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Pogovor z županom

»Naš Tadej ostaja največji junak 
svetovnega kolesarstva«
Poziv o varčni porabi vode ponekod naletel na 
gluha ušesa – Sanirano krožišče na Gmajnici – 
Odprtje doma starejših občanov se zamika za-
radi pomanjkanja kadra

Poletje se preveša v zadnji del, pred nami je pestra jesen. Kaj 
prinaša na občinskem področju?
Jesen bo vsaj za nekatere precej pestra. Tu imam v mislih 

predvsem dvojne volitve, predvsem pa lokalne volitve. Kar se tiče 
dela občinske uprave, se bomo po najboljših močeh in možnostih 
potrudili in vsaj nekatere odprte zadeve zaključili in novi sestavi 
Občinskega sveta in županji ali županu omogočili normalno delo-
vanje v novem obdobju.

Letošnje poletje je bilo poletje izrednih vremenskih pojavov. So 
prizadeli tudi našo občino? 
Res je, letošnje poletje je poletje izrednih vremenskih pojavov, 
predvsem suše. Le-ta je prav gotovo prizadela pridelke tudi na ob-
močju naše občine. K sreči so nam v tem vročem in sušnem poletju 
prizanesli požari. Nekatera območja tega niso bila deležna, pred-
vsem hudi in dolgotrajni požari na Krasu in v slovenskem Primor-
ju. Naj se zahvalim gasilcem iz vseh treh naših gasilskih društev, 
ki so po dvakrat odšli na pomoč gasilcem na Krasu in v izredno 
težkih pogojih pomagali krotiti to naravno nesrečo.  

Celo poletje je Občina Komenda prek javnih objav občane 
prosila za varčno porabo vode. So bile prošnje uslišane, kako 
osveščeni smo na tem področju?
Na celotnem območju Slovenije in tudi širom po Evropi je letošnje 
leto izredno sušno. Tako kot mnogo upravljalcev vodnih virov je 
tudi naša občina objavila zaprosilo za varčno uporabo pitne vode. 
S prvo prošnjo smo tudi prepovedali polnjenje hišnih bazenov z 
dovozom vode s strani gasilskih društev. Od samega prvega pozi-
va dalje nismo izdali nobenega soglasja za dobavo vode iz javnega 
vodovodnega omrežja za potrebe polnjenja hišnih bazenov. Ker se 
obdobje brez izrazitih padavin nadaljevalo, smo prepovedali za-
livanje javnih površin in zelenic, pranje vozil, zaprli smo tudi vse 
javne pitnike, vse v upanju, da vode ne bi zmanjkalo za redno in 
minimalno uporabo za osnovne življenjske potrebe in bi bile more-
biti potrebne nekajurne dnevne redukcije v dobavi vode. Kako smo 
občanke in občani osveščeni, pa se je lahko vsakdo sam prepričal pri 
sebi doma ali pri sosedu. Še vedno so bila opažena posamezna de-
janja, kot da nekaterim poziv in obvestilo niso pomembni. Še vedno 
se je pri posameznih odjemalcih pojavljala nenujna poraba (zali-
vanje, pranje vozil, tudi polnjenje hišnih bazenov je bilo zaslediti), 
tako da lahko sklepamo, da osveščenosti tako rekoč skoraj ni.  

Je pa za veselje zopet poskrbel Tadej Pogačar … 
Naš Tadej nas je zopet razveselil in osvojil drugo mesto na največji 
kolesarski prireditvi. To je izredno velik dosežek, vsaj za nas, kot 
ponovna zmaga, pa čeprav tega tako v medijih, kot v samem slo-
venskem vzdušju ni bilo tako čutiti kot pretekli dve leti. Kot mladi 
in uspešni kolesar je osvojil belo majico, zmagal je na treh etapah 
in zato Tadej ostaja največji junak svetovnega kolesarstva. 

Na rondoju na Gmajnici je potekala sanacija vozišča. Je sedaj 
krožišče bolj varno za kolesarje?
Rondo na Gmajnici je imel povečano drsnost vozišča, zaradi če-
sar je prihajalo do drsenja vozil, večino nesreč pa se je pripetilo 
kolesarjem in voznikom motornih koles. Zaradi nujnosti ureditve 
predmetnega rondoja ozirom drsečega vozišča smo se odločili 
za celotno preplastitev. Najprej se je odstranila asfaltna krovna 
plast v debelini 4 cm in vgradila neprekinjena plast z enakomer-
no sestavo kvalitetne zmesi. Sanacijo rondoja je izvedla Gorenj-
ska gradbena družba d.d. iz Kranja v treh delovnih dneh. Na tem 
mestu bi se zahvalil vsem za izkazano razumevanje in strpnost 
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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

OBVESTILO
Občina Komenda  obvešča, da je od dne 19. 8. 2022 do dne 
19. 9. 2022 na spletni strani www.komenda.si objavljen 
naslednji javni razpis:
1. Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v Občini Komenda za leto 
2022, za naslednje ukrepe:

 ◼ pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na po-
dročju podjetništva, 

 ◼ pospeševanje zaposlovanja,
 ◼ spodbujanje razvoja socialnega podjetništva,
 ◼ pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah.

Stanislav Poglajen, 
župan Občine Komenda

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS št. 61/17) v povezavi z 299. čle-
nom Zakona o Urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS 
št. 199/21), objavljamo naznanilo 

O JAVNI RAZGRNITVI 
ELABORATA LOKACIJSKE 

PREVERITVE 

I.

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za indi-
vidualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev 
na območju KO 13 Gmajnica, na zemljiščih parc. št. 174/4, 
174/5, 174/6, 174/7, 174/8, 174/9, 174/10, 176/15 in 176/16, 
k. o. Mlaka, ki ga je maja 2022 izdelala Petra Pogačar, s. p. 
, Prostorsko, urbanistično in arhitekturno projektiranje, 
Bolkova ulica 13, 1235 Radomlje, bo od vključno 27. 08. 
2022 do vključno 10. 09. 2022 v prostorih Občine Komen-
da, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Ogled gradiva bo med 
javno razgrnitvijo 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.

Gradivo bo med javno razgrnitvijo dostopno tudi na ob-
činskih spletnih straneh. 

II.

Pripombe v zvezi z javno razgrnjenim elaboratom se med 
javno razgrnitvijo lahko vpisujejo v knjigo 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 na-
slov 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 elaboratom  lokacij-
skih preveritev) in na občinski oglasni deski. 

Številka: 350-0006/2022 
Datum: 04. 07. 2022

Pripravil: Marjan Potočnik, podsekretar
Župan Občine Komenda: Stanislav Poglajen

glede začasne prometne ureditve. Sedaj je vozišče urejeno in var-
no za vse udeležence.

Kako pa kaže z otvoritvijo doma starejših občanov?   
V SeneCuri so nam glede tega javili, da poteka končno opremlja-
nje notranjosti in da se dom pripravlja na odprtje in sprejem 
prvih stanovalcev. Načrti investitorja, da se dom odpre letošnjo 
jesen, se malo zamikajo. Največja težava, s katero se soočajo, je 
zaposlovanje ustreznega kadra. Manjka predvsem zdravstvene-
ga kadra in kuharjev. Trenutno jim manjkajo srednje medicinske 
sestre in bolničarji. Glede osebja iz kuhinje pa so našli začasno 
zunanjo rešitev.

Špela Šimenc
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Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 105/2008 – odločba US, 11/2011, 28/2011 – 
odločba US, 98/2013, 8/2015, 6/2018 – odločba US), 17. člena Odloka o izdajanju javne glasila Občine Komenda (Uradne objave Glasila 
Občine Komenda, št. 05/2018) ter 24. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 03/2021 - UPB1) župan 
Občine Komenda, v imenu izdajatelja Aplence - Glasila občine Komenda, izdaja naslednji

SKLEP O DOLOČITVI PRAVIL ZA IZRABO PROSTORA V APLENCI – GLASILU OBČINE 
KOMENDA V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE VOLITVE PREDSEDNIKA 

REPUBLIKE SLOVENIJE 2022
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se zagotavlja enakopravnost organizatorjem volil-
ne kampanje pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov v 
času volilne kampanje za predsednika Republike Slovenije 2022.

2. člen
(določitev prostora za plačljive objave)
Organizatorjem volilne kampanje, ki sodelujejo na rednih volitvah 
za predsednika Republike Slovenije 2022, se za predstavitev kandi-
datov in njihovih programov v času volilne kampanje v redni šte-
vilki Aplence – Glasilu Občine Komenda (v nadaljevanju: Aplenca) 
omogoči ¼, ½ oziroma celo (1/1) barvno stran plačljivih objav.

3. člen
(čas objave in vrstni red objav)
(1) Objava bo omogočena v septembrski številki Aplence, ki bo 
izšla v petek, 30. septembra 2022 in v oktobrski številki Aplence, 
ki bo izšla v petek, 21. oktobra 2022.
(2) V septembrski in oktobrski številki Aplence ni možno kori-
stiti brezplačnih objav, ki jih v času izven volilne kampanje lahko 
koristijo politične stranke oz. samostojne liste, ki so zastopane v 
občinskem svetu, z namenom informiranja občanov o svojem de-
lovanju in predstavljanju svojih stališč.
(3) Zaporedje objav prejetih oglasov se določi in vrši glede na čas 
dospelosti oz. prejema posameznega oglasa.

4. člen
(cenik objav in obveznost predložitve naročilnice za objavo)

(2) Organizatorji volilne kampanje morajo hkrati s predložitvijo 
ustrezno oblikovanega oglasa za objavo izdajatelju Aplence (Ob-
čini Komenda) predložiti čitljivo izpolnjeno in podpisano naročil-
nico za objavo.

5. člen
(način in rok oddaje oglasa za objavo)
(1) Oblikovani oglas za objavo, v formatu pdf za tisk ali jpg v vi-
soki resoluciji za tisk, lahko pooblaščeni organizatorji volilne 
kampanje oddajo po elektronski pošti na naslov uredništva: ure-
dnistvo.gok@komenda.si ali po pošti na naslov: Občina Komenda, 

Uredništvo Aplence, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom 
»VOLITVE PREDSEDNIKA RS 2022«.
(2) Oglas mora obvezno vsebovati navedbo naročnika objave.
(3) Zadnji rok za oddajo oblikovanega oglasa za objavo v sep-
tembrski številki je petek, 16. september 2022, do 10. ure; za obja-
vo v oktobrski številki pa sreda, 11. oktober do 10. ure.

6. člen
(dodatne informacije)
Morebitne dodatne informacije lahko dobite po elektronski pošti 
na naslovu: urednistvo.gok@komenda.si.

7. člen
(veljavnost sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema (16. 8. 2022), objavi pa se v 
Aplenci – Glasilu občine Komenda, v Uradnih objavah Glasila ob-
čine Komenda ter na občinski spletni strani.

