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Pogovor z županom

»Trezno in tehtno premislite,  
komu in zakaj zaupate svoj glas«
Po preplastitvi rondoja stanje prometne varnosti močno izboljšano – Občinska uprava vse napo-
re usmerja v zaprtje odlagališča inertnih odpadkov -  Župan pravi, da je bil njegov zadnji mandat 
zaznamovan z zastaranimi zadevami iz obdobja prejšnjega župana.

Na uredništvo Aplence je prispelo 
vprašanje s strani občanov, in si-
cer, zakaj se je prav nekaj dni pred 

kolesarsko dirko L'Etape, ki je potekala 
prek Komende, pred osrednjim rondojem 
na cesti skopalo luknji, ki sta povzročali 
precej težav kolesarjem?
Na območju rondoja pred stavbo Občine, 
je bilo v sredo pred kolesarsko priredi-
tvijo L'Etape Slovenia by Tour de France 
zaznati močan vonj po plinu. Obvestili 
smo koncesionarja za zemeljski plin in 
le-ta je odkril napako na plinovodnem 
omrežju. Zaradi možnosti večje nesreče 
je vzdrževalec okvaro ustrezno saniral 
in to dva dneva pred samo prireditvijo. 
Verjamemo, da je lahko posameznemu 
udeležencu prireditve ta delček Glavarje-
ve ceste povzročil kakšne težave, a med 
samo prireditvijo ni bila zaznana kakšna 
težava, ne s strani udeležencev, ne s 
strani organizatorjev prireditve. 

Kaj pa varnost na novo preplastenega 
rondoja na Gmajnici; se je po izkušnjah 
stanje izboljšalo?
Po preplastitvi rondoja na Gmajnici se je 
stanje prometne varnosti močno izboljša-
lo, kar potrjujejo tudi odzivi udeležencev v 
prometu. Od ureditve rondoja ni bilo zabe-
leženih nobenih zdrsov, vsaj ne da bi bila 
Občinska uprava o tem obveščena.

Vstopate v zadnji del vašega (če še drži) 
zadnjega mandata. Po čem si ga boste 
zapomnili in v kakšnem stanju je Občina, 
ki jo predajate nasledniku?
Še vedno drži, da so to zadnji dnevi mojega 
drugega mandata opravljanja funkcije župa-
na. Prav gotovo je bil drugi mandat zazna-
movan z reševanjem mnogih zastaranih 
zadev iz obdobja prejšnjega župana, kar je 
zlasti v aktualnem mandatu  močno vplivalo 
na razvoj Občine in uresničevanje želja, idej 
in potreb Občine, občank in občanov. Ob-
činska uprava še vedno vse napore usmerja 
v zaprtje odlagališča inertnih odpadkov v 
Suhadolah, kar bo ključno za nadaljnji razvoj 
Občine in izvedbo načrtovanih investicij.  

Bi kaj izpostavili v luči prihajajočih volitev?
Vsem občankam in občanom v tem času do 
lokalnih volitev priporočam, da ne nasedajo 
prenekaterim tudi zavajajočim in nereal-
nim obljubam in »predvolilnim bombonč-
kom« kandidatov ter da trezno in tehtno 
premislijo, komu in zakaj zaupati svoj glas.  

Špela Šimenc

3AKTUALNO

RAZPIS ŠTIPENDIJ
Ustanova Petra Pavla Glavarja za šolsko/študijsko leto 2022/23 
razpisuje  štiri dijaške  in  tri študentske štipendije  z možnostjo 
vsakoletnega podaljšanja.

Prijavijo se lahko dijaki in študentje, ki ne prejemajo nobene druge štipendije in 
imajo stalno bivališče v Občini Komenda. V imenu mladoletnih dijakov za šti-
pendijo zaprosijo njihovi starši oz. skrbniki.
Po  Pravilniku o štipendiranju mladih občanov Komende  bo dijaška štipendija 
znašala 127 €, študentska 190 €.
Rok za oddajo prošnje je 28. 10. 2022.
Celotno besedilo razpisa:  https://www.uppg.si/2022/09/razpis-stipen-
dij-2022-23/

(Ne)varnost šolske poti
Na uredništvo Aplence ste se ne-
kateri občani obrnili z vprašanjem, 
kaj se dogaja na šolski poti, prišlo 
naj bi do nekaj nasilnih medvrstni-
ških dogodkov. Za več informacij 
smo se obrnili na  Policijsko posta-
jo Kamnik, načelnik mag. Damir 
Jukan odgovarja takole: »Policisti 
policijske postaje Kamnik so bili v 
mesecu septembru obveščeni o do-
godkih medvrstniškega nasilja na 
šolski poti v Komendi. Policisti so z 
zbiranjem obvestil ugotovili, da je 
šlo v teh primerih za grožnje z no-
žem, v katerem so bili udeleženi ot-
roci, zato bodo policisti s poročilom 
obveščali Center za socialno delo in 
pristojno Okrožno tožilstvo.«

 
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 javnega 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 

LOKALNE VOLITVE 2022 NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se zagotavlja enakopravnost organizatorjem vo-
lilne kampanje pri predstavitvi kandidatov za župana ali liste čla-
nov za člane Občinskega sveta Občine Komenda in njihovih pro-
gramov v času volilne kampanje za redne lokalen volitve 2022 na 
območju Občine Komenda.

2. člen
(določitev prostora za plačljive objave)
(1) Organizatorjem volilne kampanje, ki sodelujejo na rednih lokal-
nih volitvah 2022 na območju Občine Komenda, se za predstavi-
tev kandidatov za župana ali liste članov za člane Občinskega sveta 
Občine Komenda in njihovih programov v času volilne kampanje v 
redni številki Aplence – Glasilu Občine Komenda (v nadaljevanju: 
Aplenca) omogoči ¼, ½ oziroma celo (1/1) barvno stran plačljivih 
objav.
(2) Vsak organizator volilne kampanje lahko objavi v Aplenci samo 
eno plačljivo objavo, ne glede na to ali organizira volilno kampanja 
za župana in/ali za člane občinskega sveta.

3. člen
(čas objave in vrstni red objav)
(1) Objava bo omogočena v novembrski številki Aplence, ki bo 
izšla v petek, 18. novembra 2022.
(2) V oktobrski in novembrski številki Aplence ni možno koristi-
ti 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)

(1) Cenik objav v času volilne kampanje:

(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. Stroški plačljivega oglasa se morajo poravnati iz 
posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo posame-
znega organizatorja volilne kampanje.

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 
»LOKALNE VOLITVE 2022«.
(2) Oglas mora obvezno vsebovati navedbo naročnika objave.
(3) Zadnji rok za oddajo oblikovanega oglasa za objavo v novem-
brski številki je ponedeljek, 7. november 2022, 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 (14. 9. 2022), objavi pa se v 
Aplenci – Glasilu občine Komenda, v Uradnih objavah Glasila ob-
čine Komenda ter na občinski spletni strani.

