti s 
seboj na kolesu. Prtljažnik je bil kar obilno 
»obtežen«, kar navadno občutim prve dni, 
potem pa se telo privadi na dodatno težo in 
kolesarjenje postane »celo« prijetno. 
V tem dalmatinskem mestu, ki leži ob sta-
ri magistralni cesti Reka – Split, so po-
membne stavbe iz beneškega obdobja, 
stolnica iz 13. stoletja, rimski forum, me-
stna vrata, ostanki mestnega obzidja iz 
zgodnjega srednjega veka itd. Mesto že ne-
koliko poznam od prej in mi je ostalo v pri-
jetnem spominu. S kolesom sem za 400 km 
do tja potreboval tri dni preko Dolenjskih 
Toplic in Plitvičkih jezer. Kar velik zalogaj 
je bil vzpon na Velebit, ki mu je sledil dolg 
in slikovit spust mimo Obrovca. Sledilo je 
prijetno kopanje v morju pri Maslenici in 
zaslužen počitek. 
Na zadnjem delu poti do Zadra, kamor sem 
prikolesaril zgodaj popoldne, je bilo veli-
ko prometa. Sledila je panoramska vožnja 
skozi mestno obzidje, po prijetnih ulicah, 
tlakovanih s kamnom s številnimi trgovi-

nicami ter lokali. Privoščil sem si obilno 
kosilo in pijačo, potem pa se odpravil proti 
otoku Pag. Kljub precej kamnitemu otoku 
je bilo v zraku čutiti prijeten vonj po morju 
in številnih cvetovih. Kolesarjenje je bilo, 
razen dolgega vzpona pri mestu Pag, pra-
vi užitek. Trajekt me je pripeljal na celino, 
kjer sem po jadranski magistrali preko Se-
nja in Reke kolesaril do doma. 
Vsega skupaj je števec pokazal 800 km, vi-
šinskih metrov pa mi tako ali tako ne kaže. 
Predvsem mi je v spominu ostalo veliko le-
pih prizorov ob poti, ki sem jih skušal ujeti v 
fotografski objektiv, prijetna divja kampira-
nja na lepih krajih in potrditev, da zmorem. 

Peter Pibernik

Pot k sosedu – prva etapa: Občina Vodice

Ustanova Petra Pavla Glavarja je v sodelovanju s kulturnim društvom Ma-
tija Koželja iz Utika in Občino Komenda 14. maja organizirala pohod Pot k 
sosedu. Namen pohoda je bil, da  se z občani sosednjih občin krepijo dobri 
medsosedski odnosi, medkulturno sodelovanje, spoznava sosednje občine 
in nenazadnje, da udeleženci pohoda aktivno preživijo prosti čas in izvedo 
kaj novega. Pohod je bil vezan tudi na praznovanje komendskega občinskega 
praznika v mesecu maju. 

Sobotno jutro nam ni obetalo kaj prida od 
vremena, na srečo se je med samim poho-
dom razjasnilo in bolj kot smo se bližali 
cilju, bolj je pripekalo sonce in nam je zato 
bilo pohodnikom vedno bolj vroče. Štar-
tali smo ob 8. uri zjutraj v PC Komenda. 
Pot nas je vodila do Mlinčkov, nato mimo 
znamenj, kjer so zapisani ključni mejniki 
slovenske zgodovine (od ustanovitve Ka-
rantanije do plebiscita) do vrha Koseškega 
hriba, kjer je lep razgled na občini Vodice 
in Komenda. Od tu smo se z grebena hri-
ba spustili proti Utiku, cerkvi sv. Štefana, 
kjer so nas pričakali občani Vodic, na-
tančneje predstavniki Kulturnega društva 
Matija Koželja iz Utika. 
Izvedeli smo marsikaj o delovanju društva, 
o slikarju Matiji Koželju, po katerem se 
društvo imenuje in o umetnostnozgodo-
vinski vrednosti cerkve. Moški pevski zbor, 
ki deluje v okviru kulturnega društva, nam 
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je v znamenje dobrodošlice zapel sloven-
ske narodne pesmi. Pohodniki smo bili 
presenečeni nad tako lepim sprejemom in 
navdušeni nad ubranim petjem. 
Iz Utika smo se napotili proti Vodicam, 
kjer smo imeli naslednjo postajo na pose-
stvu Pr' Maršet, kjer se družina Koželj že 
več generacij ukvarja z živinorejo in pri-
delavo poljščin. Imajo tudi mlin, ki melje 
na kamen, zaradi česar ima njihova moka 
več vitaminov, mineralov in proteinov. 
Zanimiva predstavitev nas ni pustila rav-
nodušnih, saj smo videli, kako se lahko v 
korist pridelave kakovostnih lokalnih iz-
delkov združujejo tradicionalni in sodobni 
pristopi v kmetijstvu. Na posestvu smo se 
še okrepčali s sokom, žganjem in zname-
nitimi vodiškimi prestami, ki jih družina 
Jagodic po posebnem postopku peče že od 
leta 1920. 
Od tam smo ubrali bližnjico po gradbišču 
vodiške obvoznice, tako da smo verjetno 
še zadnjič izkoristili možnost, da smo po 

tej poti odšli peš, preden jo bodo v svo-
jo last za vedno prevzela avtomatizirana 
vozila. Po gozdni poti, ki vodi med Vodi-
cami in Žejami, smo se počasi približali 
PC Komenda, kjer smo zaključili krožno 
pot našega pohoda. Na cilju smo se po-
hodniki še okrepčali z golažem in pos-
lovili dobre volje, saj je bilo za nami zelo 
prijetno druženje. Vsi smo se strinjali, 
da smo izvedeli kaj novega o eni ali dru-
gi občini in da je čas, namenjen krepitvi 
dobrih odnosov, spoznavanju zname-
nitosti in novih pohodnih poti, koristno 
porabljen čas. 
Pohod je imel tudi dobrodelni značaj, ker 
so se sredstva, zbrana od prijavnin, name-
nila za Župnijsko Karitas Vodice, ta jih je 
namenila za Ukrajino. Več fotografij in po-
snetkov s pohoda dobite na FB UPPG.
Pot v občino Vodice je bila prva etapa tako 
imenovane komendske obhodnice, ki 
smo jo poimenovali Pot k sosedu, in želi-
mo si, da bi tudi ostali občani prepoznali 

zanimivost te poti in se nam naslednje 
leto, ko nameravamo obiskati naslednjo 
občino, v večjem številu pridružili.

Lucija Miklič Cvek

Judo: Šolsko državno prvenstvo in 
Pokal Komende za najmlajše

V petek, 20. maja, je v Športnem društvu Gib Šiška potekalo Dr-
žavno prvenstvo v judu za osnovne in srednje šole. 
Udeležili so se ga tudi judoisti Judo kluba Komenda, ki tokrat niso 
zastopali svojega kluba, ampak svojo šolo. Šolska državna prva-
kinja je postala Haya Veinhandl Obaid, ki je tekmovala za OŠ Ko-
menda Moste!