Številka: 040-0018/2022-1
Datum: 16.08.2022

Velikost oglasa Cena v EUR (z vključenim DDV)

četrtina strani (1/4) 115,00

polovica strani (1/2) 216,00

cela stran (1/1) 420,00

Stanislav Poglajen
Župan Občine Komenda

Poletni razmislek

Super volilno leto se opazi tudi v Komendi, saj je zelo po-
gosto vprašanje: »Kdo bo pa novi župan?«. Neuradno se 
omenja nekaj imen, za kaj več bo potrebno še počakati …
Če gledamo skozi oči občanov, se zadnja leta bolj kot ne 
stagnira, kar se tiče investicij in novih projektov. Potrebno 
se je zavedati, da imamo občinski svetniki ob vseh škanda-
lih in zapletih popolnoma zavezane roke. Problemi segajo 
že leta nazaj, ampak vse ima svoj rok trajanja in žal se nam 
dogaja, da je finančni vrhunec (poplačilo) v temu obdobju. 
Naša Občina ima veliko 'kavč selektorjev' ali 'gostilniških 
majstrov', ki bi probleme rešili tik-tak. V praksi je zelo 
drugače in lahko se vprašamo, kdo so ti ljudje, ki se kljub 
blatenju še borijo za boljši jutri. Prevečkrat slišimo od 
mnogih samo sladke rešitve, ki pa tudi teoretično ne rešijo 
Občine. Vmes padajo tudi težke besede, obtožbe, blatenje…
V jesenskem času se ozrimo nazaj ter trezno premislimo, 
kdo se še bori za dobrobit vseh nas  ter drži Občino pred 
potopom. Ni vse v besedah …
Vsem šolarjem želimo uspešen začetek šole ter radovedno 
in znanja željno šolsko leto 2022/23.

Lista TRN
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Prireditev ob dnevu državnosti

»Vse najboljše, mlada Slovenija!«
Komendski župan Stanislav Poglajen je slav-
nostni govor pri praznovanju dneva državnosti 
24. junija zvečer na parkirišču za Kulturnim do-
mom v Komendi sklenil z voščilom: »Vse naj-
boljše, mlada Slovenija!« 

V govoru pa je, ob dejstvu, da naša država ni več tako mlada, 
saj se približuje zrelim letom, spomnil, kako je bilo na za-
četku. Veliko bolje, kot je danes. »Tedaj smo bili složni in 

enotni. Z osamosvojitveno vojno smo pridobili lastno, samostojno 
in neodvisno državo, domovino. Uspeli smo, kar še ni Ukrajincem, 
a upamo, da jim bo. Prav je, da znamo ceniti in spoštovati, kar smo 
si pridobili; da se tega zavedamo. Žal se premalo.«
Številnim udeležencem slovesnosti je ob vsem dobrem, pa tudi 
hudem in nedoseženem glede Slovenije, predvsem pa v njej sami, 
zaželel: »Veselo praznovanje!« 
Za to je najprej poskrbel povezovalec dogodka Darko Mavsar s 
svojo bistroumno, pa tudi šaljivo besedo, ki se je dobro ujemala 
s kulturnim programom. V njem so zaporedoma nastopili Man-
ca Juvan na citrah, ženska klapa Kamelije iz Domžal, kitarist Nejc 
Jurkovič, Francetovi orgličarji iz Železnikov in harmonikarka Pe-
tra Juvan. Vsi zelo dobro, ubrano, kot se spodobi za velik praznik. 
Obiskovalci so ob domačih glasbenih talentih še posebej pozorno 
prisluhnili ženski klapi Kamelije in Francetovim orgličarjem, ki 
pa so bili le ženskega spola, čeprav imajo v sestavu tudi moškega. 
Posebej ob pesmih iz Poljanske in Selške doline, od koder izvirajo. 
Komendskim občanom so namenili(e) pesem: Lepo je res na de-
želi. Res lepo ob takšnih mojstricah na ustnih harmonikah. 
Ženska klapa Kamelije pa se je v nasprotju s pričakovanji, da bodo 
zapele »starogradske« ali kakšne korčulanske ali dugootoške pe-
smi, predvsem izkazala s priljubljenimi slovenskimi pesmimi; od 
tistih z Jadrana pa je zapela le dve. 

Izkazal se je tudi Nejc Jurkovič s svojim igranjem na kitaro ter se-
stri Juvan, Manca in Petra, slednja je na harmoniko zaigrala zadnjo 
pesem kulturnega večera in praznovanja: Srečno, mlada Slovenija.
Res je, kar je uvodoma povedal povezovalec Darko: »V naši deželi 
je lepo, dobro, predobro, manjka pa spoštovanje.« Pozneje, ko je 
duhovito predstavljal Kamelije, je tudi opozoril, »kakšno odgo-
vornost imamo do Slovenije«. S tem se je lepo dopolnil z opozoril-
nimi besedami župana Poglajna. 
Zgodilo pa se je, kar bi bilo bolje, da se ne bi, a so napovedovali vse te-
mnejši oblaki in bliskanje. Tik po koncu kulturnega programa z naslo-
vom V pesem oblečene besede se je ulilo in treščilo čisto blizu, vendar 
ni pokvarilo slavnostnega razpoloženja. Obiskovalci so se umaknili 
pod podstrešje kulturnega doma, nazadnje pa v preddverje dvorane. 
Tam so se še dolgo v prijateljskem pogovoru, dobrotah in odličnem 
vinu veselili in nazdravljali »mladi Sloveniji!« 

Jožef Pavlič 

Župan je v svojem govoru poudaril, da danes premalo cenimo in 
spoštujemo svojo samostojno in neodvisno državo.
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Ubrana, prepričljiva in zanosna ženska klapa Kamelije. Petra Juvan je na harmoniko zaigrala zadnjo pesem kulturnega večera 
in čudovito zaokrožila praznovanje.
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Komendski gasilci pomagali gasiti požar na Krasu:

»Vse je poplačano, ko 
vidiš hvaležnost ljudi«
Pri gašenju požara na Krasu so pomagali tudi gasilci iz vseh treh 
društev Gasilske zveze Komenda. Iz PGD Komenda so se odzva-
li dvakrat, vsakič se je na pot proti Krasu odpeljalo po osem ga-
silcev. Tudi iz PGD Križ so odšli na Kras dvakrat, vsakič po šest 
gasilcev. Iz PGD Moste se jih je enkrat odpravilo šest, drugič pa 
sedem. Kako je bilo, pa so nam povedali gasilci sami.

Matic Smrekar, PGD Komenda:
»Sam sem prvič doživel tako velikost in-
tervencije, tako grozovit požar. Ko smo se 
peljali proti Krasu, smo bili tam do Nanosa 
še glasni, potem, ko smo zavili proti Vipa-
vi, pa je v avtu nastala smrtna tišina. Na 
avtocesti se ni čisto nič videlo. Takrat smo 
dojeli, da gre res za ogromen ogenj. Z njim 
se nismo soočili v prvi bojni liniji. Prvi dan 
smo bili poslani za varovanje vasi Miren, ki 
je bila evakuirana. Tam smo bili predvide-
ni v nočnem času, če bi se ogenj z vetrom 
obrnil proti vasi, da bi postavili linijo s ce-
vovodi in tako zavarovali vas. Hvala bogu 
tega ni bilo treba. Drugi dan pa so bili ga-
silci iz PGD Komenda dodeljeni za zagota-
vljanje vode za gašenje v vasi Kostanjevica 
na Krasu, kamor so vodo vozili iz Mirna. 
Vsi domačini so nas sprejeli z največjim 
navdušenjem in prelepo je bilo videti napi-
se z zahvalami ob cesti. Ni boljšega občut-
ka, takoj je vse povrnjeno .«

Miran Cebek, PGD Križ:
»Prvi dan smo bili dodeljeni na varovanje 
požarišča, na mesto, kjer lahko ponov-
no pride do izbruha požara. Drugi dan pa 
smo imeli bolj zahtevno nalogo. Varova-
li smo vas Novelo pred ognjem. Ogenj je 
prihajal iz spodnje strani navzgor po hri-
bu, malo mu je pomagal tudi veter. Priča-
kovalo se je, da bo ta vas ogrožena, zato 
smo naredili linijo 50 gasilcev s kar nekaj 
avtocisternami. Imeli smo srečo, da je v 
vasi hidrant še deloval. Prišli smo v stik z 
ognjem, ki se je dvignil na cesto, kjer so 
mislili, da ga bodo gasilci zaustavili. Po tej 
cesti smo se mi zjutraj še pripeljali v vas, 
povratek ni bil več mogoč. Tam je požar 
gasilce tudi zajel, bilo je nekaj preskokov, 
situacija je bila zelo resna in gasilci so 
dobesedno bežali pred ognjem. Vas smo 
uspešno obvarovali. Kljub temu, da ima-
mo nekaj izkušenj z gozdnimi požari in 
požari v naravi, si take dimenzije človek 

ne zna predstavljati. Marsikdaj slišimo, 
da imamo gasilci preveč opreme ali pa, da 
bi na primer v Komendi bil dovolj en ga-
silni dom. Ko pride taka stvar, je še tako 
veliko opreme premalo. Me je pa ganila 
hvaležnost ljudi, kaj takega še nisem do-
živel. Že po avtocesti, ko smo se peljali na 
Kras, so bila na Darsovih tablah sporočila: 
'Srečno, gasilci'. Ko smo se peljali domov, 
ni bilo hiše ali vrta, kjer ne bi bilo sporočil 
zahvale za gasilce, ljudje so nam ob cesti 
ploskali. Hvaležnost, ki da zalet za naprej, 
ki gane. To je več kot vsako plačilo.«

Matej Tancek, PGD Moste:
»Na Krasu smo bili gasilci iz PGD Moste 
prisotni dva dni - prvi dan nas je šlo šest, 
drugi dan pa sedem gasilcev. Prvi dan je 
bil za gasilce precej zanimiv, bili smo do-
deljeni za varovanje dveh evakuiranih vasi 
pred ognjem, ki se je spuščal s Črnega vrha. 
Dva požara smo tudi pogasili. Drugi dan 
udeležbe naše enote na Krasu smo bili pa 
nočna izmena, požarna straža v Kostanje-
vici na Krasu, nekaj manjših ognjev smo 
tudi pogasili. Fizično bolj zahtevno se mi 
je zdelo nedavno gašenje v Preddvoru, a z 
grozovitostjo ognja na Krasu se nima kaj 
primerjati. Že ko smo prišli z avtoceste, se 
je sredi jasnine naenkrat vse zakadilo, dim 
se je vohal že na daleč. Razsežnost požara 
nas je res šokirala, namesto oblakov je bil 
dim, nimaš se kam umakniti, vse skupaj 
je bilo precej tesnobno. Ljudem pa je go-
relo dobesedno pred vrati lastnih hiš, bili 
so povsem nemočni. Izjemno zadovoljni in 
veseli so bili naše pomoči. Tako hvaležnega 
odziva še v življenju nisem doživel. 

Špela Šimenc
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Bosonogi že sedemnajstič  
na Šenturško Goro
 

Sedemnajstega pohoda bosonogih na Šentur-
ško Goro do Turizma in apartmajev Pavlin (667 
nmv) se je udeležilo 49 pohodnikov. Pohodniki 
so bili prepričani, da bi ljudje lahko veliko zdra-
vstvenih težav odpravili z bosonogo hojo! Vre-
me je bilo lepo in naklonjeno pohodnikom, ma-
saža podplatov jim je uspela.