Številka: 040-0026/2022-1
Datum: 14.09.2022

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

Sklep o določitvi pravil za izrabo prostora v Aplenci – Gla-
silu Občine Komenda v času volilne kampanje za redne vo-
litve predsednika Republike Slovenije 2022 je bil objavljen 
v Aplenci – Glasilu Občine Komenda, št. 07/08, na strani 5. 
Zadnji rok za oddajo oblikovanega oglasa za objavo v okto-
brski številki je sreda, 11. oktober do 10.00.
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Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči občanom Občine Komenda (v nadaljevanju: Pravilnik) (veljaven od 28. 12. 2018, 
objavljen https://www.uppg.si/delovanje-uppg/predpisi/) Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) letos ponovno objavlja

JAVNI RAZPIS SOCIALNE 
POMOČI v letu 2022 

za občane Občine Komenda, ki so se znašli v trenutni hudi denarni stiski. 

Do pomoči so upravičeni polnoletni prosilci s stalnim prebivališ-
čem v Občini Komenda, ki so oddali popolno vlogo v svojem ali v 
tujem imenu. 
Vloga je popolna, kadar vsebuje dokumente, ki jih prosilec predlo-
ži v lastnem interesu: 

 ◼ dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda (kopija 
veljavnega osebnega dokumenta),

 ◼ originalne ali kopije položnic ali računov,
 ◼ kopija odločbe CSD o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,  

ki ne sme biti starejša od enega leta,
 ◼ pisna obrazložitev prošnje za pomoč z navedbo popolnih 

osebnih podatkov prosilca (ime in priimek, naslov,  
telefonska številka),

 ◼ vlogi se lahko neobvezno priloži tudi priporočilo za pomoč 
Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, enota 
Kamnik, Župnijske Karitas Komenda ali krajevne organizacije 
Rdečega križa.

Prosilec je lahko tudi posameznik, ki ve za človeka v svojem oko-
lju, ki je v izraziti materialni in denarni stiski. Zaradi verodostoj-
nosti v prošnji prosilec navede tudi svoje osebne podatke.  

Ker so denarna sredstva omejena, bo Ustanova dala prednost pro-
silcem, ki vlogo oddajajo prvič in ki med prejetimi vlogami izka-
zujejo najbolj neugodne, predvsem finančne razmere.  
Razpis je odprt do 30. 12. 2022. Vloge rešujemo do izrabe namen-
skih sredstev. 

Vloge oddajte z vsemi zahtevanimi pogoji v pisni obliki na sedež 
Ustanove: UPPG, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Na kuverto pripišite: 
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči.  
Postopek obravnave prispelih vlog je zaključen s poslanimi potr-
dili o plačilih položnic ali z obvestilom o nepopolni ali zavrnjeni 
vlogi najkasneje v 21 dneh od prejema vloge. 

Za pomoč pri oblikovanju prošnje lahko pokličete 041 589 785.

29. avgust 2022

Helene Drolc, predsednica odbora za dodeljevanje socialne pomoči

Štefan Petkovšek, predsednik uprave UPPG

Člani Mešanega pevskega zbora in Folklorna 
skupina DU Komenda praznovali 20 let
V petek, 16. septembra, so nam pevci in folkloristi DU Komenda ob svoji 20 
– letnici delovanja  pripravili čudovit večer. Kot je uvodoma z izbranimi be-
sedami povedala povezovalka programa, Anja Kralj Železnik, je bil ta dogo-
dek »proslavitev vse ljubezni do plesa, petja in ustvarjanja, ki jo obe društvi 
z globoko predanostjo in pristnim navdušenjem delita z nami in s svetom že 
dolgih 20 let.«

Obiskovalci skoraj do zadnjega sedeža pol-
ne dvorane kulturnega doma so imeli kaj 
slišati in videti. Dogodek je otvoril govor 
predsednika DU Komenda, Saše Lenarči-
ča.  Povedal je, da 'svoje' pevke in pevce 
spremlja na vsa tekmovanja, kjer se povsod 
uvrščajo med najboljše zbore. Lenarčič se je 
posebej zahvalil vodji zbora Mihi Ferjucu in 
zborovodji Ignacu Gorjancu, ki nosita velike 
zasluge za vse osvojene uspehe. V nadalje-

vanju se je predsednik DU Komenda v svo-
jem govoru poklonil folkloristom. Spomnil 
je na leto 2019, ko so bili zelo aktivni in so 
nastopali širom po Sloveniji, pa tudi prek 
južne meje so odšli plesat. Zahvalil se je nji-
hovemu vodji in tudi harmonikarju, Janezu 
Slapniku, kontrabasistu Francu Grilcu ter 
mentorici in strokovni vodji Mojci Mršol. 
Prav vsem, pevcem in plesalcem, je zaželel 
še dolga leta ustvarjanja.

Uspehi zbora so plod predanosti, vaje in 
discipline
Mešani pevski zbor DU Komenda še tako 
zahtevne pesmi zapoje izjemno ubrano, a 
uspeh ne pride kar sam od sebe. Za njim 
je ogromno vloženih ur dela, predanosti, 
ogromno vaj in discipline. Tega se držijo 

Dogodek je zaključila pesem 'Prav lepa 
je komendska fara', ki so jo vsi slavljenci 
odpeli skupaj.
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že vse od leta 2002, ko so krenili na svojo 
pevsko pot, že tedaj pod vodstvom glasbe-
no priznanega zborovodje Ignaca Gorjan-
ca, ki skrbi za umetniški in glasbeni razvoj 
pevk in pevcev. Ti so se mu na prireditvi 
iz srca zahvalili. »Hvala vam za vse torko-
ve učne ure ubranega zborovskega petja, 
hvala vam za vso vašo naklonjenost, za 
neskončno potrpežljivost, kakršno zmore 
le preizkušeni zborovodja in tudi andra-
gog. Hvala vam za človeško toplino. Hvala 
vam, da ste verjeli v nas, hvala vam za leta 
sreče in seveda hvala za naš današnji 342-
ti nastop,« je čustveno zahvalo izrekla 
članica Iva Ogorevc. 
Prvi predsednik zbora je bil Florjan Erce, 
za njim ustanovni član Franc Dobnikar, 
od leta 2007 pa zbor odgovorno vodi 
Miha Ferjuc. Tudi njemu so se člani in 
članice zahvalili, sam pa je dodal, da je 
včasih resda potrebnega ogromno pogu-
ma, a da brez dobrih pevk in pevcev ne bi 
bilo nič. Doslej je v vseh teh letih v zboru 
prepevalo 57 pevcev, devet jih je umrlo. 
Naštudirali so 82 pesmi, štirikrat osvo-
jili prvo mesto na revijah gorenjskih 
zborov, prejeli zlato plaketo v Cankar-
jevem domu v Ljubljani in zlato plaketo 
Občine Komenda. 
Na prireditvi so ubrano, da jih je bilo vese-
lje poslušati, odpeli osem pesmi, začenši s 
Slovenija v svetu. Sledile so: Tam čir teče 
bistra zila, Sancta Maria, Gozdovi v mese-
čini. Drugi sklop nastopa je otvorila Pesem, 
nadaljevali so s Tiho skrita med gorami in 
zaključili s Samotno drevo. Ko so tretjič 
prišli na oder, so zapeli Hvala ti in nazad-
nje, skupaj s folkloristi (in občinstvom) 
Prav lepa je komendska fara.  