Judo klub Komenda je v soboto, 28. maja, že tradicionalno or-
ganiziral judo tekmovanje, namenjeno najmlajšim judoistom 
iz vrtca ter vse do 3. razreda osnovne šole. 
Cilj prijateljskih tekmovanj je, da otroci naučeno znanje teh-
nik preizkusijo tudi v borbi s čim več različnimi, a enako sta-
rimi in težkimi nasprotniki. Nekateri se prvič spoznajo tudi s 
tekmovalnimi pravili in vzdušjem, kjer te spremljajo gledalci 

in navijači. Vsi tekmovalci so prejeli kolajne in vrečko z nagra-
dami. Žan Rizvanović Časar iz JK Komenda je prejel posebno 
odličje za najboljšega tekmovalca dogodka.

Katarina Kumer

Tudi  skakalci smo volili 

Ker je letos super volilno leto, smo tudi v Društvu ska-
kalni komite Gora imeli volitve, da ne zaostajamo za tre-
nutnim trendom v državi. V juniju smo imeli redni letni 
Občni zbor, na katerem smo imeli tudi redne volitve za 
vodstvo društva. 

Simbolično smo se usedli na levo ter desno stran mize, pa dodali nekaj 
stolov za sredinsko možnost. Sklepčno smo dvignili roke za novega 
šefa, ki je postal Aleš Petek, njegov prvi pomočnik Jože Šimenc, za bla-
gajniške posle bo skrbel Nejc Dobnikar, zapisoval pa bo Urban Zabret. 

Občni zbor je potekal po dnevnem redu, kateremu so sledila poro-
čila, volitve, načrti za prihajajoče obdobje. Stari predsednik Urban 
Zabret je pripravil  poročila za preteklo leto, ki je minilo zopet brez 
tekme v skokih, pa ne zaradi pomanjkanja snega, ampak žal vsem 
znane korone. Tudi ostali program je bil precej prilagojen razme-
ram; se je pa vseeno izpeljalo vse po načrtu. S finančnega vidika 
bi bilo lahko precej boljše, bo pa potrebno še bolj zavihati rokave 
v naslednjih letih, da se bo zapolnilo pomanjkanje, ki mu je največ 
pripomogla zopet  korona. Po rednih volitvah, kjer je vso podpo-
ro dobil Aleš Petek - za vodenje društva, se mu je zaželelo uspešno 
vodenje.  Sledila je zahvala staremu predsedniku Urbanu Zabretu za 
vodenje društva v preteklem obdobju. Za omenjeno obdobje lahko 
rečemo, da je bilo zelo uspešno: naredilo se je veliko pri infrastruk-
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Bojan postal »Gladiator«

V zadnjem članku o uspešnem začetku sezone v gorskih 
tekih in trailih je bilo že napovedano, da se Bojan Galin 
vneto pripravlja na državno prvenstvo v dolgem gorskem 
trail teku. 

Lahko poročamo, da so bile priprave zelo uspešne, ker je namreč 
dosegel svoj načrtovani cilj in med veterani osvojil naslov držav-
nega prvaka v tej ekstremni disciplini na 53 km dolgi progi v Vipavi. 
Tekmovalci, ki pretečejo tako razdaljo, dobijo tudi naslov »Gladi-
ator«. Tekmovalni pogoji so bili izredno zahtevni, saj so se nasto-
pajoči borili tudi z dežjem in vetrom, pri vzponu na Nanos pa tudi z 
meglo. Kar precej udeležencev ni prišlo do cilja, kar daje tekačem, ki 
so prišli v cilj, še večjo veljavo. Vipavska dolina je na splošno znana 
po vetru, zaradi katerega je večkrat prekinjen tudi promet. Na zelo 
razgibanem terenu so morali tekači premagati kar 2000 višinskih 
metrov, za kar je Bojan potreboval 6 ur in 25 min. To je tudi izbolj-
šan lanskoletni rezultat v tej kategoriji tekmovalcev nad 55 let. 
Največji izziv sezone je tako dosežen, vendar Bojan ne miruje, saj 
se je udeležil še kar nekaj tekmovanj na najvišji ravni. Teden dni 
po izrednem uspehu je že nastopil na občinskem krosu v Suhado-
lah, kjer je v absolutni konkurenci osvojil drugo mesto za občin-

skim prvakom Markom Florjaničem. Naslednji vikend je nastopil 
še na trailu Kopačnica-Blegoš-Kopačnica na 20 km in osvojil zla-
to kolajno. Sledil je tek po Rašici, ki ga je tudi dobil, čez dva dni pa 
je sledilo še državno prvenstvo »Na gor« za veterane na Ratitovec, 
kjer je ubranil lanskoletni naslov prvaka Slovenije. 
Vsi našteti rezultati so plod trdega dela in močne volje, za kar mu 
lahko samo čestitamo - in želimo takšnih in podobnih uspehov 
tudi v bodoče.

Peter Pibernik

Tekmovanja v športnem plezanju
Zahodna liga je namenjena mladim plezalcem, ki šele 
vstopajo v svet tekmovanj in si s svojo udeležbo naberejo 
prvih izkušenj. Tudi mladi plezalci iz ŠPO Komenda so se 
v sezoni 2021/22 številčno udeleževali tekem in si brusili 
športnega duha. Za konec sezone vam predstavljamo ne-
kaj odlomkov iz tekmovanj. 

Pet tekem se je odvijalo na petih različnih lokacijah: Šenčur, Log-
-Dragomer, Kamnik, Žirovnica in Ljubljana. V letošnji sezoni smo 
se tekem udeleževali v zelo velikem številu, tudi do 30 otrok na tek-
mo. Pridobili smo kar nekaj rezultatov med prvih 10, od tega precej 
v prvi peterici in dosegli tudi medalje! Za najboljši rezultat sezone 
sta poskrbela Tine Pibernik (3. mesto v Logu-Dragomer in Žirovni-
ci) in Ana Karin Hirschegger (3. mesto v Šenčurju). 
Trenerji in na splošno cel klub smo zelo veseli zaradi energije in 
veselja, ki ju kažejo otroci do tekmovanj in samega plezanja. Vsi 
otroci so skozi leto ogromno napredovali, s tekmovanjem pa pri-
dobili še dodatne športne izkušnje.

Poleg zahodne lige imamo v klubu svojo predstavnico tudi na Dr-
žavnem prvenstvu. Naja Oblak v svoji prvi sezoni na tem nivoju 
tekmovanj tekmuje v kategoriji mlajših deklic in trenutno dosega 
rezultate okrog 20. mesta.
Kmalu se z otroki odpravimo na plezalni tabor, potem pa se že ve-
selimo nove sezone treningov in tekmovanj. 

ŠPO Komenda

turi, uvedel pa je tudi dve novi prireditvi in sicer Kmečke igre in 
GorjanSKI volley (odbojka na snegu) ter še marsikaj drugega.  
Sledili so še plani za prihajajoče obdobje, največji poudarek je bilo 
druženje, saj je poslanstvo DSKG ravno medsebojno druženje.  
Imeli bomo vsakoletni izlet, izpeljali bomo Kmečke igre, pripravili 
prireditev za 30 let skokov na Gori … 
Člani Društva skakalni komite Gora želimo vsem lepe počitnice, 
da si napolnimo baterije ter da se nam po končanih dopustih pri-
družite na naših prireditvah. 