Pohodniška sekcija Škrjančki Planinskega društva (PD)  Ko-
menda je v soboto, 11. junija, zelo uspešno organizirala po-
hod bosonogih. Udeleženci so se na Šenturško Goro podali 

z Jurčkove Dobrave po Komendski poti, vrnili pa po Zaloški poti. 
Bosonoge je pozdravil predsednik PD Komenda Zoran Sodnik in 
jim zaželel srečno in varno pot. Franc Drolec, promotor zdravega 
načina življenja, predvsem pa hoje brez obuval, letno naredi okoli 
320 vzponov.  Bosonoga hoja je dokazano učinkovita terapija tudi 
pri samem procesu staranja.
»Letos so bila tla razmočena in prijetna za hojo. To je bila naj-
boljša masaža podplatov,« je dejal Jože Knafelj iz Lahovč. Pohoda 
so se udeležili pohodniki iz komendske, cerkljanske, kamniške in 
šenčurske občine. Na vseh dosedanjih sedemnajstih pohodih je 
bila le Majda Drolec iz Komende. Dobrih šest kilometrov dolgo pot 
so brez težav zmogli tudi tri in pol letni Izak Janežič iz Podboršta 
ter najstarejša, 74-letna Ivica Lončar iz Zaloga pri Cerkljah, med 
moškimi pa 79-letni Ivan Mušič iz Lahovč.   
Najštevilčnejša je bila petčlanska družina Horvat iz Podboršta pri 
Komendi. Med potjo so pohodnice Cvetka Hudobivnik, Dani Mis-
ja in Majda Drolec nabrale več jurčkov. Da je pohod potekal  brez 

težav, sta vseskozi skrbela Franc Drolec in predsednik PD Komen-
da Zoran Sodnik. Vsi pohodniki so bili v strnjeni skupini, hitrost 
hoje pa je bila primerna tudi za tiste z manj kondicije in bolj ob-
čutljivimi podplati.  
Vsi udeleženci so na Jurčkovi Dobravi pred začetkom vzpona pre-
jeli spominske majice, na koncu pa je bilo v Planinskem domu 
Milana Šinkovca v Podborštu pri Komendi družabno srečanje, na 
katerem so vsi udeleženci prejeli iz rok Zorana Sodnika, predse-
dnika PD Komenda, in Franca Drolca, vodje pohodniške sekcije 
Škrjančki, spominske medalje, nagradili pa so tudi najmlajšega in 
najstarejša udeleženca ter najštevilčnejšo družino.  

Janez Kuhar

Najštevilčnejša je bila petčlanska družina Horvat iz Podboršta.
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Obročkanje belih štorkelj v Komendi

Dušan Dimnik, zunanji sodelavec Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani, je 1. 
julija ob 7.30 obročkal štiri mladiče para belih štorkelj, ki gnezdi nad stavbo 
pošte v Komendi, spadajo pa v rod in vrsto Ciconia ciconia. 

Pogumni in tehnično zahtevni dvig na vi-
šino okrog 20 metrov je omogočila Občina 
Komenda, obročkovalca pa je do gnezda 
belih štorkelj z dvigalom podjetja EL – 
TT, Elektrogradnje, dvignil Marko Vodlan 
iz Suhadol. Izjemno zanimiv dogodek so 
opazovali tudi vrtčevski otroci in njihovi 
starši ter dedki in babice, uslužbenci Pošte 
Slovenija in drugi mimoidoči. 
Dušan Dimnik je mladičem belih štorkelj 
nataknil obročke z oznakami in številkami 
W 1329, W 1330, W 1751 in W 1752. 

Povedal je, da je na Gorenjskem 16 gnezd 
belih štorkelj. Prvo so si spletle leta 1999 na 
dimniku stanovanjske hiše Staneta Vrtni-
ka v Lahovčah pri Cerkljah na Gorenjskem. 
Letos tri nova: v Domžalah, v Radovljici in 
na Bledu. Prve mladiče belih štorkelj na Go-
renjskem je leta 1999 obročkal Dare Šere. 
Vse  štorklje se jeseni selijo na jug Afrike. 
Mlade ostanejo tam dve do tri leta, da spol-
no dozorijo. Potem se vsako leto vrnejo v 
južni del Evrope. 

Jožef Pavlič

Marija Snedec 
praznovala 90 let
V torek, 2. avgusta so članice Rdeče-
ga križa Moste skupaj s podžupanom 
Igorjem Štebetom obiskale Marijo 
Snedec, ki je praznovala 90 let. 

Obiskovalce sta v dom sprejela njen sin in 
snaha, kajti gospa Marija živi v Kranju in 
še popolnoma sama skrbi zase. »Ko ne bo 
šlo več, pa bo prišla v Moste,« pove sna-
ha Silva o svoji tašči, ki je imela zelo zani-
mivo življenje. Prvo obdobje je preživela 
v Franciji in na to deželo jo veže še veliko 
spominov, ki jih z veseljem obuja. Franco-
sko govori še tekoče (redno se sliši s soro-
dniki v Franciji), vsak dan telovadi in pazi 
na prehrano. To je verjetno njen recept za 
izjemno vitalnost in energijo, ki jo pri tako 
častitljivi starosti premore gospa Marija. 
Vse najboljše! 

Špela Šimenc
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Večer lepega petja in  
narodnih plesov 
MePZ DU Komenda in Folklorna skupina DU 
Komenda praznujeta 20-letnico obstoja in 
delovanja.

Lepo petje in venčki ljudskih plesov so v naši obči-
ni postali stalnica pri številnih praznovanjih širšega 
značaja. Tako je bilo že od nekdaj, še posebej pa od-
kar obstajata Mešani pevski zbor Društva upokojen-
cev (MePZ DU) Komenda in Folklorna skupina DU 
Komenda. Letos oba kulturno-prosvetna sestava pra-
znujeta 20-letnico obstoja in delovanja. Ker to dvoje 
– lepo petje (pesem) in ljudski plesi – spada skupaj, 
je izraz našega ljudskega izročila, narodnega bogastva 
in »izkaznica« slovenske istovetnosti, s katero gremo 
Slovenci lahko kamor koli, so DU Komenda, pod ka-
terega okrilje spadata, ter vodstvi MePZ DU Komenda 
in Folklorne skupine DU Komenda sklenili, da bodo ta 
jubilej praznovali skupaj. 

Za najprimernejši datum so izbrali petek, 16. 
septembra, ob 18. uri, kot kraj slovesnosti pa 
dvorano Kulturnega doma v Komendi. 

V upanju, da jih ne bo presenetila kakšna nova razli-
čica covida-19 (omikron-2). Če jih bo, bodo poiskali 
možnost izvedbe prireditve kje na prostem v domači 
občini. Seveda ob upoštevanju varnostnih ukrepov. Ti 
bodo verjetno veljali že za prireditev v dvorani. 
Občani Občine Komenda ste že sedaj toplo vabljeni na 
to prireditev, v kateri se bodo prepletali umetniška 
beseda, petje in narodni plesi. Na njej boste tudi izve-
deli več o zgodovini delovanja MePZ DU Komenda in 
Folklorne skupine DU Komenda, predvsem pa videli, 
slišali in občutili, kako lepo in prijetno je v Komendi, 
ko se oglasi ubrana pesem iz grl za to nadarjenih ter 
na mnogih vajah in nastopih pod vodstvom zborovod-
je Ignaca Gorjanca »izbrušenih« in preizkušenih upo-
kojencev in upokojenk ter se na odru ob melodijah, ki 
jih znata iz harmonike in kontrabasa izvabiti harmo-
nikar Janez Slapnik in kontrabasist Franc Grilc, zavr-
tijo povsod občudovani komendski folkloristi. Njihov 
jubilejni nastop, na katerega se že dlje pripravljajo, 
bo nekaj posebnega, žlahtnega in lepega, obenem 
pa bo zahvala in priznanje (ta bodo tudi dobili) za to 
zaslužnim pevcem in plesalcem. V upanju, da se jim 
bodo kmalu pridružili mlajši talenti. Teh je v Komen-
di dovolj, le volja, veselje, nadarjenost in ljubezen do 
lepega petja in narodnega plesa so potrebni. Vsem, ki 
nas s tem razveseljujejo, bogatijo in napolnjujejo, že 
sedaj iskrena hvala v imenu vseh članov DU Komenda. 
Posebej neutrudnemu vodji MePZ DU Komenda Mihu 
Ferjucu, vodji Folklorne skupine DU Komenda Janezu 
Slapniku in njeni umetniški vodji Mojci Mršol. 

Jožef Pavlič, tiskovni predstavnik DU Komenda

Aplenca praznuje 30 let: od kod ime?

Aplenca – Glasilo Občine Komenda letos praznuje 30 let. Prva števil-
ka je namreč izšla 10. januarja 1992 v črno-belem tisku, zgolj na eni 
strani, kot Glasilo KO SKD za področje farne skupnosti Komenda. 

Uvodni prispevek zanjo je napisal njen soustanovitelj dr. Marko Žerovnik, 
ki je glasilu tudi dal ime. Zelo posrečeno in zgodovinsko pomembno  – po 
zaselku pod hribom, na katerem danes domuje historična Komenda. Zaselek 
Aplenca se je do okrog leta 1800 imenoval Apnenica (Krajevni leksikon Dra-
vske banovine). 
Na območju nekdanje Aplence imata »osrednje mesto Kulturni dom v Ko-
mendi in znamenita zgodovinsko zaščitena hiša 'pri Kramarju',« je v prvi 
številki glasila zapisal Marko Žerovnik. In še: »Glasilo APLENCA bo izhajalo 
priložnostno, po potrebi, in je prvenstveno namenjeno članom in simpati-
zerjem krščanskih demokratov, ki živijo v župniji Komenda. Veseli bomo, če 
ga bodo vzeli v roko tudi drugi, ki se na kakršenkoli način povezujejo z ljudmi 
in naravo v tem kraju.« Drugi soustanovitelj Aplence je bil Baldomir Kremžar.
Aplenca je skozi leta do danes postala glasilo, namenjeno prav vsem ob-
čanom, njegova prvenstvena vloga pa je informiranje o dogajanju v doma-
čem kraju.

Jožef Pavlič



Aplenca   |   Julij / Avgust 2022 11ZDRAVJE

KLIMATSKE NAPRAVE

OGREVAM S KLIMO

PRIHRANIM

Ream d.o.o., Pod hrasti 29, 1218 PC Komenda
info@ream.si www.ream.si

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

Kot smo zapisali že v prejšnji Aplenci, je v organizaciji 
Krajevnega odbora Rdečega križa Moste junija potekalo 
zanimivo predavanje z naslovom Naturopatska obravna-
va bolečin v hrbtu in celostni vidik pomena kože. Preda-
vala je medicinska sestra, naturopatinja in učiteljica joge 
mag. Mateja Kržin. Kot obljubljeno, tokrat več o sami 
vsebini predavanja. 

Pri koži je Kržinova poudarila, kako pomembno je, da se zaveda-
mo vpliva zunanjih in notranjih dejavnikov nanjo. Veliko je odvis-
no od tega, kakšno kožo smo »podedovali« (geni staršev), največ 
pa, kaj sami naredimo za to, da bi bila naša koža zdrava, sijoča in 
lepa, dokler je lahko. Z leti se, kot mi, tudi koža stara. Tega dej-
stva ne moremo spremeniti, lahko pa zanjo, da bo čim dlje dobro 
opravljala svoje pomembne naloge, skrbimo z gibanjem na sve-
žem zraku, s pravilno in kakovostno prehrano, pitjem zadostne 
količine vode, pravilnim (ne pretiranim!) umivanjem (pri tem se 
izogibajmo koži škodljivim snovem), opazovanjem delovanja žle-
ze ščitnice, uporabo naravnih krem in blagih mil, ne pretiranim 
jemanjem zdravil  … 

Kar zadeva bolečine v hrbtu (od vratu do medenice), je predava-
teljica obrazložila njihovo pojavljanje v zvezi s tem, kako skrbimo 
za našo hrbtenico oz. napačno ravnamo z njo. Pokazala je napa-
ke, ki jih delamo, in opozorila na njihove lažje oz. hujše posledice. 
Svetovala je vaje, ki bi jih morali delati vsak dan, še bolje skozi 
ves dan, a smo glede tega bolj ali manj malomarni, pozabljivi in 
brezbrižni. Običajno se »zbudimo« in iščemo nasvet pri zdravni-
kih, ko je že prepozno. Opozorila je, kako je nujno potrebno, da 
razgibavamo vratna vretenca, se zravnamo z vsem telesom, pre-
gibljemo ledveni del, medenico, vse druge dele telesa, povezanega 
s hrbtenico; tudi kako pravilno dvigujemo bremena. Nujno se mo-
ramo vsak dan izprsiti, iztegniti in raztegniti, razgibati vse telo. 
»Najboljši način, da ohranimo zdravo hrbtenico, je telovadba,« je 
poudarila. Vendar ne pretirana. 
Na bolečine v hrbtu in drugje vplivajo tudi močno čustveno doži-
vljanje (strah, jeza, občutek krivde …). Kar 60 odstotkov bolečin v 
hrbtu pa ostaja nepojasnjenih. Do njih prihaja tudi po odstranit-
vi katerega od organov, zaradi brazgotin, carskega reza in drugih 
posegov v telesu, kjer ima vsak organ in vse drugo svojo vlogo in 
nalogo. Ko je to ravnotežje porušeno, se pojavijo posledice. 
Pri mladih (otrocih) je zelo nevarno ‘buljenje’ v ekrane pa-
metnih telefonov, saj so pri tem napeta vratna vretenca, glava 
sklonjena in ker je veliko težja kot običajno, obremeni telo. Po-
dobno je pri ljudeh, ki veliko sedijo pred računalnikom. Nujno 
bi se morali od časa do časa vzravnati, sprehoditi, telovaditi, 
razmigati vse telo. 