Neprecenljiva vrednost dediščine, ki jo 
ohranja Folklorna skupina DU Komenda
Začetke Folklorne skupine DU Komenda 
z mentorjem Valterjem Horvatom je leta 
2002 sestavljalo osem parov. Rezultat og-
romno napornega dela in vaj je bil, da so 
hitro postali nepogrešljivi na domačih do-
godkih in prepoznavni tudi v širšem okolju. 
Samo v prvih desetih letih so nanizali  375 
nastopov. Od leta 2011 tisto, kar je začel 
Valter Horvat, nadaljuje Mojca Mršol, ki 
skrbi za uglajenost plesnega koraka, za po-
dajanje ljudskega izročila, pa tudi za dobro 
razpoloženje in homogenost skupine. Moj-
strica Mršolova se je plesalcem zahvalila 
za vsa leta predanosti: »Kljub letom smo 
kar nekaj napora in svojega prostega časa 
s predanostjo in ljubeznijo vložili v kultur-
no dediščino naših babic in dedkov in to je 
neprecenljive vrednosti. Nešteto vaj, osu-
pljivo število nastopov državnega in med-
narodnega obsega in podeljenih priznanj – 
to nas je bogatilo in ob vsakem spoštljivem 
sprejemu in iskrenem aplavzu smo bili na-
grajeni za vsako minuto posebej. Hvala vam 
za prizadevanje, trud in vztrajnost.« Dodala 
je, da delo v skupini uspe le, če so člani po-
vezani med seboj. In te nitke je prav vseh 
20 let spretno spletal vodja skupine in har-
monikar Janez Slapnik. Posebej se je Mojca 
Mršol zahvalila tudi dvema članoma, ki sta 
v folklorni skupini prav od samega začetka. 
To sta Angelca Hribar in Franc Podjed. 
Pet plesnih parov nam je na petkovi pri-
reditvi čudovito zaplesalo tri odrske po-
stavitve: Od Ribnice do Kamnika, Mam raji 
Gorenjca in Kuj na ples. Njihove nastope je 
popestrila mlada harmoničarka Petra Ju-
van z Mavrico in Kjer lastovke gnezdijo. 

Podelitev priznanj in značk

Javni sklad Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti je nastopajočim 
podelil Gallusova in Maroltova pri-
znanja in značke za večletno sodelo-
vanje na področju zborovske glasbe in 
folklorne dejavnosti. »Skupini s svo-
jim delom bogatita lokalno okolje in 
pomembno prispevata h kulturni po-
dobi kraja. Navdih in prizadevnost za 
ustvarjanje ni usahnil, tudi v koron-
skih časih ne«, je povedala predstav-
nica Sklada, Tina Dobovšek. Posebni 
priznanji in zahvalna šopka je podelila 
Janezu Slapniku in Mihi Ferjucu.

Bronasto Maroltovo priznanje:
 ◼ Justi Guna
 ◼ Jože Guna

Srebrno Maroltovo priznanje:
 ◼ Mojca Mršol
 ◼ Pavla Resnik
 ◼ Danilo Resnik
 ◼ Franc Svetel

Zlato Maroltovo priznanje:
 ◼ Henrik Lamovšek
 ◼ Marija Slapnik
 ◼ Jožica Sodnik

Bronasto Gallusovo priznanje:
 ◼ Monika Žurbi

Srebrno Gallusovo priznanje:
 ◼ Helena Grintal
 ◼ Urška Štupar

Častno Gallusovo priznanje:
 ◼ Janez Kern

Mešani pevski zbor DU Komenda je zapel 
osem pesmi.

Živahno se je vrtelo pet folklornih parov, levo na harmoniki Janez Slapnik in Franc Grilc 
na kontrabasu. 
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»Babe« na Veliko (Koroško)  
Babo, 2127 m
PD Komenda je 9. julija organiziral planinsko turo na 
Veliko (Koroško) Babo, 2127 m. Pot velja za označeno 
zelo zahtevno pot: Ravenska Kočna – Slovenska pot do 
Kranjske koče na Ledinah – plezalna pot (Rudijeva ver-
tikala) do Velike Babe. Vreme je bilo pol sončno in nižje 
temperature kot običajno za ta letni čas.

Ture se je udeležilo 9 žensk, 4 moški in 1 otrok, Leon. Ekipa se 
je hitro vživela (pri toliko ženskah ne gre drugače) in tudi hitro 
segrela. S seboj je vsak udeleženec moral imeti čelado in varovalni 
komplet. Že zelo hitro smo se prvič ustavili, da smo se pripravi-
li (čelada) na prve jeklenice na Slovenski poti. Na tej poti smo se 
»spoznavali« s skalami, jeklenicami in tudi vrtoglavico.
Prišli smo do prvega postanka, Kranjske koče na Ledinah, kjer so 
redki jutranji gostje uživali v razgledih. Ujeli smo tudi PD Kranj, 
ki so imeli začetek delovne akcije, ki smo jo pri sestopu že v živo 
videli: drevesna lesena terasa nad veliko teraso - neverjetno!
Pot smo nadaljevali do Velike Babe in sicer po plezalni poti, Ru-
dijeva vertikala. Olala! Tukaj pa se začne »veselica«. Čelade, 
varovalni pasovi in vrvi za privez pripravljeni. Naši vodniki in 
markacist so poskrbeli za vrhunski plezalni podvig, Leon nas je 
pa zabaval s pregovori. Na vrhu Velike Babe smo imeli prekrasen 
razgled na okoliške vrhove: Skuta, Dolgi hrbet, Kočna, Grintovec, 
Ledinski vrh, Storžič, Košutnikov greben, …
Sestop z Babe je potekal po  lažji poti, čez melišče pod Ledinskim 
vrhom. Resnično samo nekaj korakov  smo naredili do Ledinskega 
vrha, na 2108 m. Tudi tu smo naredili nekaj fotografij in se nato 
odpravili nazaj do Kranjske koče. Manjši postanek pri Kranjski 
koči, potem pa nazaj do parkirišča. Ob poti smo cel dan lahko ob-
čudovali tudi ogromno planinskih rož.
Zelo urejene, označene in varne planinske poti so nam omogoči-
le prekrasen dan v naših hribih. Fantje so pri koncu ugotovili, da 
morajo ženske hodit cel dan (pa še ni dovolj), da nehajo »čvekat«.

Polona Razpotnik

1. Komendske športno kmečke igre
V soboto, 20. 8. 2022, smo organizirali 1. Komendske 
športno kmečke igre. Dogodek, ki je povezoval vse gene-
racije, od najmlajših do odraslih. 