Društvo skakalni komite Gora 
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Kolesarski praznik v Komendi 
»15.VN Občine Komenda in Lidlov Pokal za mlade« 

Letošnjo nedeljo 22. maja si bomo še prav posebej zapomnili, saj je bil 
v Komendi pravi kolesarski praznik. Že petnajsto leto zapored je v Ko-
mendi  potekala mednarodna kolesarska dirka 15.VN Občine Komenda 
Lidlov pokal za mlade, poleg tega pa so se na okoliških cestah merili tudi 
elitni kolesarji na VN Gorenjske, tako da je bilo na rumenem krožišču v 
Komendi  zelo kolesarsko obarvano. 
Na sedaj že tradicionalni trasi s štarti pred Občino Komenda in ciljem na 
vrhu vzpona pred župnijsko cerkvijo, se je v vseh kategorijah pomeri-
lo prek 350 kolesarjev, ob progi pa jih je ves čas vzpodbujalo tudi veliko 
število gledalcev. 
Tako kolesarji kot navijači se  radi vračajo v Komendo, še posebej pa smo 
veseli tudi mednarodne udeležbe, saj so se na dirko pripeljali tudi ko-
lesarji iz Italije in  Hrvaške. Tudi letos smo najprej organizirali promo-
cijska tekmovanja za predšolske in šolske otroke. Še posebej nas veseli, 
da se število nastopajočih v najmlajših kategorijah vsako leto povečuje, 
letos jih je bilo  na štartu preko 70.  Ne glede na uvrstitev pa so bili vsi na-
grajeni z medaljami in nagradami, najmlajši so se še posebej razveselili 
sladoledov Ljubljanskih mlekarn, prav vsi pa si za pogum zaslužijo vse 
čestitke. Prve cestne dirke so se pričele ob 11.20, na kateri so se pomerili 
tudi za občinsko prvenstvo Komende, občinski prvak za leto 2022 pa je 
postal Andrej Jenko.
Da so bili kolesarke in kolesarji po končani podelitvi nagrad najboljšim 
zelo zadovoljni, so poskrbeli  pokrovitelji z zelo lepimi nagradami, naj-
boljši trije v vsaki kategoriji pa so bili nagrajeni tudi s pokali. Zahvalju-
jemo se redarjem PGD Komenda, ki so ponovno poskrbeli za varnost 
kolesarjev, zahvala pa gre tudi Občini Komenda za vso pomoč in spon-
zorstvo, ter ekipi Pogi teama in  vsem pokroviteljem.
Ob tej priložnosti se organizatorji zahvaljujemo okoliškim prebivalcem 
za razumevanje ob zapori cest, vsem, ki  smo vas zmotili, pa se iskreno 
opravičujemo. Vendar upamo, da razumete, da se mladi lahko le preko 
izkušenj naučijo tekmovati in cestno kolesarstvo je pač šport, ki poteka 
na cestah in za tekmovanja potrebujemo zapreti ceste. 

Miha Koncilija

Dirka po Sloveniji v 
središče Komende privabila 
veliko navijačev

V soboto, 18. junija, je skozi Komende vo-
dila etapa Dirke po Sloveniji. 

Športno društvo Komenda z Jurijem Kernom 
na čelu je povabilo občane k navijanju in odziv 
je bil izjemen. Prišli so od blizu in daleč, navijat 
za naše kolesarje, v prvi vrsti pa za Tadeja Po-
gačarja. Očitno so dali tudi komendski navijači 
Tadeju dober zalet, saj je kasneje kot drugi prišel 
na etapni cilj na Veliki planini, na koncu pa tudi 
dobil dirko.  

Špela Šimenc



Aplenca   |   Junij 202216 POGOVOR

Uroš Križanič, novi ravnatelj Osnovne šole Komenda Moste

»Izjemno pomembno se mi zdi, da 
pri vsakem otroku znamo prepoznati 
njegovo močno področje. Niso vsi 
enaki in to je treba spoštovati.«
Osnovna šola Komenda Moste ima novega ravnatelja. To funkcijo je s 1. junijem 2022 prevzel 
Uroš Križanič. Prihaja iz Domžal, deloval je na športnem področju, več kot 20 let tudi v šolstvu. 
Na mesto ravnatelja stopa z izdelano vizijo, kakšno šolo si želi. Pa tudi z realnim zavedanjem, da 
se bodo spremembe uvajale počasi in postopoma.

Kako bi se uvodoma predstavili bral-
cem in občanom? 
Sem otrok tega okolja, te regije. Celo 

življenje živim v Domžalah, šolal sem se na 
gimnaziji v Kamniku. Bil sem trener košar-
ke v Domžalah in na Slovanu. Potem sem 
šel v profesionalne košarkarske vode in se 
vpisal na Fakulteto za šport. Moja vizija 
tedaj je bila biti dober trener na mednaro-
dnem nivoju. Takrat me je Zmago Sagadin 
poklical k Olimpiji, kjer sem bil njegov po-
močnik. Kmalu sem ugotovil, da družinsko 
življenje in vizija razvoja zdrave družbe s 
tistim okoljem ne gresta najbolje skupaj, 

da tisto okolje ni moje okolje. Takrat sem 
se odločil, da grem v šolstvo. Pa čeprav – če 
sem čisto iskren – sem od nekdaj govoril, 
da jaz pa ne bom učitelj. 

Zakaj pa ne učitelj?
Zato, ker sem bil kot otrok zelo dinamičen 
in nekateri učitelji niso znali dobro dela-
ti z mano, nismo si bili blizu. A bili so na 
tej poti tudi učitelji in mentorji, ki so znali 
slišati, kaj se mi dogaja. Na podlagi močne 
izkušnje iz osnovne šole je prišel k meni 
nazaj klic, da želim delati z otroki, jim po-
magati na njihovi poti. 

Kje ste se v šolstvu najprej zaposlili?
Prvo zaposlitev v šolstvu sem dobil na 
Osnovni šoli Preserje pri Radomljah, kjer 
je bila moja čudovita mentorica Ana Nuša 
Kern. To je bila ravnateljica, ki mi je tudi 
omogočala zelo dobro delovno okolje, 
varnost in svobodo. Vse tisto, kar po mo-
jem mnenju učitelj potrebuje, da lahko 
vpelje svoje strategije in vizijo. Tam sem 
ostal dobrih 13 let, potem pa sem želel te 
dobre stvari iz mikro okolja širiti na mak-
ro okolje. Opazil sem, da smo v šoli dobro 
delovali, a okolja izven šole, v katera so se 
vračali učenci, so bila še zelo nestrpna, ne-
sodelovalna in po nepotrebnem tekmoval-
na. Takrat sem prevzel vodenje Zavoda za 
šport in rekreacijo Domžale. Poleg špor-
tnih vsebin smo delali na razvoju družbe. 
Preden sem prišel v Komendo, sem eno 
leto nadomeščal še na šoli v Ihanu. 

Pa je bila želja – biti ravnatelj – prisotna 
od nekdaj ali gre za splet okoliščin?
Na mojem prvem razgovoru za službo 
v Preserjah me je ravnateljica vprašala, 
kakšna je moja vizija, kaj želim postati. 
Moj odgovor je bil: ravnatelj. Imam obču-
tek za vodenje, a še bolj pomembno se mi 
zdi, da sem šel skozi različne procese, vlo-
ge. Bil sem učitelj in direktor javnega za-
voda, kar se mi zdi zdrava popotnica za to 
delovno mesto.