Jožef Pavlič
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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 
v naši trgovini:

suhe mesnine (salame, klobase, 
narezki, zaseka, ocvirki), 

raznovrstni domači siri, domači 
Anjini štruklji, testenine 

(makaroni, rezanci, ribana kaša, 
mlinci), moke, kaše, zdrob …

SADIKE SOLAT, RADIČEV 
IN ZELIŠČ
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Pred občinsko stavbo sprejeli 
kolesarja Matjaža Hribljana
V petek, 29. julija v jutranjih urah, je Občino Komenda - v 
sklopu svojega 13-dnevnega dobrodelnega kolesarskega 
projekta 212 občin - obiskal kolesar Matjaž Hribljan. 

To je bil njegov 11. dan kolesarjenja, ki ga je pričel v Kamniku, 
potoval skozi Komendo, Cerklje na Gorenjskem do Jezerskega, 
naprej do Kranjske Gore in prek Vršiča v soško dolino. V 13 dneh 
je Hribljanu uspelo narediti 2600 kilometrov, obiskati vseh 212 
slovenskih občin in se ustaviti pred vsemi občinskimi stavbami. 
Namen je bil dobrodelne narave, skupaj z društvom Distrofikov in 
kolesarskim klubom Jan Sport so zbirali denar za ljudi, ki so obo-
leli z boleznijo ALS. V Komendi so Matjaža, ki je tisti dan kolesaril 
v družbi kanadskega prijatelja, pred občinsko stavbo pozdravili in 
pogostili zaposleni. Župan Stanislav Poglajen pa ga je s svojo sop-
rogo del poti spremljal tudi na kolesu.

Špela Šimenc
  

Dirka po Franciji 2022: 
Pestro dogajanje v navijaškem 
šotoru v Komendi 
Že drugo leto zapored smo lahko v Komendi Dirko po 
Franciji spremljali v navijaškem šotoru na hipodromu. 

Kot nam je povedal Jurij Kern iz ŠD Komenda, ki organizira do-
gajanje, je bil obisk v prvem tednu dirke in ob zanimivih etapah 
zelo dober. »Potem pa je pričela silovita vročina delati svoje in 
obisk je bil malo manjši,« je povedal Kern, malo tudi razočaran 
nad odzivom novinarjev, ki jih dogajanje v Komendi letos sploh 
ni zanimalo, ker je bil Tadej 'samo' drugi: »To je vendar vrhunski 
rezultat, 2. mesto na dirki vseh dirk!«
A kogar vročina ni preveč utrudila in se je vseeno podal na hi-
podrom, ni bil razočaran. Poleg ogleda dirke na velikem enkranu 
so pripravili še vrsto spremljajočih aktivnosti, ki so zabavale pred-
vsem mlajše generacije. Največ se jih je zbralo na Mini olimpijadi, 
katere so se udeležili tudi otroci iz komendskega vrtca. Vsi po vrsti 
izjemni navijači našega Tadeja Pogačarja, ki je tudi letošnjo dirko 
končal z vrhunskim rezultatom. Pogi, čestitke!

Š. Š.
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Judo novice …

Vse bližje mojstrom juda

V sredo, 8. 6. 2022, so v osnovni šoli v Mostah potekali 
izpiti za višje pasove v judu in sicer za judoiste Judo kluba 
Komenda in Judo kluba Litija. 

Izpite je uspešno opravilo več kot 130 judoistov, ki so pred ko-
misijo po izpitnem programu pokazali osvojene tehnike metov, 
padcev, končnih prijemov, vzvodov in davljenj. Predstavili so tudi 
nekaj teoretičnega znanja. 
Kandidati za moder in zelen pas so morali pokazati tudi kate. Kata 
po japonsko pomeni obliko in predstavlja točno določen in med 
partnerjema usklajen prikaz tradicionalnih tehnik juda po Kodo-
kanu, torej po zapisu ustanovitelja juda Jigora Kana. 
Izpitov so se udeležili tudi mlajši, ki so osvojili belo-rumeni pas. 
Kar pet judoistov iz JK Komenda se je z novo pridobljenim modrim 
pasom (2. kyu), približalo cilju šolskega juda – postati mojster 
juda, nosilec črnega pasu.
Izpiti vsako leto predstavljajo zaključek tekmovalne sezone, kjer 
se obrestuje trud celega leta in judoisti napredujejo stopnjo viš-
je po pasovih. Letos je bilo polaganje pasov javno in so ga lahko 
spremljali tudi starši in gledalci.

Judoist Žiga Klarić tretji na kadetskem pokalu

V soboto, 11.6.2022 je v Športni dvorani Lukna v Maribo-
ru potekal kadetski pokal in tekmovanje za zlati Baum-
gartnov pas. Nastopil je tudi Kamničan Žiga Klarić, ki je 
član Judo kluba Komenda in osvojil odlično 3. mesto.

Žiga je nastopil v kategoriji do 81kg, U18, kjer je v prvi borbi 
premagal nasprotnika iz Prlekije in se prebil v pol finale. Tam 
se je boril s kasnejšim prvakom v tej kategoriji Lipič Gabri-
elom, ki je bil zanj premočen. Kljub temu je prišel v repasaž, 
kjer je zmagal borbo za tretje mesto in na koncu osvojil zaslu-
ženo bronasto kolajno. S to uvrstitvijo je prebil led v tej sezoni, 
saj je prvič stopil na stopničke. Glede na njegov trud, vztraj-
nost na treningih in predanost tej težki športni panogi, smo 
veseli, da so se mu končno odprla vrata in je začel segati tudi 
po višjih uvrstitvah.

Judoisti na mednarodnih pripravah v Izoli uspešni 
tudi na izpitih za rjavi pas

V Izoli je na začetku avgusta tradicionalno potekal 31. 
Judo tabor - mednarodne priprave. Letos se je tabo-
ra udeležilo okoli 550 tekmovalk in tekmovalcev iz kar 
dvanajstih držav, poleg Slovenije še: Hrvaška, Poljska, 
Turčija, Kosovo, Ukrajina, BiH, Češka, Avstrija, Nemčija, 
Italija in Švica. 

Prva polovica tabora je namenjena članicam in članom, druga po-
lovica pa mlajšim kategorijam. V drugi polovici so potekali tudi 
izpiti za višje pasove – za 1. kyu rjavi pas ter črn – mojstrski pas.
Na mednarodnih pripravah so svojo novo sezono otvorili tudi ju-
doisti Judo kluba Komenda, ki so začeli z intenzivnimi treningi 
juda, tik za kondicijskim delom. Lokacija priprav je športnikom 
všeč, saj se poleg močnih treningov lahko osvežijo tudi v morju. 
Zadnji dan priprav so štirje člani našega kluba: Haya Veinhandl 
Obaid, Žiga Pahor, Luka Žagar in Brina Frece uspešno opravili iz-
pit za rjavi pas in postali kandidati za mojstre juda. Vsekakor jim 
je to sedaj še večja motivacija tako za treninge kot tudi tekmovanja 
v prihajajoči sezoni.

Katarina Kumer



Aplenca   |   Julij / Avgust 202214 ŠPORTNE VESTI

ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA VABI 
K VPISU V MALO ŠOLO ORIENTACIJE ZA 
PREDŠOLSKE OTROKE IN ZAČETNO IN 
NADALJEVALNO ŠOLO ORIENTACIJE ZA 
ŠOLARJE, MLADINO IN ODRASLE. 

Lepo povabljeni vsi, ki imate radi 
naravo in gibanje. Informacije o 
vadbah najdete na tej povezavi (QR 
coda - priponka OK Komenda -vad-
be-frame) oz. spletni strani  www.
ok-komenda.si 

Orientacijski Klub Komenda vabi na Orange 
Orienteering Cup -MTBO Edition, ki bo v 
soboto 3. 7. na Sv. Trojici in v nedeljo 4. 9. 
2022 v Suhadolah. 

Prijave do 30.8.2022 na www.
orienteeringonline.net ali po 
e-pošti na orienteering.komen-
da@gmail.com. 
Informacije o kategorijah, dolži-
nah prog in terenu ter poteku tek-
movanja so objavljene na spletni 
strani https://www.ok-komenda.
si/orange-mtb-orienteering-cup OZ. (QR koda za dostop - 
v priponki OK Komenda - MTBO TEKMA frame). 

Mladi gorski kolesarji iz 
Komende izjemni na državnem 
prvenstvu

Na  državnem prvenstvu za gorske kolesarje v olimpijskem 
krosu na Mariborskem Pohorju, ki je potekalo 26. junija, 
so uspešno sodelovali tudi Komendčani,  člani kamniške-
ga Calcit Bike Team. Naslov državnega prvaka sta osvojili 
Neža Šekoranja v kategoriji U7  in Anamarija Kosec v ka-
tegoriji U11. Žan Šekoranja pa je v kategoriji U13   zasedel 
odlično 11. mesto. Čestitamo!

A.K.

Nogometne počitnice v Komendi

Nogometni klub Komenda je tudi letos organiziral nogo-
metne oz. športne počitnice za otroke. Sprva so namera-
vali izpeljati dva tedenska termina, na željo staršev pa so 
se odločiti še za dodatnega v drugi polovici avgusta.

Vsakega izmed treh tednov so imeli od 20 do 35 otrok, za katere 
je skrbelo pet animatorjev. Več nam je poveda njihov vodja, Gre-
ga Urh: »Naše počitnice morda nosijo malce napačno ime, saj ne 
igramo samo nogometa, pač pa vse vrste aktivnosti. Otroci so se 
letos igrali štafeto, uživali na obrežju Pšate, spoznali Zavod Grunt, 
se vozili po jekleni vrvi, plavali v bazenu, uživali v vodni drči … Za 
vsak dan pripravimo kaj drugega, da jim ni dolgčas.« Grega pove 
še, da so letos uvedli igro 'skrivni prijatelj', kjer je prvi dan po-
čitnic vsakdo izžrebal svojega skrivnega prijatelja, a tega ni smel 
nikomur izdati: »Neverjetno je bilo videti, kako so skrivni prija-
telji eden za drugega skozi ves teden skrbeli in si pomagali.« Po-
čitnic so se udeležili otroci iz bližnje in malo manj bližnje okolice, 
največ jih je bilo iz Komende in Vodic. 