Ob glasbi, dobri hrani, pijači in družbi so se otroci lahko brezplačno pre-
izkusili na spretnostnem poligonu, se udeležili delavnic in ustvarjalnic, 
preizkusili pravljično jogo za otroke, judo, boksarske veščine, nogo-
metno odbojko ali pa so se s poslikavo obraza za en dan spremenili v 
superjunaka. Tisti malo starejši otroci so se lahko prijavili na športno 
kmečke igre in se pomerili v streljanju z lokom, prenašanju krompir-
ja, hoji na smučkah, vlečenju vrvi in še veliko več. Z največ točkami je 
zmagala ekipa "Gasserji", vsi tekmovalci in udeleženci aktivnosti pa so 
prejeli tudi lepe nagrade. Po kosilu so se kmečke igre nadaljevale še za 
odrasle, ki pa so se preizkusili v še bolj zahtevnih nalogah, kot so ža-
ganje drv, prenašanje padlega kmeta in zabijanje žebljev. Tudi odrasli 
so se lahko brezplačno udeležili predstavitve vodenih vadb, ki jih sicer 
celo leto v Športnem centru Prostovoljno gasilsko društvo Moste izvaja 
Center Hayat. In sicer smo imeli jogo in bodypump, licencirani trenerji 
iz Maribora pa so predstavili tudi različne vaje na Pro – ski simulatorju, 
ki ga prav tako lahko najdete in trenirate na njem v Centru Hayat.
Naše dobro delo za občane pa je prepoznala tudi evropska poslan-
ka ga. Ljudmila Novak in nas obiskala na dogodku. Ustavilo nas ni 
niti nevihtno neurje, saj smo dogodek uspešno izpeljali do konca. 
Hvala vsem za pomoč pri organizaciji in se ponovno spet vidimo 
prihodnje leto!

Katarina Kumer
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Razstavo je otvorila njena avtorica, 
mag. Zora Torkar

Za glasbene vložke je na otvoritvi razstave 
poskrbel osnovnošolski pevski zbor pod 
taktirko Marjete Čimžar

Komenda s Krvavcem
Pogled na Mejačevo hišo, gasilski dom in 
v ozadju cerkev sv. Petra.
Založnik neznan.
Razglednica izdana okoli leta 1895, 
odposlana 12. 6. 1898.
Hrani Medobčinski muzej Kamnik.

Komenda
Pogled na Mejačevo posestvo in na 
staro Komendo okoli cerkve sv. Petra: 
Glavarjevo bolnico (1804) in beneficiatsko 
hišo (1752), župnišče in ljudsko šolo.
Založnik Andrej Mejač, tiskala Katoliška 
tiskarna.
Razglednica izdana okoli leta 1895, 
odposlana 11.3. 1900.
Hrani Medobčinski muzej Kamnik.

Komenda s Kamniškimi planinami
Pogled na cerkev sv. Petra in staro 
Komendo, v ozadju zasnežene 
Kamniško-Savinjske Alpe.
Založnik Andrej Mejač, fotograf Fran 
Pavlin, Jesenice.
Razglednica izdana okoli leta 1905, 
odposlana 19. 7. 1908.
Hrani Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik.

Komenda – gostilna »Na vili«
Pogled na Mejačevo gostilno.
Založnik Andrej Mejač.
Razglednica izdana okoli leta 1910, 
odposlana 7. 3. 1916.
Hrani Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik.

Komenda – ljudska šola
Pogled na ljudsko šolo (1872), kapelico 
sv. Petra (1887) in Glavarjevo lipo.
Založnik Andrej Mejač.
Razglednica izdana okoli leta 1910, 
odposlana 29. 6. 1914.
Hrani Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik.

Trgovina Andrej Mejač v Komendi
Pogled na poslopja trgovca, gostilničarja 
in politika Andreja Mejača (1866-1941).
Založnik Andrej Mejač.
Razglednica izdana okoli leta 1910.
Hrani Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik.

Komenda na starih razglednicah
Na šolski poti si lahko ogledamo novo razstavo z naslovom Komenda na starih 
razglednicah. Razglednice so iz zbirk Medobčinskega muzeja Kamnik in Knji-
žnice Franceta Balantiča Kamnik, od konca 19. stoletja do 70. let 20. stoletja. 

»Najstarejši razglednici Komende sta s 
konca 19. stoletja. Prikazujeta pa Mejače-
vino in v ozadju stare zgodovinske stavbe 
okoli cerkve svetega Petra: Glavarjevo bol-
nico in beneficiatsko hišo, župnišče in ljud-
sko šolo. Tudi drugi motivi na razglednicah 
so podobni. Prikazujejo panoramo Komen-
de, pa gospodarske dejavnosti, kot so go-
stilne in trgovine, ljudsko šolo, Šmidovo 
graščino z gospodarskim poslopjem, novo-
zgrajeni Prosvetni dom iz leta 1938 ipd.,« so 
zapisali v Medobčinskem muzeju Kamnik o 

razstavi, katere namen je obuditev spomina 
na preteklost kraja in ohranjanje kulturne 
dediščine. Razstavo je financirala Obči-
na Komenda. Njena avtorica je mag. Zora 
Torkar iz Medobčinskega muzeja, v sode-
lovanju z Andrejem Kotnikom iz Knjižnice 
Franceta Balantiča Kamnik. Otvorili so jo v 
sredo, 21. septembra, dopoldne, z glasbeni-
mi vložki jo je popestril otroški in mladinski 
pevski zbor OŠ Komenda Moste z zboro-
vodkinjo Marjeto Čimžar na čelu. Na ogled 
bo predvidoma eno leto. 
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Komenda – cerkev in grad, nekdaj 
last Malteškega viteškega reda
Pogled na obnovljeno Šmidovo graščino 
in gospodarsko poslopje, ki ju je kupil 
leta 1894 Luka Šmid ter cerkev sv. Petra.
Založnik Andrej Mejač.
Razglednica izdana leta 1910, odposlana 
26. 2. 1910.
Hrani Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik.

Komenda s Krvavcem v ozadju
Pogled z gasilskega doma proti 
cerkvi sv. Petra, Glavarjevi bolnici in 
beneficiatski hiši.
Založnik Andrej Mejač.
Razglednica izdana leta 1930.
Hrani Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik.

Komenda
Pogled od gostilne Žan proti cerkvi  
sv. Petra.
Založnik Satrap.
Razglednica izdana okoli leta 1930.
Hrani Medobčinski muzej Kamnik.

Pri Ambrožu
Mesar Franc Ambrož s pomočnikoma 
pred domačo hišo, na levi kapelica, 
danes imenovana Znamenje pri Ježovcu, 
postavljena okoli leta 1800, vendar 
močno predelana okoli leta 1900.
Založnik neznan, razglednica izdana med 
leti 1930 in 1940.
Hrani Medobčinski muzej Kamnik.

Komenda pri Kamniku
Pogled na Mejačevo trgovino in v ozadju 
na staro Komendo.
Založnik neznan, fotograf Vekoslav 
Kramarič, Ljubljana.
Razglednica izdana okoli leta 1930, 
odposlana 15.3.1935.
Hrani Medobčinski muzej Kamnik.