Kakšno vlogo ima po vašem mnenju 
ravnatelj?
Ravnatelj ima zelo pomembno vlogo, ka-
tere odgovornosti se zavedam in od nje 
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ne bežim. Dejstvo pa je, da sam ne mo-
rem storiti ničesar. Skupaj s kolektivom 
pa lahko 'prebijemo' utečene vzorce, stare 
navade in si upamo iti s časom naprej. Da-
nes imamo veliko več informacij, kot so jih 
imeli učitelji v preteklosti. Poznamo razvoj 
možganov otrok, razvojne stopnje otrok, 
bolj si upamo pogledati čez planke in kre-
irati zdrav, varen prostor, v katerem lah-
ko vsi sodelujemo, se učimo, spoštujemo 
medsebojne razlike, spoštujemo različ-
na prepričanja in s tem ustvarjamo varno 
okolje, ki je dobro za vse. 

Če bi morali izpostaviti eno stvar, ki 
morda trenutno v šolstvu ne deluje tako, 
kot bi si vi želeli – katera je to?
Izjemno pomembno se mi zdi, da prepo-
znamo pri otrokih, jaz pa tudi pri učiteljih, 
njihova močna področja, jih razvijamo in 
jim dajemo poudarek. V razredu imamo 
po 25 učencev in niso vsi enaki, ne bodo 
vsi isto, ko odrastejo, ne bodo se vsi raz-
vijali z enakim tempom, ne bodo vsi na isti 
dan vsega znali ali razumeli. Jaz bom delal 
tako z učitelji in želim, da tudi učitelji na ta 
način delajo z otroki. Torej, da spoznamo 

močna področja in smo njihovi pedago-
gi. Pedagog izhaja iz grške besede pedos, 
kar pa pomeni – hoditi ob. To pomeni, da 
nekoga ne vlečeš naprej, če nečesa še ne 
zmore. Mi kreiramo prostor, kjer omogo-
čamo vsakemu svoj razvoj v tempu, ki ga 
zmore. Tu ne govorim ne o permisivnosti 
in ne o brezdelju, govorim o odgovornem 
delu ob upoštevanju individualnosti vsa-
kega posameznika. S tem omogočamo, da 
so vsi uspešni. To pa je možno doseči zgolj 
in samo z dobrimi odnosi v varnem okolju. 
Od prvega razreda naprej.
 
V realnosti je velikokrat tako, da so 
otroci pol dneva v šoli, velik del druge 
polovice pa presedijo ob domačih 
nalogah in učenju. Za stvari, ki jih 
veselijo, zmanjka časa, če pa ne, so 
velikokrat preobremenjeni. Kakšno je 
vaše mnenje o tem?
Moje mnenje je, da morajo otroci imeti ob 
šoli še vedno dovolj časa za razvijanje tiste-
ga, kar jih veseli. Otroci bi morali vse svoje 
delo opraviti v dopoldanskem času. Popol-
danski čas bi moral biti namenjen prosto-
časnim dejavnostim, ki so maksimalno pot-

rebne. Želim, da pouk organiziramo tako, 
da imamo v šoli dovolj časa, da se stvari 
naučimo, da stvari dovolj dobro spoznamo. 
Zavedam se, da ta proces potrebuje svoj čas, 
a to je moja vizija zdrave in kakovostne šole, 
ki celostno podpira otroka.

Epidemija je v zadnjih dveh letih v 
šolstvu poskrbela za številne izzive. 
Mnogi se že sprašujejo, kako bo videti 
šola v septembru. Kaj napovedujete vi?
Absolutno sem zagovornik tega, da smo 
skupaj, da so otroci v šoli. Zares upam, 
da nam bo ministrstvo dalo avtono-
mnost, da se bomo po šolah glede na si-
tuacijo sami odločali in odgovorno pris-
topali k problemu.

Za konec pa še tole - so vas lepo sprejeli?
Počutim se zelo dobrodošlo. Tako v lokal-
nem okolju, kot med sodelavci. Tudi otroci 
me že poznajo, ko grem mednje na hodnik 
ali po razredih. Ne bom ravnatelj, ki bo za-
prt v pisarni in deloval na daleč. Stik z ot-
roki mi veliko pomeni. 

Špela Šimenc

Barbara Janežič Bizant, nekdanja ravnateljica

»Odločitev je dozorela ob tehtanju 
lastnih vrednot«
Barbara Janežič Bizant se je po svoji odločitvi z mesta ravnateljice vrnila v šolske razrede, med 
otroke, k njej ljubemu poučevanju slovenščine. Ponosna je na to, kar so v zadnjih treh letih, ki so 
bila zares posebna in polna izzivov, dosegli. Skrb vzbujajoča pa se ji zdi slabša psihološka odpor-
nost otrok. 

S kakšnimi občutki zapuščate mesto 
ravnateljice?
Ko pogledam zadnja tri leta delo-

vanja, sem ponosna na to, kar smo v tem 
času dosegli. Od prvega julija 2019, ko sem 
prevzela krmilo šolske ladje, do danes so 
bili pred nas postavljeni izzivi, ki so zahte-
vali hitre odločitve in odzive ter neprestano 
pozornost, po eni strani zaradi hitro spre-
minjajočih se ukrepov in odlokov, po drugi 
strani pa zaradi dogajanja v oddelkih in na 
ravni šole. Ponosna sem na sodelavce, ki so 
pokazali močno zavzetost za posredovanje 

znanja učencem in so se bili pripravljeni 
neprestano prilagajati novim razmeram. 
Hvaležna sem jim za podporo, ki sem jo 
čutila – čeprav vem, da je bilo tudi zanje 
izredno težko obdobje, ko se delavnik kar 
ni in ni končal, hkrati pa je bilo treba zago-
varjati odločitve in miriti strahove tistih, ki 
se z ukrepi nikakor niso strinjali, in onih, 
ki so menili, da se jih še premalo dosledno 
držimo. Enako negotovost in vsakodnevno 
budnost pri spremljanju novosti za nas-
lednji dan so doživljali tudi učenci in nji-
hovi starši. Bil je čas, ko človek nikakor ni 

Skrb vzbujajoča 
se mi zdi slabša 
psihološka odpornost 
otrok – opažamo 
preveč malodušja, 
neaktivnosti, 
depresivnih stanj … 
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mogel ostati neopredeljen in so močna doživljanja in čustvovanja 
sprožala tudi med starši burne odzive. Med ljudmi se je poglobila 
ideološka razdeljenost, ki se najbrž ne bo kmalu zacelila. 
Skozi prizmo pedagoških sprememb lahko potrdim, da je naravni 
potek pripeljal do večje digitalizacije in tudi do izboljšanja materi-