Špela Šimenc
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Poletni teniški tečaj 

Po koncu šole sva se s sestrico udeležila teniškega tečaja 
v Teniškem klubu Komenda. 

Prvi dan smo imeli jutranje ogrevanje, nato pa so nas razvrstili v 
ekipe. Jaz sem bil v 1. skupini, Klara pa v 2. Cel teden smo se uči-
li teniških udarcev ter igre tenisa. Nekateri smo igrali dvojice ter 

mini tenis, ostali pa samo tenis. V sredo smo šli peš na izlet in na 
sladoled v Hram Gorjan. Imeli smo domačo nalogo, da narišemo 
športnika in risbo prinesemo s sabo. Komisija jih je ocenila. Zadnji 
dan sta prišla policista, ki vozita motor, otroci smo si z veseljem 
ogledali opremo motorja. Za nagrado smo dobili pico. Na koncu je 
sledilo še nagradno žrebanje. Vsak od nas je dobil paket presene-
čenja. Teniški tečaj nama je bil zelo všeč, zato z veseljem prideva 
še drugo leto.

Jošt in Klara Šimenc     

Poletne počitnice v Mravljišču polno zasedene
Poletne počitnice v Mravljišču so le-
tos izvedli v petih tednih. Vsi tedni so 
bili rekordno hitro polno zasedeni. 
Kot nam je povedala Monika Ravni-
kar, ena izmed animatork, na en ter-
min vzamejo po 25 otrok, saj jih več 
v Mravljišče ne gre. 

Ker so bili nekateri otroci v varstvu vseh pet 
tednov, so aktivnosti prilagajali, da ni bilo 
preveč enolično. Enkrat na teden so odšli 
na izlet, letos so izbrali domžalski bazen. 
Tudi preostale dni jim ob štafetnih in dru-
žabnih igrah, ustvarjanju, peki peciva, gle-
danju filmov in lovu za skritim zakladom 
ni bilo dolgčas. Na enem izmed počitniških 
terminov smo obiskale Mravljišče in otro-
ke povprašali, kako se imajo … 

Ema (6 let):  »Tudi jaz sem prvič     v Mra-
vljišču. Všeč mi je, najbolj to, da se igramo 
s prijatelji. Pa ustvarjanje, ustvarjali smo 
praskanke. Še bom prišla.«

Stela (9 let): »Prvič sem  v Mravljišču. Priš-
la sem s sestrico Zarjo, da nama doma ni 
dolgčas. Najraje ustvarjam praskanke. De-
lali smo tudi lutke iz nogavičk. Spoznala 
sem veliko novih prijateljev.«

Nace (8 let): »Velikokrat sem že bil na po-
čitnicah v Mravljišču. V tem tednu mi je 
bil najbolj všeč bazen. Rad pridem, samo 
zjutraj mi je težko zgodaj vstati. Super je 
bilo, ko smo gledali film Barabe.«

Lučka (6 let): »V Mravljišču sem bila na 
počitnicah že lani. Zelo mi je všeč, ko gle-
damo filme in ustvarjamo.«

Dajan (10 let): »Super je. Ne maram se 
preveč potepati, zato mi je najboljše tak-
rat, ko se igramo tukaj v Mravljišču. Naj-
več igram ročni nogomet. Spoznal sem 
dva nova prijatelja.«

Lamar (8 let): »Že lani sem bil v Mravljišču. 
Najbolj mi je všeč, ko gremo na bazen. Veliko 
prijateljev že poznam in imamo se zelo lepo.«
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Iz šolskih klopi ...

Na obisku pri čebelarju
Čebelar Milan Starovasnik je bil zelo prijazen. Veliko nam 
je povedal o čebelah in čebelarjenju. Za poskusit smo dobili 
zelo dober domači med. Ko smo šli peš nazaj v šolo, smo se 
veliko hecali.

Ajda Andoljšek, 3. b

*   *   *   *   *

Ko smo prišli k čebelarju, nam je povedal pravila: smo tihi in 
mirni, se ničesar ne dotikamo, ne skačemo. Potem smo si šli 
ogledat čebelnjak. V vsakem panju je do 70.000 čebel, troti in 
ena matica. Bilo je super.

Lovro Vilč, 3. b

*   *   *   *   *

Najprej smo šli pogledat za čebelnjak, nekateri so v roke do-
bili trota. V čebelnjaku je čebelar odprl vrata panja, ki pa je 

zaprt še z mrežo, da čebele ne morejo ven in te pičiti. Potem je 
iz panja vzel satnico s čebelami polno medu.

Adrian Dimkovski, 3. b

*   *   *   *   *

Na obisku pri čebelarju mi je bilo všeč. Čebelar Milan nam je 
razkazal čebelnjak in povedal veliko stvari, ki jih prej še ni-
sem vedela. Rekel je, da trot ne piči in pred zimo pogine, ker 
nima hrane. Zagotovil nam je, da je v vsakem panju po 50.000 
ali več čebel, na vsakem satu pa 1.500. Izvedeli smo tudi, da 
so to leto pridobili več kot tono medu. Za konec smo poskusili 
kruh s cvetličnim medom, ki ga je on pridelal. Najbolj mi je 
bilo všeč, da smo imeli lahko trota na rokah.

Ana Karin Hirschegger, 3. b

*   *   *   *   *

Najbolj všeč mi je bilo, ko je čebelar zakuril palčko in je šel 
dim k čebelam. Čebele so se hitro skrile v panj in se umirile.

Filip Pavlič, 3. b

Naravoslovni dan – različnost življenjskih okolij
V četrtek, 16. 6., smo učitelji prvih razredov naše učence odpeljali na slovensko 
obalo. Z avtobusi smo se ustavili v Piranu. Tam smo si ogledali akvarij. Učenci 
so bili navdušeni nad različnimi morskimi živalmi, ki so si jih lahko ogledali 
čisto od blizu. Nato smo se odpravili na ladjico, s katero smo se peljali proti 
Strunjanu. Naš naravoslovni dan smo zaključili v Fiesi, kjer smo si privoščili 
sladoled in igro. Pred odhodom na avtobus pa smo si ohladili noge v morju. 
Polni lepih vtisov smo se odpravili proti domu. 

Učitelji 1. razredov
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Razmišljanje 
četrtšolcev ob zaključku 
šolskega leta
Letos smo v razredu imeli živali. Imeli 
smo morske prašičke Lili, Stacy, Lumpi 
in Cofi. Spoznali smo tudi hrčka Hamyija 
in zajkljo Evi. Bili so zelo ljubki. Med ma-
tematiko je Hamy zaspal v tunelu. Evi je 
bila v razredu spuščena. Veliko je tekala, 
kar nas je zabavalo.

Neža Fajdiga, Ela More, Maša Strajnar, 4. c

*   *   *   *   *

Zapuščam šolo v Mostah. Pogrešal jo bom. 
Drugo leto grem v peti razred, zato me je 
malo strah, kako bo tam. Šolo bom po-
grešal, ker sem se navezal na učitelje. Po-
grešal bom tudi lego krožek. V šoli sem se 
veliko naučil. Tudi ocene sem imel dobre. 
Veselim pa se, ker bom naslednje leto sam 
hodil v šolo in nazaj.

Žiga Brelih, 4. c

Prireditev ob dnevu državnosti
Na zadnji dan pouka, v petek, 24. 6., smo imeli v šoli v Mostah prireditev 
ob državnem prazniku. Za organizacijo smo bili letos zadolženi učitelji 
prvih razredov. K sodelovanju smo povabili tudi vse ostale, tako da je vsak 
razred prispeval eno točko. Učenci so se predstavili z raznolikimi pevski-
mi, plesnimi, deklamacijskimi in inštrumentalnimi točkami. Nagovoril 
nas je tudi ravnatelj in skupaj z razredničarkami četrtih razredov podelil 
knjižne nagrade najuspešnejšim učencem, ki z naslednjim šolskim letom 
odhajajo v Komendo. 
 Učitelji 1. razredov

Živali v razredu
V šolo sem prinesla psa. Ime mu je Čarli. Je rjave barve in je 
koker španjel. Zraven je prišel še dedi, ki ga je držal, da ne bi 
pobegnil. Pes je bil večini zelo všeč. Jaz sem se zelo zabavala.
       

Stela Pucelj, 3. b

V šolo sem prinesel svojega ljubljenčka, zajčka. Predstavil 
sem ga sošolcem. Zajci jejo seno, sadje in zelenjavo. Ste ve-
deli, da pojedo svoje kakce? Zanimivo, kajne?
    

Gašper Borin, 3. b
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Šesti razred se bliža koncu 
Ko smo se lani 1. septembra 2021 vrnili v nam dobro znane šol-
ske klopi, je bilo vse čisto v redu. Prvi dan je bil zabaven, a kaj, 
ko je bil to samo začetek in se je snov začela kopičiti in kopičiti. 
To se je prvič zgodilo tudi meni in me pripeljalo do prvih pad-
cev v globoko luknjo. 
Ko  smo v začetku oktobra pisali test pri slovenščini, sem ime-
la dober občutek. A bolj ko se je bližal dan, ko smo dobili teste, 
bolj sem bila živčna. Saj sem vedno, a tokrat je bilo drugače. 
Dobimo teste in jaz se še vedno tresem od strahu. Dobim test 
in zagledam trojko. Bila sem zelo razočarana, saj je bila to 
moja prva trojka. In kaj naj jaz drugega, kot da potočim nekaj 
solz? Tako sem domov prišla potrta. Ko sta za to izvedela moja 
starša, sta bila zelo razočarana in hkrati tudi jezna, saj sem se 
učila, a se to pri oceni ni poznalo. 
Kasneje, novembra, decembra, januarja in februarja je bilo vse 
mirno. Letele so le lepe ocene in vsi smo bili veseli. Bližal pa 
se je test za geografijo, vse sem znala. In kakšen je bil test? O, 
bil je zelo lahek, a me je obiskala moja zelo znana gospa, ki me 
vedno obišče pri testih. S to gospo  bijem največje borbe, ime 
ji je gospa »furija«. 
Bliža se torek in na vrsti je geografija. Učiteljica reče: »Testi 
so srednja žalost.« Izza vogala se smeje gospa »furija«. Jaz pa 
spet dobim tri. Ta je bila hujša od prve, saj mi je manjkala le 
ena točka do štirice. 

Eden mojih najljubših prostorov je definitivno šolska knjižni-
ca. Letos sem za oceno pri slovenščini, ki je bila pet, prebrala 
in ocenila knjigo Kraljestvo pepela, ki ima 731 strani in je pos-
tala moja najljubša knjiga. Napisala jo je Sarah Janet Maas in 
poleg te knjige sem prebrala tudi tri druge dele te zbirke. 
Ne upam pa pomisliti na to, kako bom med počitnicami po-
grešala šolske klopi, s katerimi sem preživela in preživljam 
že kar dolgih šest let. Nekatera se vlečejo kot Podgorje, druga 
grejo pa hitro kot gepard, še prehitro.
Edina  stvar, ki si jo želim ob zaključku šestega leta šole, je, da 
bo zadnja triada brez enk, dvojk in morda tudi trojk. Res si že-
lim, da bodo dolge šolske ure šle hitreje, da ne bom počečkala 
celih zvezkov, saj se potem ne bom mogla učiti. Vem, da  je to 
le v moji glavi, a tako pač je. 
Hvala vsem učiteljem in knjižničarki za zelo lepo dogodivšči-
no v mojem življenju. To je konec druge tretjine osnovne šole. 
Pa čeprav konec nikoli ni zares konec, ampak le nov začetek.
Joj! Zdaj pa že govorim o matematiki, katastrofa! Konec leta 
je, jaz pa v spisu omenjam tretjine. In to je konec šestega ra-
zreda, ki je za večino le začetek sedmega razreda. 
Končno konec, si mislim in morala bi prečrtati končno, saj je 
bilo to leto zanimivo in lepo za spomin. Nasvidenje, šesti ra-
zred, in dobrodošel, sedmi!