Prosvetni dom
Pogled na novi Prosvetni oz. kulturni 
dom, odprt 31. 7. 1938.
Založnik Ferrania, fotograf Franc Jug, Kranj.
Razglednica izdana leta 1938, odposlana 
18. 6. 1943.
Hrani Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik.

Komenda
Pogled na cerkev sv. Petra in stanovanjske 
hiše na začetku 70. let 20. stoletja.
Razglednica izdana okoli 1968, odposlana 
18. 2. 1971.
Hrani Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik.

Narodna šola Komenda
Pogled na »narodno šolo Komenda«, 
Glavarjevo lipo in cerkev sv. Petra.
Založnik Andrej Mejač.
Razglednica izdana med leti 1935 in 1940, 
odposlana 18.2.1943.
Hrani Medobčinski muzej Kamnik.

Komenda pri Kamniku
Pogled na Komendo v ozadju.
Založnik Franc Aparnik, fotograf Franc 
Aparnik Kamnik.
Razglednica izdana med leti 1930 in 1940.
Hrani Medobčinski muzej Kamnik.
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90 let še vedno čile Juste Burger iz Most

Jubilantom iz naše občine, ki letos praznujejo 90. rojstni 
dan, se je 7. septembra pridružila Moščanka Justa Burger. 

Ob tej visoki življenjski obletnici so jo obiskale in jo obdarile pred-
stavnice Rdečega križa Moste in komendski podžupan Igor Štebe, 
s katerim sta obudila spomine, ko je še živela »pri Gašperčevih« v 
Žejah; rodila pa se je »pri Jurku« v Mostah. Podžupan ji je podaril 
dragoceno knjigo o kartografu Ivanu Selanu ter steklenico krepil-
ne pijače. Te Justa niti ne potrebuje, saj je še trdnega zdravja, ži-
vahna in čila, kar se je pokazalo v pogovoru, ki sta se mu pridružila 
Justin brat Drago in njena svakinja Mara, ki jo tudi rada obišče in ji 
pomaga. Zelo pa ji pomaga tudi Olga Hace iz Komende, ki je pos-
krbela za postrežbo gostov. Jubilantka je v slavnostnem trenutku 
predvsem obujala spomine na svoje življenje. Ima se res marsičesa 
spominjati; rada se predvsem lepega, ljubezni in dobrih ljudi. Zelo 
pogreša prerano umrlega moža Petra, tolažbo pa je najbolj pogos-
to iskala v skrbi za hišo in njeno okolico. 

Jožef Pavlič 
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Dr. Marko Žerovnik izdal nove 
Zgodbe v rimah: Jugozahodna 
Slovenija z Ljubljano
Dr. Marko Žerovnik kljub svoji častitljivi starosti še nap-
rej ustvarja. Pred kratkim je v samozaložbi izšla njegova 
nova knjiga, ki bralca v rimah sprehodi po jugozaho-
dnem delu Slovenije z Ljubljano. 

Gre za izčrpne prispevke, za katere je dr. Angelca Žerovnik v spre-
mni besedi zapisala: »Dokumentarne zgodbe v rimi, strnjena spo-
ročila iz več predmetnih področij, bi lahko bila prijeten učbenik 
šolajoči mladini.« Privlačnost knjižice je tudi v tem, kot se je iz-
razil dr. Žerovnik, da bralec ne potrebuje prebrati cele knjige, da 
dobi izjemno veliko podatkov, tako zgodovinskih, kot geograf-
skih. Če omenimo le nekaj izmed naslovov: Sredozemlje, Plimo-
vanje morja, Oljka, Soča, Kobarid, Prva svetovna vojna, Sijoči ruj, 
Lipica, Trnovski gozd, Snežnik, Vrhnika, Ljubljansko barje. Naj 
končamo z avtorjevo mislijo, s katero zaključuje tudi najnovejše 
knjižno delo: »Kopno in življenje sta v morju se rodila, na Zemlji 
prostor za bivanje sta si prislužila.«

Špela Šimenc

Obletnice naših vasi: 700 let Suhadol 
in Žej, 600 let Nasovč
Zgodovinar dr. Božo Otorepec v knjigi KAMNIK 1229–
1979, zborniku razprav s simpozija ob 750-letnici mes-
ta, v prispevku Iz najstarejše zgodovine krajev v kamniški 
občini na strani 38 omenja tudi prve omembe vasi v pisnih 
virih v sedanji komendski občini (od leta 1998). Vasi Su-
hadole, Žeje in Nasovče letos praznujejo okrogle jubileje. 

Suhadole – prvič omenjene leta 1322
Suhadole so v zgodovinskih virih prvič omenjene leta 1322, ko je 
»Hedvika Planinska s Smlednika prodala kamniškemu mešča-
nu Ulriku desetino v Suhadolah v komendski fari. Tudi sicer je 
smledniško gospostvo imelo dve kmetiji v Suhadolah, ki se ome-
njata v listini iz leta 1400,« piše Otorepec. Listina iz 2. oktobra 
1322 navaja tudi, kako izrazito je bila vas že razvita, premogla je 
najmanj dvanajst kmetij, značilno je tudi, da kmetje še niso bili 
imenovani z imeni, da so posebej omenjeni čebelarstvo in ovčje-
reja ter pridobivanje lanu, pač zaradi izdelovanja platna, ki je bil 
osnova za šivanje oblačil. 

Skopi podatki glede Žej in Nasovč 
Pri Žejah Božo Otorepec ugotavlja: »Bližnje Žeje (pri tem misli 

na sosednjo vas Suhadole, opomba pisca prispevka) se omenja-
jo prvič tudi leta 1322. Takrat je vitez Konrad iz Velikovca prodal 
mekinjskim nunam svojo kmetijo v Žejah. Tudi Gerloh s Kolovca je 
1344 podaril za nečakinjo, ki je bila nuna v Mekinjah, samostanu 
po eno kmetijo v Loki pri Mengšu, v Žejah in v Preserjah. Štiri leta 
kasneje je tudi Gal z Galenberga poklonil nunam kmetijo in kmeta 
Erka v Žejah.« 
Nasovče so prvič v zgodovinskih virih omenjene leta 1422: »Leta 
1422 je grof Herman Celjski podelil vitezu Frideriku Ravbarju od 
nekdanjih ortenburških fevdov poleg dvora v Nemški vasi tudi 
kmetijo 'v Nasovičah (Nassawicz) v cerkljanski fari'. Urbar ze-
mljiškega urada Naklo iz leta 1498 navaja v kraju 'Nassowitsch' 
štiri kmetije, dve je imel Jurij Lap, eno Tomaž Lap in eno vdova 
Mihe 'Gollowichta'.« 
(Članek, dopolnjen s še več zanimivostmi, si lahko preberete na spletni 
strani MojaObčina.si, Komenda.)  