alnih pogojev za vpeljevanje sodobne informacijske tehnologije v 
učni proces, po drugi strani pa se danes še bolj zavedamo tudi pasti, 
ki jih ta tehnika prinaša. Če smo se do leta 2020 lahko odločili, kdaj 
bomo otrokom dovolili uporabo pametnih telefonov in računal-
nika, smo v tem letu vse otroke potisnili v digitalni svet. Starši in 
učitelji moramo modro poiskati ravnotežje med digitalnimi in re-
alnimi izkušnjami – to pa je kar težek zalogaj, saj so učenci različni. 
V medmrežju so mladi zelo ranljivi.
Skrb vzbujajoča se mi zdi slabša psihološka odpornost otrok – 
opažamo preveč malodušja, neaktivnosti, depresivnih stanj … 
Vzgoja je trdo delo – od starša ali učitelja zahteva, da najprej sam 
v sebi prepozna, kaj je prav in kaj ne, nato pa se mora vsakič zno-
va premišljeno odzvati na otroško vedenje. Otroku spodbude in 
usmerjanje predstavljajo varno okolje, hkrati pa krepijo njegov 
značaj in mu pomagajo dosegati zastavljene cilje. 
Zadnji dve leti sta bili zares posebni, po zdravstveni krizi smo 
se soočili še z begunsko tematiko, a tudi prihajajoče obdobje ne 
bo lažje – treba bo iskati načine za blažitev psiholoških posledic 
epidemije in razgretega svetovnega dogajanja, hkrati pa bo treba 
obvarovati otroke pred naraščajočimi ekonomskimi razlikami. 
Preprečiti moramo, da si družine ne bi mogle privoščiti stroškov 
prehrane, da se otroci ne bi mogli udeležiti dni dejavnosti in da bi 
zaradi revščine doživljali socialno izključenost. 
Na opravljeno delo in izjemno ekipo, s katero smo usmerjali pot, 
sem ponosna. Hvaležna sem tudi za izkušnje z drugače misleči-
mi in drugače delujočimi ter za srečanja z besedno agresivnimi 
ljudmi – zaradi njih človek še bolj ceni svoje bližnje in prijatelje, 
zavedaš se vrednosti mirnega življenja. Veselim se sproščenega 
poletja, ki ga bom posvetila družini, svojim konjičkom, pa tudi 
strokovni rasti. Vse to pa ne pomeni, da mi za šolo, za učence in 
našo skupnost ni več mar – še vedno bom z veseljem pomagala in 
iskala načine, kako prispevati k boljšemu in lepšemu svetu.   

Ali ostajate na naši šoli?
Ker prihajam iz kolektiva OŠ Komenda Moste, se vanj tudi vračam. 
Ponovno bom delala neposredno z učenci, česar se zelo veselim. 
Poučevanje je bilo vedno moja prva ljubezen, hitro pa ga dopolnim 
še s kakšnimi izzivi. Posebej uživam v poučevanju slovenščine, 
tudi v podaljšano bivanje vključujem branje knjig, ki jih prilaga-
jam 'publiki'. Rada delam tudi z učenci s posebnimi potrebami, saj 

je vedno v posebno zadovoljstvo, ko najdeš način, s katerim si ot-
rok zapomni potrebno vsebino. 

Kaj so vam dala ta leta, ko ste bila v vlogi ravnateljice?
Stkala sem veliko novih vezi in poznanstev in poglobila stara, 
sem in tja pa sem koga spoznala tudi v povsem drugačni luči. 
Pridobila sem kar nekaj znanja z različnih področij – finanč-
nega, pravnega, poslovodnega, pa tudi na pedagoškem po-
dročju sem marsikaj še bolj ozavestila. Seveda se pridobljene 
izkušnje zrcalijo tudi v mojem značaju – še vedno cenim jasno 
in spoštljivo komunikacijo, pripravljenost za delo in sodelo-
vanje v skupno dobro, ne maram pa sprenevedanja, sebičnosti 
in spletk. 

V zadnjih letih sem se zelo osredotočila na delo, saj sem želela 
imeti stvari opravljene dobro in tekoče. Ob vsem tem pa sem za-
čutila, da življenje z mojimi polzi mimo mene, srečanje z nevarno 
boleznijo me je opomnilo, da je moje ravnateljevanje pravzaprav 
družinski projekt,  ki so ga prisiljeni živeti vsi okoli mene. Ne po 
svoji izbiri, to delajo za nas. Ob tehtanju lastnih vrednot je tako 
dozorela odločitev.

Špela Šimenc

Vzgoja je trdo delo – od starša 
ali učitelja zahteva, da najprej sam 

v sebi prepozna, kaj je prav in kaj ne, 
nato pa se mora vsakič znova 

premišljeno odzvati na 
otroško vedenje.

Hitreje se odločam in počasi 
sprejemam tudi, da ni samo popolno 
opravljeno delo dovolj dobro. 
Človek, ki dela, dela tudi napake – 
pomembno pa je, da se iz njih nekaj 
naučimo. 
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Otroci Triglava se v Kamniku 
igrajo na novih igralih
Zavarovalnica Triglav že enajsto leto zapored podpira prenovo otroških igrišč po Sloveniji

Otroška sodobna igrala omogočajo varno igro, hkrati pa tudi razvijanje motoričnih sposobnosti, 
ki krepijo telo in duha najmlajših. V okviru akcije Otroci Triglava je Zavarovalnica Triglav v sode-
lovanju z Občino Kamnik omogočila postavitev novih otroških igral v okviru svojega družbeno 
odgovornega projekta Otroci Triglava.

Otroška igrišča so okolje, kjer se ot-
roci igrajo, zabavajo ter razvijajo 
tako motorične kot socialne ve-

ščine. V želji in s ciljem, da bi bila otroška 
igrišča in igrala za otroke čim bolj varna, 
Zavarovalnica Triglav že enajsto leto v 
okviru akcije Otroci Triglava razveseljuje 
najmlajše in njihove starše s postavlja-
njem in prenovo otroških igrišč po vsej 
Sloveniji in tako skrbi za brezskrbno ter 
varno igro na prostem.

Nova igrala za otroke
S pomočjo donatorskih sredstev Zava-
rovalnice Triglav je na otroškem igrišču 
pred vrtcem Antona Medveda Kamnik 
zraslo novo večnamensko igralo. »Vesel 
sem, da smo skupaj združili moči in raz-
vili infrastrukturo, ki je dobra za razvoj 
otrok. Prepričan sem, da bodo najmlajši 
imeli sedaj boljše pogoje za igro in bodo 
na prenovljeno igrišče z veseljem priha-
jali,« je o pridobitvi, ki so se je vsi  raz-
veselili, povedal župan Občine Kamnik 
Matej Slapar.

Za zabavo poskrbel tudi Kuža Pazi 
Otvoritve prenovljenega igrišča se je 
udeležil tudi znani rumeni kosmatinec 
Kuža Pazi, ki je kot vedno izkoristil pri-
ložnost in najmlajše osveščal o varnosti 

na igrišču in v prometu. »Z akcijo Otroci 
Triglava si  že enajsto leto zapored pri-
zadevamo za urejanje ali novo postavitev 
okolij, v katerih lahko družine, otroci, 
mladostniki in vsi mladi po srcu kakovo-
stno in razigrano preživljajo prosti čas. 
Spodbujanje k zdravemu načinu pre-
življanja prostega časa na prostem je del 
trajnostno naravnanega delovanja naše 
zavarovalnice,« je o namenu akcije po-
vedal vodja prodaje Območne enote Lju-
bljana Roman Kračun.

Akcija Otroci Triglava v duhu 
trajnostnega razvoja
Zavarovalnica Triglav z družbeno odgo-
vornimi akcijami že desetletja pušča pe-
čat v lokalnih skupnostih. Akcija Otroci 
Triglava kot del trajnostnih prizadevanj 
Zavarovalnice Triglav v ospredje postavlja 
najmlajše ter skrb za zdrav razvoj in var-
nejšo prihodnost. V sklopu omenjene ak-
cije je največja slovenska zavarovalnica do 
sedaj sodelovala pri postavitvi in prenovah 
že več kot 50 otroških igrišč.