Manca Ravnikar, 6. č 

Poslikava šolske knjižnice
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Onesnaževanje 
Onesnaževanje je slaba stvar, 

ki ljudje smo jo privlekli k nam. 
Morali bi se te hude stvari zavedati

in metanje različnih stvari v en koš prepovedati. 
                                                                                                                  

Odpadki so za nas nepomembni, 
ampak so v drugem pomenu zelo vredni. 

Če pokvarjeni pralni stroj vržemo v naravo, 
si ne zaslužimo iti na zabavo. 

 
Mi, ljudje, smo Zemljo spremenili, 

s stroji jo onesnažili. 
To vse lahko končamo, 

če nehamo onesnaževati in Zemlji dihati damo. 

Sara Burnik, 6. č

Dedek v mojih letih
Zaustavi tek in sedi na breg ter 

vzemi brezdelje v naročje ...
Saj hitro, prehitro pretečeš čas od sebe otroka 

do sebe starca ... 
(Tone Pavček)

Res je, hitro mine čas od otroštva do starosti. Ampak kljub 
temu se v tem času zgodi zelo veliko stvari. In se spremeni 
veliko stvari. To nam verjetno lahko potrdi vsaka starejša 
oseba. Tudi mene je zanimalo, kako se življenje spreminja 
skozi čas, zato sem odšel k sosednji hiši, kjer živi moj dedek. 
»Dober dan,« sem pozdravil in se usedel za mizo. »Bi mi lah-
ko nekaj pomagal?« sem ga vprašal in pred njega postavil list 
s svojo nalogo. »Kar vprašaj,« mi je odgovoril dedek, ki kljub 
temu, da je upokojen, nima prav veliko časa. Trdega dela je 
navajen že iz otroštva in pozneje iz službe. Kot je to počel v 
življenju, tako tudi sedaj dela razna dela okoli hiše. Kljub svo-
jim 77 letom še vedno po cele dneve preživi v svoji delavnici, 
kjer ima veliko dela. Priznam, tudi sam mu ga večkrat nalo-
žim, ko ga prosim, da mi pomaga pri kakšni stvari, ki je ne 
znam narediti sam. In z veseljem mi pomaga. Ko potem odi-
dem iz delavnice, vem, da bom naslednjič stvar znal narediti 
sam. Tako svoje neizmerno znanje, ki obsega vse vrste strojev 
in opravil, prenaša na mlajše generacije. »Bova kar začela,« 
sem mu dejal in postavil prvo vprašanje.

Kako je potekal običajni dan v času otroštva mojega dedka? 
Njegova prva asociacija je bila šola. Dopoldne je bila šola, ki 
se je ponavadi začela ob osmih, razen če je imel pouk v po-
poldanskem času. Do šole ni bilo daleč, saj je bila ta v vasi, 

kjer je živel. Ker doma ni bilo vedno denarja za čevlje, si jih 
je izmenjaval z brati in s sestrami. Če je eden od bratov in 
sester imel šolo dopoldne, je po pouku pritekel domov in 
čevlje predal drugemu, da je šel obut v šolo. Ko pa je prišel 
domov, je naredil nalogo. »Ali pa je tudi nisem,« je še pri-
stavil. Potem pa je bilo treba poprijeti za kakšno delo. Doma 
so imeli kravo in dva prašiča, za katere je bilo treba poskr-
beti. Takrat še ni bilo vodovoda in so morali vodo za živino 
nositi iz bližnjega studenca. Pomagati pa je bilo treba tudi 
pri sosedih, ki so imeli večje kmetije. Zvečer pa je za op-
ravljeno delo prejel kos kruha, saj tudi doma ni bilo vedno 
dovolj kruha. Spat pa so hodili, ko je sonce zašlo. Elektrika 
je v vas prišla leta 1953, vendar so z njo zelo varčevali in 
niso po nepotrebnem prižigali luči. »V glavnem smo tako 
preživljali dneve,« je še dodal.

Otroci so v tistem času veliko pomagali staršem, saj so imeli 
veliko dela okoli hiše. »Pomagati je bilo treba pri nošenju drv, 
vode, imeli smo tudi malo njive, ki jo je bilo treba obdelova-
ti, poleti je bilo treba kositi, saj je bil ata cestar in je moral 
kositi pas trave zraven ceste. S to travo smo uspeli preživeti 
kravo,« je na kratko opisal svoje naloge v otroštvu. Pa je bilo 
res ves čas samo delo? »Če je bilo več časa, smo v glavnem 
tiste ravbarje in žandarje igrali,« pravi in se nasmehne. Če je 
bila nedelja ali kakšen praznik, so se igrali po cele dneve in 
jih ni bilo domov niti na kosilo. Seveda me je zanimalo, kaj 
je na to, da jih ni bilo na kosilo, rekla mama. »Saj sploh niso 
opazili, ker nas je bilo toliko. Imel je namreč kar 16 bratov in 
sester. Pravi, da je bilo takrat zanj najlepše, ko jih je šlo 10 ali 
13 iz vasi se skupaj igrat v gozd. Velikokrat pa so se odpravili 
s sovrstniki lovit ribe. Eni so malo stražarili, da jih pri tem ne 
bi kdo zalotil, drugi pa so pridno lovili.
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Tretješolci so urejali šolski ekovrt

Kaj pa šola? Mu je šla? Sam je bil vedno odličnjak, kljub temu 
da se ni prav veliko učil in delal domačih nalog. Pravi, da si 
je veliko stvari zapomnil v šoli. Nalogo je velikokrat naredil 
(ali prepisal) pred šolo ali pod kozolcem v bližini šole. Če pa 
naloge ni imel narejene, pa je moral ostati po pouku v šoli, da 
je naredil nalogo. »Kateri predmet pa si imel najrajši?« sem 
ga vprašal. Zvedel sem, da sploh niso imeli veliko predmetov. 
Spomni se le, da je bilo računstvo in pa slovenščina. »Imeli 
smo le dva zvezka,« mi je še povedal.

Se iz otroštva spomni kakšnega posebnega dogodka? Malo je 
pomislil in se spomnil na dogodek, ko je bil star 13 let. Oče ga 
je zbudil ob treh zjutraj, da bi šla kosit na sosedovo posestvo. 
»Bila je to sosedova detelja, ki jo je bilo zelo težko kositi. Am-
pak sem šel, nisem nič jamral,« se je nasmehnil.

Danes je svet zelo digitalen. Kako pa je bilo s tem v njegovih 
časih? »Ko sem pri petnajstih letih šel od doma, tam še ni bilo 
nobenega telefona. V vasi je bila samo majhna trgovina, go-
stilna, šola in cerkev,« pravi o svoji vasi v poznih petdesetih 
in zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja. To je bila vas 
Javorje v bližini Šmartnega pri Litiji. Ko ga vprašam, kdaj je 
dobil svoj prvi telefon, ugotovim, da je bilo to le nekaj let pred 
mojim rojstvom, malo pred letom 2000.

V mojih letih je on že zapustil dom in družino in se preselil 
v internat v Ljubljano. Povedal mi je, da se je v domačo vas 
lahko vračal enkrat na mesec. V šoli je bil tri mesece na leto, 
ostalih devet mesecev pa je bil na praksi v podjetju. Vprašal 
sem ga tudi, kako je bilo s prostim časom pozneje, ko je bil v 

Ljubljani. »Ob nedeljah smo imeli prost izhod vsi, razen tis-
tih, ki so imeli kakšno slabo oceno,« je povedal in dodal, da so 
ponavadi šli v kino.

Pa smo prišli do vprašanja, ki verjetno najbolj zanima vsakega 
mladega, ko se pogovarja s starejšo osebo: o njeni mlados-
ti. Kakšna je razlika med mojo in njegovo mladostjo? »To je 
kot dan in noč,« mi najprej zatrdi dedek. Ob tem se spomni 
na dogodek, ko je njegova sestra od nekod prinesla nek star 
radio. »In smo ga ob večerih vsi poslušali in gledal vanj, kakor 
da bi ga hoteli požreti. Takrat smo poslušali, karkoli je bilo na 
sporedu: poročila, glasba ali karkoli. Samo da smo ga lahko 
poslušali.« Radio je bil velika vrednost, danes pa si ga lahko 
praktično vsak privošči.

Kaj pa svetuje današnjim mladim? »Učiti se je treba, da dobiš 
kakšno podlago za življenje. Potrebne so tudi vrednote, kot 
sta poštenost in pridnost, da v življenju kaj dosežeš.«

Pripoved mojega dedka je bila zelo zanimiva. Posebej zanimi-
vi so bili posamezni dogodki iz njegovega življenja. Zanimi-
vo je opazovati človeka, ki je s petnajstimi leti odšel od doma 
brez vsega, kljub temu pa si je ustvaril dom, družino in lepo 
življenje. To je pripoved starejše osebe, ki je v življenju veli-
ko doživela in ji v življenju ni bilo postlano z rožicami. Kaj se 
lahko mi naučimo iz takih pripovedi? O življenju vedo veli-
ko stvari, saj so to že doživeli. Zato moramo njihove nasvete 
upoštevati. Če se teh stvari ne bomo naučili od njih, nas jih bo 
življenje naučilo samo.

Martin Perme, 9. č
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Kaj se dogaja poleti pri skavtih?
Volčiči v deželi Kung-Fuja

Sredi julija se je naše krdelo volčičev za en cel teden znaš-
lo na Kitajskem! 

Že kmalu po prihodu so presenetili Mojstra Shifuja, ko je ravno vo-
dil jutranji trening za svoje bojevnike: Tigrico, kačo Viper in opico 
Wejbo. Na začetku so bili določeni za natakarje v gostilni Pjon-
g&Pjang, kjer sta gosi pripravljali hrano za bojevnike v templju. Po 
prerokbi, da se bo Thy Lung (strašni leopard iz preteklosti) vrnil, 
pa jih je žreb določil za naslednje zmajeve bojevnike. Kljub temu, 
da Shifu ni bil prepričan, da so volčiči iz pravega testa, da bi lahko 
osvojili Kung Fu, jih je začel trenirati. Trening je vseboval veliko 
različnih vsebin. Imeli so športne izzive, redno kopanje v bližnji 
reki, kuhali cmoke za vse in še veliko drugega … Kmalu so pos-
tali vredni zmajevega bojevništva in smo se v sosledju bitk uspeli 
otresti Thy Lungove jeze ter ga premagati. V zadnji bitki je celo 

obrnil starejše volčiče proti nam, ampak smo jih na srečo uspeli 
spremeniti nazaj!

Vendar pa je bil tabor, kot vsak skavtski tabor, poln tudi drugih 
stvari poleg akcije. Te zares ustvarijo čaroben teden: hrana ob 
ognju, prosti čas z vsemi mogočimi igrami in neskončno števi-
lo volčičjih navihanosti. Nekateri so cel teden jedli s kitajskimi 
palčkami (celo juho) in fantje so dvakrat pred budnico peli pun-
cam podoknico. Morda največja bitka na celem taboru pa sploh ni 
bila med nami in Thy Lungom, ampak med fanti in puncami, ki 
so v škatlo za pošiljanje sporočil drug drugemu začeli puščati le 
dve vrsti sporočil: “za Mojstra Shifuja: Lepi brki” in “za Mojstra 
Shifuja: Čudni brki”. Na koncu so v enem dnevu punce nabrale kar 
500 glasov za čudne brke!