Jožef Pavlič 

Spoštovani občanke in občani

Tudi vaščani Žej se bomo spomnili na prvo omembo naše 
vasi pred 700 leti, v petek, 14. oktobra ob 17.00, pri kapelici 
v Žejah. Vabljeni. 
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Orientacijski klub na taboru v Bohinju … 

Letos se nas je na tabor v Bohinj odpravilo 
25 otrok in 5 mentorjev. V četrtek zjutraj 
smo se dobili v Škofji Loki, kjer smo ime-
li tudi prvi trening po starem mestnem 
jedru. Po treningu smo se iz Puštala peš 
odpravili do železniške postaje. Vkrca-
li smo se na dvonadstropni vlak, ki nas je 
peljal do Bohinjske Bistrice. Tam smo se 
sprehodili do kampa Danica, od tam nap-
rej pa do Bohinjskega jezera nas je peljal 
avtobus. To ni bila navadna vožnja, saj 
smo skupaj z drugo skupino otrok spon-
tano začeli peti različne slovenske pesmi. 
Turistom na avtobusu je bilo to zelo všeč. 
Izstopili smo v Ribčevem Lazu in se od tam 
peš odpravili okrog jezera do našega ta-
bora v Gozdni šoli. Vmes smo se še kopali, 
šli na sladoled, skakali po igralih. V Goz-
dni šoli je bil že postavljen labirint, ki je bil 
naš drugi trening. Po večerji smo se igrali 
posebno različico igre »Človek, ne jezi se.« 
Razdeljeni smo bili v 4 skupine. Vsaka sku-
pina je metala kocko in se tako pomikala 
po oštevilčenih poljih. Za vsako številko 
se je skrivalo orientacijsko vprašanje, na 
katerega smo morali pravilno odgovoriti, 
da smo ponovno metali kocko. Vprašanja 
so bila nalepljena po celem taboru in smo 
jih morali šele najti. Bilo je veliko teka in 
sodelovanja ter tekmovanja med ekipami.

Vsako jutro, ko smo se zbudili, smo imeli ob 
jezeru jutranjo telovadbo. Po njej je sledil 
zajtrk, po zajtrku pa dopoldanski trening. 
Treninge orientacije smo imeli v gozdovih 
blizu Gozdne šole. Po treningu smo se šli v 
jezero kopat, nekateri so tudi risali na kam-
ne in se vozili s kanuji. Potem je sledilo ko-
silo in prosti čas. Proti večeru so drugi dan 
sledile štafetne igre, postavitev pagode-
-tabornega ognja in igra upihovanje sveč-
ke. Tretji dan je bilo bolj slabo vreme, zato 
smo po kosilu v šotoru delali zapestnice, se 
igrali družabne igre, nekateri pa so gledali 
film. Vreme se je za nekaj ur popravilo, tako 
da smo imeli orientacijske štafete po tabo-
ru. Medtem, ko je prva predaja še tekla, se je 
ulilo in dež je zelo močno padal. Vendar to 
nas ni čisto nič zmotilo. Vsi smo bili mokri 
in blatni od glave do pet, zato smo šli kar z 
oblačili in čevlji v toplo jezero. To se mi zdi, 

da nam je bilo na taboru najbolj všeč. Zvečer 
so nas taborniki povabili k njihovi pagodi in 
med petjem različnih pesmi smo preživeli 
še en lep večer. Naslednji dan nas je čakala 
trening tekma. Po nas so prišli starši in tudi 
nekateri med njimi so se preizkusili na pro-
gi. Sledila je podelitev priznanj in kosilo. Po 
kosilu smo se poslovili in sklenili, da pride-
mo na tabor tudi naslednje leto.

Brina Kölner

Na taboru mi je bilo najbolj všeč, ko smo pi-
hali svečko, ko smo kurili ogenj in ko smo 
se v dežju vrgli v jezero. Všeč so mi bile tudi 
štafete, kjer je naša ekipa zmagala. Nauči-
la sem se govoriti italijansko in kje je sever. 
Zadnji dan sem šla prvič sama na progo.

Neža Jarc
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15 let Zavoda Medgeneracijsko 
središče Komenda (ZMSK)
Obletnice so priložnost, da si vzamemo  čas, pregledamo, kaj dobrega smo naredili v teh letih, 
kaj nam ni uspelo in česa se je v prihodnosti smiselno polotiti z namenom kvalitetnega staranja 
in solidarnega sožitja med mlado, srednjo in tretjo generacijo. Če se ozremo nazaj, smo v ZMSK 
lahko kar zadovoljni, čeprav še zdaleč ni šlo vse tako, kot smo želeli in načrtovali.  

V Medgeneracijskem društvu in skupaj s takratno Občinsko 
upravo smo želeli ustanoviti zavod predvsem zato, da bi 
začeli sami izvajati socialno varstveno storitev Pomoč dru-

žini na domu. Z izvajanjem te dejavnosti smo lahko več kot za-
dovoljni, saj vseskozi zagotavljamo visok standard, kar pomeni, 
da storitev lahko dobi vsak, ki jo potrebuje in je do nje upravičen. 
Brez podpore Občine, ki ne omejuje finančnih sredstev, temu ne bi 
bilo tako. Hvala.

Takoj po ustanovitvi,  jeseni 2007,  je ZMSK kandidiral za kon-
cesijo izvajanja institucionalnega varstva starejših v domovih za 
starejše. Pri kandidaturi smo bili uspešni, saj je bil projekt za tiste 
čase zelo inovativen: manjši dom za stare ljudi skupaj z vrtcem, 
ambulantami in oskrbovanimi stanovanji bi bil zgled za evropski 
prostor. Vendar je bila nevoščljivost posameznih političnih akter-
jev tako močna, da smo morali že začeti projekt ustaviti. Z veliki-
mi prizadevanji nam je potem uspelo najti nove investitorje, tako 
da sedaj dom za starejše v svojem okolju imamo (s svojim delova-
njem bo pričel pred iztekom tega leta).
Tečaji računalništva, Šola kvalitetnega starševstva, Ekspe-
rimenti za vsakogar je samo nekaj programov, na katere smo 
lahko ponosni.
V zadnjih šestih letih smo skupaj z IAT bili uspešni na treh raz-
pisih Lokalne akcijske skupine (LAS) Za mesto in vas. Ena najbolj 
prepoznavnih aktivnosti v teh projektih tudi preko naših lokalnih 
meja, je Babi servis, občasno varstvo otrok na njihovih domovih s 
strani mlajših upokojenk.  
Veliko  pozornost smo namenili tudi tistim, ki doma skrbijo za 
starostno ali drugače obnemoglega svojca. Strokovno jim rečemo 
družinski oskrbovalci. Za njih smo organizirali izobraževanje o 
tem, kako se jih neguje, da je potrebno poskrbeti tudi zase, če želiš 
skrbeti za druge, o tem kaj, je demenca, kako svojca pripraviti na 
odhod v dom za starejše, o umiranju.
Prostovoljsko druženje s starejšimi ljudmi ali vodenje medgene-
racijskih skupin za kakovostno staranje je ravno tako področje, ki 
smo ga preko projektov razširili v naši občini in ga prenesli tudi v 
ostale občine LAS. 
Dobro prakso tečajev računalništva za starejše smo s projektom Z 
roko v roki prenesli tudi v ostalih pet občin. Če je omenjena aktiv-
nost lep primer prenosa znanja z mlajše na starejšo generacijo, je 
naslednja primer prenosa znanja s starejše generacije na mlajšo, 
in sicer Prenos kulturne dediščine. K sodelovanju smo pritegnili 