Kuža Pazi na prenovljenem otroškem igrišču v Kamniku

Fo
to

: M
ih

a 
U

lč
ar



Aplenca   |   Junij 202220 NA MLADIH SVET STOJI

Iz šolskih klopi ...

Srečno, generacija 2007!
»Dobrodošli na valeti 2022.« Tako so devetošolci v torek, 14. ju-
nija, ob svojem slovesu od osnovnošolskih klopi pozdravili svoje 
goste. Pripravili so zanimiv program, s številnimi prigodami so 
pokazali, da jim v osnovni šoli vsekakor ni bilo dolgčas ter da so 
spletli trdna prijateljstva. Devet let so pridno nabirali znanje, za 
katerega je v svojem nagovoru župan Stanislav Poglajen poudaril, 
da jim ga ne more vzeti nihče. Devetošolce je nagovoril tudi rav-
natelj Uroš Križanič, ki jim je na novi življenjski poti, poti v odra-
slost, zaželel čudovite nove prijatelje, učitelje, znanje in izkušnje. 
Starše je spodbudil, naj zaupajo v svoje otroke ter ohranjajo stik z 
njimi. Na valeti so podelili tudi kar nekaj priznanj, trije učenci pa 
so se vpisali v Zlato knjigo Osnovne šole Komenda Moste.

Letošnji prejemniki občinskih priznanj: Anika Rode, Martin Perme, 
Naja Oblak in Mark Dolžan

V Zlato knjigo Osnovne šole Komenda Moste so se za svoje izjemne 
uspehe vpisali Mark Dolžan, Naja Oblak in Anika Rode. 

Obisk gledališča 
18. maja smo si s sošolci ogledali predstavo Pesem o Odi-
seju v Cankarjevem domu. Starodavno pripoved sta nam 
prikazovala dva igralca, ki sta zgodbo prikazala na zaba-
ven način. Pri nekih delčkih smo lahko sodelovali tudi mi s 
svojimi odgovori. Igranje mi je bilo zelo všeč, ustvarila sta 
dobro vzdušje. Predstava je govorila o Odiseju in o tem, 
kako so se bojevali. Zgodbo smo že prej spoznali pri uri 
književnosti. 
Najbolj so mi bili všeč efekti: luči in meglica. Meglica, ki ni 
bila prava, je vsem smrdela, meni pa ne. Mislim, da je celo 
dišala! Meglo so vsi želeli ujeti, a je niso mogli. 
Po končani predstavi smo se odpravili na avtobus, s ka-
terim smo tudi prišli. Vožnja proti Komendi se mi je zdela 
zelo zabavna. Veliko je bilo smeha in heca. Predstava mi je 
pustila samo pozitivne vtise. Tudi med predstavo smo se 
veliko smejali. Ta dan mi je bil zelo všeč! 

Žana Ravnikar, 7. b

Tehniški dan
V četrtek, 12. maja, smo imeli učenci 7. a in 7. č tehniški 
dan, povezan z elektriko. Izdelovali smo električno igro, 
pri kateri iščeš pare. Vsak si je lahko izbral svojo temo, 
jaz sem si izbrala palice iz Harryja Potterja. Razdelili 
smo se v skupine, da nas ne bi bilo preveč v eni učilnici. 
Naša skupina se je najprej odpravila v računalniško učil-
nico, da smo si uredili slike svoje teme. Slike smo uredili 
v programu Word, jih natisnili in plastificirali. Drugo uro 
smo v tehniški učilnici izdelali leseno desko, kamor smo 
nato prilepili slike. Zvrtali smo tudi luknjice za žarnico in 
žebljičke. Na tretji delavnici smo sestavljali in risali ele-
ktrični krog. Ta delavnica mi je bila najbolj všeč, ker še 
nikoli nisem sestavljala s temi pripomočki. Potem smo 
imeli povezovanje žebljičkov z žico. To mi ni šlo najbolje 
od rok in sem imela kar nekaj težav. Nato smo s pirogra-
fom napisali imena in povezali električni krog z žarnico. 
Tehniški dan mi je bil zelo všeč in bi z veseljem imela še 
kakšnega! 

Ajda Jarc, 7. a
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Naravoslovni dan – 
živalski vrt
Meseca maja smo odšli v ljubljanski 
živalski vrt. Najprej smo imeli voden 
ogled in podrobno predstavitev iz-
branih živali (kača, močerad). Učenci 
so uživali, ker so se živali lahko do-
tikali. Nato smo se sprehodili skozi 
živalski vrt, si ogledali veliko živali 
in jih opazovali med hranjenjem. Še 
posebno pozornost pa je pritegnil 
morski lev, ki nas je s svojimi vra-
golijami zabaval in nasmejal. Pred 
odhodom na avtobus pa smo se še 
sprostili na igralih. Učenci so polni 
lepih vtisov odšli nazaj v šolo. 
    

Prvošolci

Obisk muzeja Zaprice
V muzeju Zaprice smo si ogledali stara orodja, stole, knjige … Iz 
volne smo izdelovali mamute. Gospa Janja nam je razkazala mu-
zej. Nato smo se z avtobusom odpeljali nazaj v šolo. 

Zoja Sakelšek, 2. č

*   *   *   *   *
Odpravili smo se na avtobus in se odpeljali v muzej Zaprice. Ko 
smo prišli tja, smo najprej izdelovali mamute. Nato nas je Janja 
odpeljala v muzej in nam povedala, da je mamut tehtal 6 ton in da 
je imel zelo velike in zavite okle. Ta dan mi je bil zelo všeč.  

 Klara Šimenc, 2. č

*   *   *   *   *
Šli smo v muzej Zaprice. Tam so imeli veliko starih stvari. Všeč 
mi je bilo, ko sem lahko potipala mamutovo dlako. Imeli so veliko 
starih stolov in kosti. Izdelovali smo tudi mamute. 

Lea Koželj, 2. č

*   *   *   *   *
Odšli smo v muzej Zaprice. Tam smo najprej izdelovali mamute. 
Nato smo odšli v muzej. Najprej smo lahko potipali približek ma-
mutove dlake. Videli smo tudi staro kolo. Na koncu pa smo se še 
zahvalili Janji Železnikar za vodenje po muzeju. 

Izak Ivančič, 2. č
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O Aplenci v Aplenci
Šolske novinarke – učenke OŠ Komenda Moste – smo 
v četrtek, 26. 5., v okviru izbirnega predmeta šolsko 
novinarstvo imele prav poseben obisk. V šoli smo na-
mreč gostile odgovorno urednico Aplence, gospo Špelo 
Šimenc. Ura prijetnega druženja je minila, kot bi mignil, 
saj je radovednost, ki se je zrcalila v naših vprašanjih, 
minutne kazalce premikala s sekundno hitrostjo. 
V pogovoru z odgovorno urednico smo aktivno sode-
lovale in izvedele, česar o občinskem glasilu še nismo 
vedele. Kakšen podatek nas je tudi začudil in presenetil. 
Naša gostja nam je odgovorila na številna vprašanja, ki 
jih ni bilo malo. 
Druženje, s katerim smo obogatile svoje novinarsko zna-
nje, smo zaključile s spoznanjem, da pot od prvih idejnih 
zasnov do tiskanja občinskega glasila gotovo ni enostav-
na, a je cilj vsak mesec dosegljiv s predanim in zagnanim 
delom vseh, ki sodelujejo pri njegovem nastajanju. 
Odgovorni urednici se še enkrat zahvaljujemo za njen 
obisk in ji želimo veliko nadaljnjih uspehov pri opra-
vljanju uredniškega dela.