Še dobro, da so bili tako dobri v Kung Fuju, kdo ve, če bi jih drugače 
Shifu sploh še treniral!

Martin Rode, Perfekcionistični sokol

Tabor popotnikov in popotnic (PP)

Letos smo se Počepkarji odločili, da se bomo na potovalni tabor 
odpravili v Prekmurje. Ideja se nam je utrnila z namenom, da bi 
med potjo obiskali Terme 3000, ki so kmalu postale naše glavno 
pričakovanje.
S taborom smo začeli 6. 7. na avtobusu, ki nas je odpeljal do Lju-
bljane, od tam pa smo se nato z vlakom odpravili do Veržeja. S hojo 
smo sprva začeli po ravnem, nato pa smo se povzpeli na Goričko, 
kjer je bilo še posebej lepo. Pot nam je zaradi dobre družbe in le-
pega, na srečo ne preveč vročega vremena, minila zelo hitro. Po 
vsakodnevni prehojeni poti smo počivali, se družili z domačini, od 
katerih smo slišali mnoge zanimive zgodbe, preizkusili pa smo se 
tudi v nastavljanju pasti. Ko smo peti dan končno prispeli do tež-
ko pričakovanih Term 3000, smo si privoščili zaslužen celodnevni 
oddih. A s tem našega tabora še ni bilo konec. Naslednji dan smo 
nadaljevali pot do nogometnega igrišča, kjer smo se med drugim 
poslovili od odhajajočih in pojedli odlično zadnje kosilo. Zadnji 
večer smo v slovo plesali in opazovali zvezde. V torek, 12. 7., smo 

se tako izčrpani, a veseli odpravili nazaj domov. S tabora smo pri-
nesli veliko lepih spominov na Prekmurje, tamkajšnje domačine, 
predvsem pa na njihova nogometna igrišča.

Manja Kokol, Osupljiva čebela 
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Kvajdej

Četa Neukrotljivi plamen se je letos udeležila Kvajdeja, 
poletnega tabora s šestnajstimi gorenjskimi četami, ki na 
vsakih pet poteka en teden med poletnimi počitnicami.  

Tabor smo sami začeli tri dni pred Kvajdejem s potovalnim pred-
taborom, na katerem smo prehodili pot od Komende do tabornega 
prostora Kvajdeja v Naklem.  Vsi trije dnevi so bili polni zabav-
nih iger, zanimivih katehez, glasnega petja ter zanimivih dogo-
divščin, vključno z vodovimi potepi in izzivi, s katerimi si je šest 
naših izvidnikov prislužilo nova skavtska imena. 
Prave dogodivščine pa so se začele šele po predtaboru, ko smo se prid-
ružili ostalim četam na skupnem taboru, katerega naslov je bil tokrat 
»Kvajdej, legende«. Razporejeni smo bili v štiri podtabore, skupine s 
štirimi četami, s katerimi smo bili skozi tabor večkrat skupaj za zabave 
večere ali druge dejavnosti. Naš podtabor je vključeval čete iz stegov 
Domžale 1, Preska 1 in 2. četo stega Kranj 1.  Čez teden smo imeli ve-
liko različnih aktivnosti. Prvi dan se je sicer začel s trdim delom, saj 
smo morali postaviti vse šotore in zgradbe, a do večera nam je s skup-
nimi močmi uspelo in lahko smo se sprostili na zabavnem večeru z 
našim podtaborom. Vse naslednje dni smo se zjutraj zgodaj zbudili, 
da smo lahko pozajtrkovali, potelovadili, prebrali dnevni Kvajdej ča-
sopis Legendanes in pospravili naše šotore za ocenjevanje pred ura-
dnim kvadratom in dramsko igrico o gorenjskih legendah. Zatem pa 
smo imeli dnevno aktivnost, ki se je vsak dan razlikovala. Enkrat je 
bila to velika igra, pri kateri so skupine na različnih točkah tekmovale 
med seboj in je zmagovalna ekipa čez napisane žaljivke prelepila pri-
jazno misel, drugič je bila to epska pot preživetja z blatnimi jamami, 
drčo, tarzanom, splavom in drugimi zabavnimi točkami, tretji dan je 
bilo to služenje, kjer smo pomagali pognojiti sadovnjak Biotehniške-
ga centra Naklo, spet drugič je bila to velika igra, kjer smo pridobivali 
materiale, da smo lahko kupili in nazaj postavili gore, ki jih je podrl 

velikan, zadnji dan pa so to bile raznovrstne delavnice, od petja in ple-
tenja vencev iz rož do moškega striženja. Dneve smo pa vedno zaklju-
čili z zabavnim večerom. Ponavadi so bili le-ti po podtaborih, enkrat 
pa smo imeli skupen zabavni večer s petjem in plesom okrog velikega 
ognja. Najboljši večer na Kvajdeju je bil brez dvoma zadnji. Imeli smo 
namreč zabavo, na kateri je igral Kvajdej band. Bil je večer, poln preveč 
glasnega petja in vpitja ter izgubljenih glasov, hkrati pa tudi zabave in 
plesa, torej vsekakor nepozaben zaključek dneva.
Cela izkušnja Kvajdeja je bila res legendarna. Bila je enkratna pri-
ložnost za spoznavanje novih obrazov, pletenje novih prijateljskih 
vezi in mogoče tudi poglobitev starih, prav tako pa smo bili v tem 
tednu lahko del ogromno  dogodivščin, ki se jih bomo z veseljem 
še dolgo spominjali.

Anika Rode, Vedoželjna čebela

Obisk skavtov iz Belgije
V sredo, 3. 8., smo v Tunjicah pričakali prav posebne 
goste, skavte iz Belgije. Z njimi smo do nedelje razisko-
vali Slovenijo. 

Obiskali smo Veliko Planino, jedli tako slovensko kot tudi belgij-
sko tradicionalno hrano, obiskali Ljubljano in si jo ogledali prav 
z vrha razglednega stolpa Ljubljanskega gradu. V Arboretumu 

smo si ogledali film, vendar so bili metulji na tamkajšnji razstavi 
veliko bolj zanimivi. Odpravili smo se v Bohinj, za nazaj smo se 
ustavili še na Bledu in poskusili blejsko kremšnito. Se adrenalin-
sko razigrali v Geoss-u in spustili po toboganu med krošnjami na 
Rogli. Povzpeli smo se tudi na najvišjo skakalnico v Sloveniji in 
prešteli, da je do vrha 1195 stopnic. Da pa ne bomo nikoli pozabili 
izkušnje tega tedna, smo si izmenjali rutice.

Katja Jerič, Umirjena Čebela
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Kolesarje v septembru 
čakajo nove označbe 
kolesarskih povezav
Na Gorenjskem si prizadevamo za 
celosten razvoj kolesarstva na regi-
onalni ravni. 

Od leta 2016 aktivno deluje Svetovalni or-
gan gorenjske regije za razvoj kolesarstva 
(SORK) kot strokovno telo Odbora za oko-
lje, prostor in infrastrukturo pri Razvoj-
nem svetu gorenjske regije. Sestavljajo ga 
predstavniki treh razvojnih agencij (Regi-
onalne razvojne agencije Gorenjske – BSC 
Kranj, Razvojne agencije Zgornje Gorenj-
ske in Razvojne agencije Sora), predstav-
niki gorenjskih občin ter kolesarji.
Eden najpomembnejših rezultatov skupi-
ne SORK je vzpostavitev gorenjskega ko-
lesarskega omrežja. Gre za skrbno izdelan 
preplet 640 kilometrov državnih in lokal-
nih kolesarskih povezav na Gorenjskem in 
v nekaterih sosednjih občinah. Pri določi-
tvi so bili upoštevani mednarodni kriteriji 
prometne varnosti, atraktivnost pokraji-
ne in dosegljivosti gostinskih in servisnih 
storitev, trase pa so bile potrjene s strani 
vseh 24 vključenih občin ter Direkcije RS za 
infrastrukturo (DRSI). Glavni cilj projekta 
je na celotnem omrežju postaviti enotno 
prometno signalizacijo za kolesarje tako 
na državnem kot tudi lokalnem omrežju. 
Postavitev prometnih znakov na terenu 
se bo predvidoma začela izvajati v mese-
cu septembru. 

Postavitev prometne signalizacije za ko-
lesarje bo potekala v vseh gorenjskih ob-
činah in občinah Cerkno, Komenda, Loga-
tec, Medvode, Kamnik in Vodice, zato vse 

voznike ter ostale prometne udeležence 
prosimo za strpnost. 

Gorenjska je prva regija v državi, ki se je 
vzpostavitve kolesarskega omrežja lo-
tila sistematično, povezano ter enotno. 
Namen je tudi, da na terenu označeno 
kolesarsko omrežje ustrezno promovi-
ramo in predstavimo njegove potenciale 
tako za turizem kot za spodbujanje traj-
nostne mobilnosti. 
Projekt Gorenjsko kolesarsko omrežje po-
leg Ministrstva RS za infrastrukturo, Di-

rekcije RS za infrastrukturo financirajo 
občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenj-
skem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jeseni-
ce, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranj-
ska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, 
Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, 
Žirovnica, Kamnik, Komenda, Logatec, 
Medvode in Vodice, koordinacijo pa izvaja 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. 
Kontaktne informacije: nina.kobal@ragor.
si ali 04 581 34 02.

Več o projektu: www.gko.si 

Rekreativna kolesarska prireditev 
L'Etape by Tour de France premierno 
v Sloveniji
3. in 4. septembra 2022 bo prestolnica Gorenjske, mesto 
Kranj, obarvana kolesarsko. 

Medtem ko bo sobotno popoldansko kolesarsko dogajanje 
brezplačno za vse generacije: od najmlajših na poganjalčkih 
do malo starejših in odraslih na vseh vrstah koles skoncentri-
rano na Slovenskem trgu in z organiziranim družinskim ko-
lesarjenjem v okolici Kranja, pa bo nedeljsko v znamenju tek-
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Vsa pritrdilna tehnika 
na enem mestu

WWW.MATICAMB.SI

V Komendi tudi uradno največja 
matica na svetu
 
Največja matica na svetu, ki se nahaja pred podjetjem 
Matica MB v Poslovni coni Komenda bo 15. septembra 
tudi uradno vpisana v knjigo rekordov. 

Matica, ki tehta 2600 kilogramov, je pri Guinnessovi knjigi rekor-
dov poskrbela tudi za čisto novo rubriko, saj doslej česa takega še 
niso zabeležili. Ob izidu knjige bodo v Ljubljani pripravili uradni 
dogodek, v Matici MB pa hkrati s tem s 1. septembrom odpirajo 
svojo spletno trgovino. 

movalne rekreativne karavane cestnih kolesarjev in kolesarjev 
na gravel kolesih. 

Slednji se bodo preizkusili na krajši, 70 km, ali daljši, 145 km 
dolgi in razgibani trasi s startom in ciljem v Kranju, obe pote-
kata skozi še deset občin: Šenčur, Medvode, Vodice, Komen-
da, Cerklje na Gorenjskem, Kamnik, Preddvor, Radovljica, 
Naklo in Tržič. V času dirke bo veljal poseben prometni režim 
z zaporami cest, saj etapna preizkušnja Dirke po Franciji za 
rekreativne kolesarje ponuja nepozabno kolesarsko doživetje. 
Podobno, kot ga okusijo profesionalni kolesarji: vožnja po za-
prtih cestah, potegovanje za rumeno majico, borba za osvoji-
tev pikčaste in zelene majice na posebej označenih odsekih na 
trasi. Prvi gorski cilj bo na Šenturški gori, drugi pa na Jamniku, 
medtem ko se bo najmočneje pritiskalo na pedala na »šprint 
segmentu« v Tupaličah, malo pred Preddvorom.