komendsko osnovno šolo. Devetošolcem je tako 6 starejših do-
mačinov prostovoljcev, na zanimiv način predstavilo 6 različnih 
področij: Peter Pavel Glavar, Nikola Tesla, Janez Evangelist Krek,  
Partizanska bolnica dr. Tineta Zajca, Hrana dedkov in babic na ko-
mendskem in Komenda v pradavnini.
Dnevno bivanje za starejše v Krekovem središču, je IAT začel izva-
jati v drugem projektu in ga tudi po zaključku nadaljuje, kar pa je 
finančno zelo zahtevno.  ZMSK  vseskozi sodeluje s prostovoljci, v 
zadnjem času pa se je moral vključiti še bolj aktivno, z zaposlitvijo 
nove delovne sile, da se aktivnost sploh lahko izvaja. 

V prihodnje si želimo boljšega sodelovanje z ustanovitelji ZMSK: 
Društvom upokojencev Komenda, UPPG in Občino, medtem ko z 
Medgeneracijskim društvom, ki ima enako poslanstvo kot ZMSK, 
dobro sodelujemo. Seveda se zavedamo, da mora večja pobuda za 
sodelovanje priti z naše strani. Načrtujemo tudi večji angažma v 
slovenski socialni politiki na področju starajoče se družbe. Kajti 
kot izvajalci prepoznavamo veliko možnosti, kako izboljšati pro-
grame in storitve. 

Pa še javna zahvala vsem zaposlenim v ZMSK, skupaj nas je sedaj 
10, nekaj je stalno zaposlenih, nekaj po podjemnih pogodbah ali 
projektno, nekaj pa prostovoljsko. Pisana sestava, vsem pa nam je 
skupin cilj pomagati človeku. Velika hvala tudi IAT, brez njih nas 
ne bi bilo.

Viktorija Drolec

SPOŠTOVNE OBČANKE, SPOŠTOVANI 
OBČANI, Z VAMI ŽELIMO PRAZNOVATI 

NAŠIH 15 LET,
kajti vse, za kar se trudimo in delamo, 

delamo zaradi vas in za vas.

Zato vas vabimo na svečano prireditev
 v Kulturni dom v Komendi,  

v sredo, 19. 10. 2022, ob 18.00.
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Žan Koncilija izjemno uspešen na 
gasilskem tekmovanju v Italiji

Žan Koncilija, član PGD Moste, se je pred kratkim ude-
ležil gasilskega tekmovanja FireFit Championships Pfal-
zen, ki je potekalo na Južnem Tirolskem v Italiji. 

Posamično je dosegel odličen čas: 1.23 s v kategoriji OPEN in v ka-
tegoriji M osvojil 1. mesto. Še tri dodatna prva mesta pa je Žan os-
vojil v tandemu s Patrikom Štefelinom (v kategoriji M in v Tandem 
OPEN) ter v Relayu z ekipo Elektromonter Team. Na Žana so v do-
mačem društvu upravičeno ponosni. Čestitamo!

Špela Šimenc

Letovanje PGD Komenda na Rogli 2022

Za mladimi gasilci so uspešna tekmovanja v spomladan-
skem delu leta, tri ekipe so se uvrstile na regijsko gasil-
sko tekmovanje, ekipa pionirk pa se je uvrstila na držav-
no tekmovanje v orientaciji. 

Poletje je čas za oddih, zato smo mlade gasilce odpeljali na poči-
tnice. Kar 17 nas je letovalo na Rogli od 15. do 20. avgusta. Bili smo 
zelo mešana ekipa, 5 pionirjev in 6 mladincev, 3 pripravniki, ki so 
bili tudi pomočniki mentorjev in odrezali so se odlično. Z dvema 
mentorjema je letovala tudi petletna bodoča gasilka. Izpolnili smo 
celotni plan letovanja. Vsak dan smo plavali v hotelskem bazenu, 
se sankali na Zlodjevem, udeležili smo se hoje med krošnjami, 
prehodili Škratovo pot in nabirali štampiljke, opravili večerni po-
hod na razgledni stolp, se kratkočasili v Pohorski vasici, en dan pa 
smo v celoti preživeli v  Termah Zreče. Ker nas v jesenskem delu 
čaka kar nekaj tekmovanj, smo vsak dan nekaj časa namenili tudi 
gasilstvu. Učili smo se teorije, topografskih znakov, orientacije  
in vaje razvrščanja. Večeri so bili namenjeni družabnim igram in 
norčijam. Ob odlični hrani in dobri volji nam je teden hitro minil. 
Ob povratku domov smo se ustavili še v Mini živalskem vrtu v Slo-
venskih konjicah.

Mihaela Poglajen

Pionirke uspešne na državnem 
tekmovanju
Na državnem tekmovanju gasilske mladine v orientaciji v Iški vasi 
so pionirke PGD Komenda zelo uspešno zastopale našo gasilsko 
zvezo. Tudi ostali gasilski mladini iz GZ Komenda želim veliko 
gasilskih uspehov na regijskem gasilskem tekmovanju, ki bo po-
tekalo v začetku meseca oktobra v Mengšu.

 Andrej Lukanec
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Črna gora s kolesom
Koronsko obdobje se končuje in za nas kolesarje se odpirajo poti v tuje dežele. Naš letošnji cilj 
je bila Črna gora, ki sem jo prekolesaril že pred osmimi leti. Na žalost na tisto potovanje nimam 
prav lepih spominov, saj sem kar nekaj dni preživel ob jemanju tablet zaradi močnega zobobola. 