Ekipa šolskih novinark

Predstavitev klekljanja ob 
tednu vseživljenjskega učenja

V torek, 24. 5., smo v času skupnih govorilnih ur za starše 
v Komendi izvedli predstavitev klekljanja, ki se že vrsto 
let izvaja tudi na naši šoli. Učenke klekljarskega krožka so 
ob tej priložnosti ob vhodu v šolo zavrtele svoje kleklje in 
mimoidočim staršem predstavile spretnost, ki je vpisana 
tudi na seznam Unescove kulturne dediščine. Predstavitev 
so podkrepile z razstavo svojih čudovitih klekljanih čipk. 
Od 7. do 9. razreda je v šoli možno obiskovati tudi izbirni 
predmet klekljanje, ki ga letos obiskuje osem učenk. Va-
bljeni, da se nam pridružite.

Mojca Bukovnik

Red je vedno pas pripet! 
Učenci prvih razredov so tekom celotnega šolskega leta 
pridno sodelovali pri projektu Pasavček, in tako ves čas 
uresničevali njegovo geslo: »Red je vedno pas pripet«. 
Za nagrado za vloženi trud so učenci 1. b v začetku junija 
obiskali Minicity, kjer je Agencija za varnost v prometu 
kot nosilka projekta organizirala brezplačne delavnice 
na temo prometne varnosti. Med ponujenimi delavnica-
mi je bila večini najbolj všeč vožnja s skirojem, nekaterim 
tudi poligon s prometnimi znaki ter igrica Pasavček gre v 
šolo. Uživali so tudi na delavnici, kjer so se lahko preob-
lekli v policijsko in gasilsko opremo.

Učiteljici 1. b

V galeriji
Ko smo prišli v Galerijo, smo v garderobi odložili nahrbtni-
ke in jopice. Prišla je vodička, ki nam je predstavila pra-
vljico o škratu Galu. Peljala nas je po galeriji. Ogledali smo 
si slike. Najprej smo si ogledali sliko svetega Jurija, ki se 
bojuje z zmajem, potem pa še nekaj avtoportretov in sliko 
z brodolomci. Na koncu smo odšli na delavnico, kjer smo 
narisali avtoportret.

Lenart Strnad, 3. c



Aplenca   |   Junij 2022 23NA MLADIH SVET STOJI

V mesecu maju smo skavti zaključili skavtsko leto, 
čakajo nas še poletni tabori

V soboto, 28. maja, smo se ob osmih zjutraj na skavtskem fevdu zbrali skavti, 
da bi se poslovili od še enega uspešnega skavtskega leta, polnega dogodi-
vščin in novih izkušenj. 

Skavti smo imeli priložnost preizkusiti se 
v kuhanju. Klanovci smo se na ta dogodek 
začeli pripravljati že nekaj mesecev prej. 
Veliko smo napenjali naše od šole izmuče-
ne možgane, da bi se spomnili projekta, ki 
bi še malo bolj povezal cel steg in v kate-
rem bi uživali prav vsi. In tako se je rodila 
ideja, ki smo jo poimenovali Master Skavt. 
Začeli smo z načrtovanjem, tista sobota pa 
je bila z vsakim dnem bližje. 
Srečanje smo začeli s kvadratom, nato pa 
je sledila kraja zastavic, športna igra, ki je 
zmagovalni ekipi prinesla veliko prednost: 

prvi so lahko izbirali med sestavinami. 
Za glavno jed smo vsi pripravljali purana, 
osrednja sestavina sladice pa je bilo raz-
lično sadje. Nastalo je veliko inovativnih 
jedi, katerih izgled in okus sta ocenjevala 
dva posebna gosta, bivša skavta. Nato smo 
skupaj pojedli, kar smo pripravili. Na kon-
cu je sledila razglasitev rezultatov in pode-
litev nagrad. Zmagovalna ekipa je prejela 
pokal in še posebno nagrado za vsakega. 
Mislim, da smo skupaj preživeli en čudo-
vit dan, poleg tega pa dokazali, da se tudi v 
naravi lahko res dobro jé. 

Zmagovalna jed: 
Glavna jed: puran, polnjen s sirom, paniran v moki, mleku in oreščkih ter ocvrt, poleg 

pa pire iz krompirja in brokolija. 
Sladica: Jaffa pecivo (čokoladni biskvit z marmelado iz pomaranče).

Maruša Korbar, Vztrajna čebela

Hiša eksperimentov
Bili smo v Hiši eksperimentov. Zelo 
sem se zabavala. Pri enem eksperi-
mentu je bila velika škatla iz stekla. 
V njej sta bili dve vodni pištolici, iz 
katerih je škropila voda. Ena na eni 
strani in druga na drugi strani. Tako 
si se lahko škropil. Malico smo po-
jedli na tržnici.
     

Sofia Naglič, 3. b

*   *   *   *   *
Danes zjutraj ob osmih smo se z av-
tobusom odpeljali v Ljubljano. Šli 
smo v Hišo eksperimentov. Tam so 
imeli različne poskuse. Bili so trije 
vodiči, ki so nam pomagali pri delu z 
eksperimenti. Bilo je super.
    

Lovro Vilč, 3. b

Športni dan

V sredo, 8. 6., smo šli iz šole v Mostah 
peš do Komendske Dobrave. Imeli 
smo se lepo, saj smo veliko hodili. 
Všeč mi je bilo, ko smo se ustavili na 
hipodromu, kjer smo se igrali in po-
čivali pa tudi pili in jedli smo. Na poti 
smo imeli postanek še v gozdu. Na 
Dobravi smo pojedli še stvari, ki so 
nam ostale. Za hojo ni bilo prevroče, 
ker ni bilo sonca. Med potjo sem videl 
čisto nov avto. Prejšnji dan je padal 
dež, zato smo imeli mokre čevlje. Ko 
smo se vrnili v šolo, smo imeli kosilo.
     

Tim Lutar, 4. b

Kaj se dogaja pri skavtih ...
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Ko življenje tone v noč, 
še žarek upanja išče pot,                                  

ostala pa je bolečina
 in tiha solza večnega spomina.

Iskreno se zahvaljujemo vsem znancem, sosedom 
in prijateljem za izrečena sožalja, podarjene sveče 
in darove. Zahvala tudi članom PGD Križ, Domu 
Taber Šmartno, pogrebni službi in pevcem ter žu-
pniku Zdravku Žagar za lepo opravljen obred. Hvala 
vsem, ki ste ga spremljali na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Maj 2022

V 99. letu starosti se je 
poslovil oče, stric, tast, 

dedek in pradedek
 

JANEZ KOSEC
Žnidarjev Ivan s Križa

Vsi, ki radi jih imamo  
nikoli ne umrejo.  

Le v naša srca se preselijo
in tam večno živijo.

Hvala vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje  
in sveče.
Hvala KPK Kamnik za pogrebne storitve, pevcem in 
trobentačem. Posebna zahvala dr. Kosu, urgentni 
službi v Kamniku, patronažni sestri Marti in Olgi 
za pomoč. Hvala g. župniku Zdravku Žagarju za 
opravljen obred.