Prireditve L'Etape so pod okriljem najprestižnejše kolesarske 
prireditve v svetu kolesarstva Tour de France in potekajo v 21 
državah po celem svetu. Slovenija se tako zasluženo zarisuje na 
svetovni zemljevid tovrstnih prireditev, saj z izjemnimi kolesar-
ji, Tadejem Pogačarjem, Primožem Rogličem in Matejem Mo-
horičem (slednji je tudi ambasador L'Etape Slovenia), kroji vrh 
svetovnega kolesarstva. 

Vsi krajani lepo vabljeni na prireditev L'Etape Slovenia: če ne 
boste del sobotne ali nedeljske kolesarske karavane, pa k spod-
bujanju kolesarjev ob progi. 

30.09.2022|18.00
KONCERT OB 10 OBLETNICI 

KOŽELJEVE DOMAČIJE (GORA PRI KOMENDI)

VSTOP
PROST
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Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 30. septembra. Rok za posredovanje gradiv za objavo v septembrski
številki je 12. september 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.

Lončar Franc Kremžar – 
mojster domače obrti
»Skromnost uspeha je ujeta v svetu 
vztrajnosti, spretnosti, izročila in 
kakovosti.« 

Ta misel je vodila skozi življenje in delo Fran-
ca Kremžarja, lončarja in mojstra domače 
obrti. In tako prekmalu se je za vedno poslovil 
od svoje družine, prijateljev, lovcev  in svo-
jega lončarskega vretena. Zapisal je: »Glino 
kopljem na domačem terenu, ter jo predelam 
do stopnje, ki omogoča kar najbolj kakovo-
stne izdelke. V svojih izdelkih pa skušam od-
ražati tradicijo komendskega lončarstva, za 
katerega je značilen rumenkast lošč«.
Težko je v kratkem zapisu strniti vse delo 
in poslanstvo, ki nam ga je zapustil Franc 
Kremžar. Izdeloval je izključno iz sloven-
ske gline, nahajališča pa je imel na ob-
močju Komende, Vodic, Repenj in Tunjic. 
Spominjam se, kako mi je nekoč s pono-
som kazal kos neobdelane gline, iz katere 
bodo nastali izdelki posebnih barv. Seveda 
tega takrat nisem znala videti, strokovno 
oko človeka, zaljubljenega v glino, pa to 
takoj vidi in oceni.
Franc je bil po očetu in materi iz lončarske 
družine. Po materi dva roda nazaj, po očetu 
štiri. Učil se je že kot otrok pri očetu. V oče-
tovi delavnici je začutil milino in toploto 
spolzljive gline, dobil veselje do dela z glino 
in do lončarskega vretena. Leta 1970 je odšel 
delat v Lončarsko zadrugo Komenda. Ni mu 
bila blizu modernizacija s stroji in ukaluplja-
nje gline v module. Takrat in zato je začel z 
glino »na svoje«, in se ukvarjal z njo 53 let. 
Mojster Franc Kremžar je bil prejemnik 
najvišjih in najprestižnejših nagrad v 
oblikovanju gline v Sloveniji in po Evro-
pi za oblikovanje, kakovost in ohranjanje 
kulturne dediščine. Njegova zapuščina je 
neprecenljiva.

Katja Tabernik

Poslovil se je Nande Vode

V 104. letu nas je zapustil najstarejši 
občan Komende Nande Vode. 

Rodil se je v nemirnem času med prvo in 
drugo svetovno vojno, v katerem se je tudi 
izšolal. Čeprav je imel željo študirati naprej 
na področju strojništva ali tehnike, so ga 
poslali na trgovsko šolo v Ljubljani - ker je 
bil edini otrok pri hiši in je bilo potrebno v 
prihodnosti prevzeti vodenje posestva.
Oče ga je uvajal v vodenje posestva in tr-
govine z vinom in pripravljal na prevzem 
slednjega. Namesto, da bi do tega prišlo 
na spontano umirjen način, je vmes po-
segla moč usode in časa, ki jo danes ime-
nujemo druga svetovna vojna. Oče je pešal 
in pred Nandetom je bila velika odločitev, 
kaj storiti po očetovi smrti? Dosegel ga je 
že vpoklic nemške vojske, Nande pa je so-
deloval že z osvobodilnim gibanjem. Kako 
se odločiti in vse skupaj izvesti, da bo do-
mačija ostala in preživela brez posledic, 
obenem pa se ustrezno odzvati na zahtevo 
takratnega časa? Tako je odšel v partizane, 
kjer je bil do osvoboditve.
Po vojni je bilo potrebno začeti znova in 
obnoviti porušeno ter zgraditi novo. Nande 
je bil aktiven na krajevni ravni, kasneje na 
občinski v Kamniku. Dejaven je bil pri obli-
kovanju zadružništva. Postal je tudi član 

Odbora za zdravstveno zavarovanje, kjer se 
je lotil problematike kmetov, ki niso imeli 
zagotovljenega polnega zdravstvenega za-
varovanja. V svojem drugem mandatu za 
poslanca v republiški skupščini se je posve-
til vprašanju pokojnin za kmete in dosegel, 
da so bili slovenski kmetje prvi v državi Ju-
goslaviji deležni pravic iz pokojnine.
V svojem okolju je bil Nande aktiven pov-
sod. Ko pa se je umaknil v poklicni pokoj, 
se je zelo posvetil lovstvu. Lovci smo mu 
redno hodili voščiti na njegov rojstni dan. 
Le letos, 23. julija, se nismo oglasili, ker 
smo izvedeli, da za 103. rojstni dan leži v 
postelji. Tako smo se 18. avgusta 2022 za 
vedno poslovili od človeka, ki je s svojim 
delom in življenjem pustil pomemben pe-
čat v Komendi in tudi državi.

Goran Peršin

Zapustil nas je Radivoje 
Mitić – Mitke

V času, ko bi moral uživati sadove 
svojega dela, nas je nepričakovano in 
nenadoma zapustil naš trener in ča-
stni član ZNTS Radivoje Mitić. 

Rojen leta 1949 v Nišu, kjer je nastopal 
za mlajše selekcije NK Zelezničarja. Po 
prihodu v Kamnik se je začel ukvarjati s 
trenerskim delom mladih in kalil sebe in 
druge v klubih, kot so NK Enotnost Ka-
mnik, NK lnduplati Jarše, NK Mengo-Jar-
še, NK Dolomiti Dobrova in NK Komenda. 
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Srce tvoje je zastalo in zaprla si oči,
čeprav spokojno si zaspala, 

z nami v srcih še naprej živiš. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, PD Komenda, Občini Komenda, Zavodu 
Revita, Komunalnemu podjetju Kamnik, MOPZ Ra-
domlje, ZD Komenda. Posebna zahvala pa Olgi Hace za 
njeno nesebično pomoč v najtežjih trenutkih. 

Vsi njeni           

V 82. letu starosti nas je 
zapustila draga mama, 

babica, prababica, sestra, 
teta in tašča

 
IVANKA 

ŠINKOVEC
(4. 8. 1940 – 18. 7. 2022)

iz Komende

ZAHVALA

Odšli so ...

FRANČIŠKA LETNAR, rojena Šmidovnik, iz Klanca 
pri Komendi.

FRANC KREMŽAR iz Gmajnice pri Komendi.

NANDE VODE iz Komende.

V omenjenih klubih je deloval dolga leta in opravljal funkcijo tre-
nerja, koordinatorja mladih in športnega direktorja. Skozi leta 
razvoja je poskrbel za veliko število mladih, tako da je žrtvoval 
ogromno časa in energije za pravo empatijo in priložnost igral-
cev. Poleg uspešnih rezultatov in napredovanja v višje lige je ve-
liko dela posvetil tudi malemu nogometu in leta 1991 ustanovil 
MNK Bakovnik. 
V zadnjih 15 letih se je Mitke v celoti posvetil delu in razvoju kluba 
v Komendi, kjer je pustil neizbrisen pečat – kot oseba in športni 
funkcionar. NK Komenda je njegov največji uspeh, saj je uspel klub 
iz 5. lige pripeljal v 3.SNL, kjer je uspešno tekmoval. 
Radivoje Mitić je bil tudi član organov MNZ Ljubljana, DNTOZ 
Ljubljana in predsednik strokovne komisije MNZ Ljubljana. Za 
njegovo delo mu je bil v letu 2019 podeljen tudi naziv častnega 
člana ZNTS.
Za tvoje nesebično in 40-letno delo v nogometu se ti v imenu vseh 
trenerjev, igralcev, nogometnih delavcev, prijateljev in navijačev, 
najlepše zahvaljujemo in ti želimo miren pokoj. 
Vedno se te bomo spominjali.

NK Komenda
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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 14. september 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 junijske križanke se glasi: SNOVIŠKO POLETJE

Seznam nagrajencev Nagradne križanke TERME SNOVIK – KAMNIK 
D.O.O.,  v Aplenci, Glasilu Občine Komenda, številka 06/2022:

1. nagrada  -celodnevno kopanje v Temah Snovik:  
STANE STELE

2. nagrada  - celodnevno kopanje v Temah Snovik:  
META BITENC

3. nagrada  -celodnevno kopanje v Temah Snovik €:  
MATIC JUVAN

Nagrajenci nagrado prejmejo po pošti. ČESTITAMO!

NAGRADE:

1. Nagrada – 2 veliki pici Pizzerie Hram Gorjan z dostavo
2. Nagrada – 1 velika pica Pizzerie Hram Gorjan z dostavo
3. Nagrada – 1 velika pica Pizzerie Hram Gorjan z dostavo

Dostava hrane: 031 59 59 59

Trenutno imamo samo dostavo, 
lahko pa pokličete in pridete iskat!

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

Rezervacija in dostava hrane: 
031 59 59 59 / info@gorjan.com

DELOVNI ČAS: Ponedeljek: 11:00 – 22:00, Torek: 11:00 – 
22:00, Sreda: 11:00 – 22:00, Četrtek: 11:00 – 22:00,  

Petek: 11:00 – 23:00, Sobota: 12:00 – 23:00, 
Nedelja: 12:00 – 22:00, Prazniki: 12:00 – 22:00



SPET SMO TU, VOZITE PREVIDNO!
Pred nami je novo šolsko leto. Učenci Osnov-ne šole Komenda Moste se vračajo v šolske klopi. Učenci bodo še nekaj časa z mislimi pri poletnih počitnicah, zato moramo biti vozni-ki in vsi ostali udeleženci v cestnem prometu še bolj pozorni nanje. Pri jutranjem odhodu v šolo jim bodo tudi letos pomagali prostovolj-ci na izpostavljenih prehodih za pešce. Starši, vzemite si nekaj časa in se skupaj z otrokom peš ali s kolesom odpravite po poti, ki jo bo vaš otrok vsakodnevno prehodil ali prevozil. Pogovorite se o morebitnih nevarnostih. 

Vsi skupaj poskrbimo, da bodo otroci srečno in varno prišli v šolo in domov.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komenda

Občan je v objektiv 
ujel mamo raco, kako 
je zaustavila promet 
in svoj podmladek 

varno pospremila čez 
cesto. Vozniki, naj 
vas taka strpnost 
na cesti spremlja 
tudi v letošnjem 

šolskem letu. 