Vsi njegovi

V 83. letu nas je zapustil  
naš dragi mož, oče, stari  
oče, dedek, brat in stric

 
MILAN ČIBAŠEK
(29. 9. 1938-17. 5. 2022)

ZAHVALA

Odšli so ...

Poslovila se je Daniela Ojstršek iz Most pri Komendi.

Umrl je Janez Žele iz Križa pri Komendi.
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Dostava hrane: 031 59 59 59

Prisrčno vabljeni na 
poletna druženja!

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

V KZC – v trgovini v Komendi nudimo:

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

trgovina.komenda@kzcerklje.si

DOMAČE 
DOBROTE

ZELIŠČA, 
SADIKE SOLAT, 

RADIČA, 
ENDIVIJE

GNOJILA IN 
ZAŠČITNA 
SREDSTVA 

ZA VRT

ZAHVALA 

Ob otvoritvi spominske plošče Petru Pavlu Glavarju na nje-
govem špitalu se z veseljem zahvaljujem Občini Komenda in 
podžupanoma Igorju Štebetu in Alešu Marinku, ki sta veliko 
pripomogla k realizaciji tega projekta. Moja dolgoletna želja 
se je uresničila samo zato, ker na Občini delajo komunikativ-
ni in prijazni ljudje. Že prej sem bil velikokrat pri njih ob dru-
gih priložnostih in niti enkrat nisem slišal žal besede, vsak 
pozdrav mi je bil z veseljem vrnjen. Morda sem bil že malo 
nadležen, toda njihova prijaznost je ostala nedotakljiva. Prav 
zato sem hitel, saj sem vedel, da bom pri teh ljudeh dosegel 
želeni cilj. 
Po prireditvi ob otvoritvi spominske plošče smo bili pova-
bljeni v sejno sobo v špitalu na zakusko. Veselo razpolože-
ni smo prijetno kramljali, ko me je obšla slabost in izgubil 
sem zavest. Ko sem se prebudil, sta ob meni čepela zakonca 
Olga in Miro Hace, ki sta me oživljala – masirala in močila z 

vodo. Za to se jima iskreno zahvaljujem. Naključje je hotelo, 
da se je to zgodilo prav v Glavarjevem špitalu. Seveda so ob 
moji nezavesti klicali reševalce z zdravniško ekipo. Ko me je 
zdravnica pregledovala, sta bila ob meni ves čas župan Sta-
nislav Poglajen in podžupan Aleš Marinko, vse dokler pome 
ni prišel sin Matija in me odpeljal domov. 
Zahvaljujem se vsem, ki ste naslednji dan klicali in spraše-
vali po mojem počutju, bil sem globoko ganjen. Hvala tudi 
dobrotniku Petru Pavlu Glavarju. Upam in verjamem, da je 
bil v duhu med nami v njegovi bolnici.
Ob vsem tem, kar se je zgodilo, želim vsem občankam in ob-
čanom veliko sreče, zdravja, družinskega miru, ki je pogoj 
za zadovoljstvo. Veselimo in radujmo se, saj je življenje lepo. 
Zares čudovita je božja previdnost.

Hvaležni Marko Zadrgal

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 26. avgusta. Rok za posredovanje gradiv za objavo v junijski
številki je 10. avgust 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.
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SVEŽE
•

SEZONSKO
•

DOMAČE

Moste pri Komendi, 

ob glavni cesti Mengeš - Brnik

NA PLAC

Samopostrežni avtomati

Odprto 24 / 7, vse dni v letu

Restavracija
Olga

@restavracijaolga

Poskeniraj za 
lokacijo!

Poskusite unikatne jedi, v katerih najdete impresivne 
kombinacije okusov, ki vas bodo spravili v ekstazo. 
Izpod rok našega vrhunskega chefa je namreč izšel 
bistro meni z novimi specialitetami, ki vam pričarajo 
magično gurmansko izkušnjo. 

Rezervirajte si mizo prek tel. 051-263-424 in si razširite 
obzorja kulinarike.

Restavracija_Olga_Glasilo_Obine_Komenda_Oglas_V-Final.pdf   1   20/06/2022   01:02
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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 20. julija 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 majske križanke se glasi: VRTNI CENTER GAŠPERLIN

Seznam nagrajencev Nagradne križanke VRTNEGA 
CENTRA GAŠPERLIN,  v Aplenci, Glasilu Občine 
Komenda, številka 05/2022:

1. nagrada  - darilni bon v vrednosti 30 €: LAP MARJANA
2. nagrada  - darilni bon v vrednosti 30 €: JERAJ RUDI

3. nagrada  -darilni bon v vrednosti 30 €: ŠPENKO KLEMEN

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebne-
ga dokumenta nagrade prevzamejo v Vrtnem centru 

Gašperlin, Suhadole 100, 1218 Komenda (telefon: 040 
760 046). ČESTITAMO !

V Termah Snovik so pripravljeni na pravo vroče poletje. Vodna zabava, 
plavanje, vodne dogodivščine in vsakodnevni program za vse generacije. 

Poletni delovni čas: BAZENI (notranji bazeni vsak dan od 9. do 20. ure, noč-
no kopanje ob sredah, petkih in sobotah od 20. do 22. ure, zunanji bazeni 
od 10.6.2022 od 10. do 18. ure, odvisno od vremenskih pogojev); SVET SAVN 
(od ponedeljka do petka po 17. uri, sobota, nedelja in prazniki po 13. uri); 
WELLNESS CENTER (vsak dan, za termin wellness storitev se je potrebno 
predhodno naročiti); RESTAVRACIJA IN KAVARNA POTOČKA (vsak dan od 
7:00 do 22:00, ob petkih in sobotah do 23:00)
Poskenirajte QR kodo za podroben animacijski program in dogodke v juliju 
in avgustu. Info: 051 313 966, animacija@terme-snovik.si

1. Nagrada – celodnevno kopanje v Termah Snovik
2. Nagrada – celodnevno kopanje v Termah Snovik
3. Nagrada – celodnevno kopanje v Termah Snovik

POLETNI FESTIVALI V TERMAH SNOVIK 
Festival piv v Snoviku s Pivskimi muzikanti: 

petek, 24. 6. 2022, brezplačni vstop  |  
Kneippov dan: sobota, 9. 7. 2022  |  Snovičkov 

festival: sobota, 6. 8. 2022  |  Slovo poletju: 
sobota, 27. 8. 2022

Restavracija
Olga

@restavracijaolga

Poskeniraj za 
lokacijo!

Poskusite unikatne jedi, v katerih najdete impresivne 
kombinacije okusov, ki vas bodo spravili v ekstazo. 
Izpod rok našega vrhunskega chefa je namreč izšel 
bistro meni z novimi specialitetami, ki vam pričarajo 
magično gurmansko izkušnjo. 

Rezervirajte si mizo prek tel. 051-263-424 in si razširite 
obzorja kulinarike.
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Želimo vam  
prijetne in
brezskrbne  

poletne dni!

Organizator: ŠD Komenda

Ogled kolesarske dirke

 Od 8. 7. do 24. 7. 
Na velikem ekranu v šotoru na hipodromu v Komendi

Skupaj ustvarimo največje navijaško 
vzdušje v Sloveniji.

TOUR DE FRANCE 2022 tudi letos v Komendi!