Sobota je bila čas za odhod. Na pot se 
nas je podalo štirinajst kolesarjev z 
dvema kombijema. Šoferja sta bila 

Primož in Roman, slednji je bil tudi vod-
ja poti. Iz Komende in okolice smo se na 
pot podali naslednji kolesarji: Ivi in Peter 
Sodnik iz Zaloga, Irena in Dejan Oražem 
iz Podgorja, Rudi in Ana Jeraj iz Gore,  Edo 
Podgoršek iz Suhadol ter jaz. Ostali udele-
ženci so bili od drugod, vendar že stari ko-
lesarski prijatelji. Sedaj, ko so v modi ele-
ktrična kolesa, smo imeli le-ta zaradi teže 
nameščena na dodatni prikolici, specialke 
pa smo imeli pripete na strehi kombija. 
Hitro smo švignili mimo Zagreba in pot 
nadaljevali mimo Slavonskega Broda. Za 
kosilo smo se ustavili v Jajcu. Mimo Jabla-
niškega jezera, r eke Neretve smo proti 
večeru prispeli na cilj, v romarsko mesto 
Mostar. Prvo noč smo prespali v obnov-
ljenem hotelu ob izviru reke Bune. Hotel 
se je nahajal tik ob mošeji, tako da smo bili 
deležni tudi muslimanskih molitev. Zad-
nja, ob desetih zvečer, nas je pospremila v 
spanje, prva pa nas je prebudila že ob četrti 
urni zjutraj, tako da je bilo spanja to noč 
res bolj malo. 
Jutro se je začelo z oblačenjem kolesarske 
opreme in priprave koles, nekateri pa so se 

podali še na hiter ogled mesta. Ta dan smo 
imeli pred seboj dobrih 90 km, med njimi 
tudi klanec s 10 - 11 % naklonom. Skupaj 
smo naredili okoli 1300 metrov višincev. 
Tukajšnji kraji so znani po izredno visoki 
vročini in tudi ta dan ni bil izjema. Sonce je 
pripekalo in ozračje segrelo vse do 40 ºC. 
»Navadni« kolesarji, brez elektrike, smo 
pošteno trpeli. Iz mene je kar lil znoj, pa še 
veter je pihal v napačno smer. Prispeli smo 
v Srbsko Krajino, kjer so nas pozdravili nji-
hovi napisi in zastave. Povsod se je poznala 
huda suša, saj je bilo veliko potokov čisto 
suhih. Pogled se je ustavil tudi na veliko 
smetišče ob cesti, od koder je pridrvel še 
trop podivjanih psov. Prav pošteno so nas 

prestrašili, toda z vpitjem in hitrejšo vo-
žnjo smo jim ušli. Videli smo tudi ogromne 
kupe jalovine in veliko hidroelektrarno 
pred mestom Gacko. Spanje nas je čakalo 
v istem hotelu kot pred osmimi leti. V tem 
času so ga malo obnovili, vendar še ved-
no ima svoje čare, kot so vrata brez kljuk, 
voda v tuših pa je le s težavo našla pot v 
odtok. Po večerji nas je v bližnji ulici čakala 
parada mestnih deklet, taka, kot je bila v 
mojih vojaških letih. Temu smo rekli kor-
zo, kar pomeni po naše promenada. Ulica 
je bila zaprta za promet, obiska pa je bilo 
bolj malo, kar domačini pripisujejo posle-
dicam koronskega časa.
Pot mimo Klinjskega jezera, ki se naha-
ja nad mestom, nas je popeljala v dolino 
Sutjeske. Ustavili smo se v spominskem 
parku. Hudi boji v drugi svetovni vojni so 
tukaj zahtevali 3300 padlih vojakov. Og-
romno spominsko obeležje in nekaj stavb 
sedaj bolj samevajo, v času bivše države pa 
je bila tu prava božja pot. Dolg spust ob reki 
Tari nas je popeljal do mesta Foča. Presto-
pili smo državno mejo in prispeli v kamp 
Modra reka. Pričakala nas je izredno slaba 
cesta, ki so jo gradili že pred osmimi leti. 
Ogromno centrov za raftarje, lepe lesene 
hiške, v katerih smo prenočili dve noči, 
vendar zelo malo obiskovalcev. 
Naslednji dan se je večina kolesarjev pri-
javila na raft na reki Tari, ki je bil dolg 14 
km, trije kolesarji pa smo se odpravili na 
ogled kolesarske ture do kraja Trsa, ki naj 
bi jo prekolesarili naslednji dan. Lepa gor-
ska pokrajina, čudoviti pašniki, ki pa na 
žalost samevajo. Tukaj je namreč področje 
medvedov in volkov in še mi smo ob poti 
videli čisto sveže medvedje iztrebke. Veli-
ka višinska razlika in mnogo neosvetljenih 
tunelov na poti v kamp nas je prestrašilo, 
zato smo se drugi dan raje zapeljali 20 km 
s kombijem. 
Čakala nas je najlepša tura in še vreme je 
bilo čudovito. Pot od Trse do Žabjaka nas 
je peljala čez dva prelaza. Vrhovi v bližini 
so segali vse tja do 2500 metrov, gorsko 
cvetje pa je dalo prav posebne planinske 

Povsod se je poznala 
huda suša, saj je bilo 
veliko potokov čisto 
suhih. Pogled se je 

ustavil tudi na veliko 
smetišče ob cesti, od 
koder je pridrvel še 

trop podivjanih psov.
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dišave. Na senčnih straneh prelaza je bilo moč videti še nekaj sne-
ga. Mesto Žabljak nas pozdravi z velikim številom novogradenj. 
Spraševali smo se, kdaj bodo vse to napolnili z ljudmi oziroma tu-
risti. Spali smo v hotelu, ki nas je presenetil z obilnim zajtrkom. 
Namesto kruha smo dobili frigule, oziroma pri nas poznane pod 
imenom miške. Pot proti Nikšiću nas je vodila po osamljenih doli-
nah. V Šavniku smo se ustavili v majhnem hotelu, ki nas je prese-
netil s cenami. Pivo je stalo tri do štiri evre, kapučino pa dva ali več 
evrov. Cene v trgovinah so podobne našim ali pa celo višje. Delavci 
za svoje delo dobijo okoli 400 evrov plače, pokojnine za 40 let de-
lovne dobe pa znašajo od 170  do 300 evrov. Tudi vozni park je še 
čisto jugoslovanski – jugo, 101-ke, lade in pa stari golfi. 
Jutro v Nikšiću ni bilo nič kaj veselo, saj je deževalo. Po dveh urah 
čakanja smo kolesa postavili na prikolico in kombi in se odpravili 
na pot. Na žalost smo ostali bre ogleda ene največje znamenitosti 

Črne gore – pravoslavnega samostana Ostrog. Zgrajen je bil leta 
1650 in leži v samih skalah na okoli 900 metrov nadmorske viši-
ne. Cesta do njega je polna ovinkov in bi bila v dežju zelo spolzka 
in nevarna. Postanek v Podgorici je bil namenjen kosilu in ogledu 
mesta. Mesto je polno grafitov in zelo onesnaženo. Prazna rečna 
struga je izgledala kot pravo smetišče. Pozno popoldne smo prišli 
do ustja Skadarskega jezera v majhno naselje Rijeka Crnojevića. 
Na sončno sobotno jutro smo opravili težek vzpon do Cetinja in še 
naprej do Lovčen. V dobrih 30 km smo morali premagati okoli 1600 
nadmorske višine. Začetne tri kilometre smo prevozili po izredno 
slabi makadamski cesti, polno stekla. Hvala bogu smo jo premagali 
brez prazne zračnice. Pot smo uporabili namenoma, saj je na glavni 
cesti kar nekaj nevarnih tunelov. Na poti proti vrhu smo se odžejali 
pri starodavnem studencu Ivanova korita. Na vrhu je mavzolej pos-
večen največjemu pesniku Črne gore Njegošu. Mavzolej zgrajen iz 
granita je bil dokončan leta 1974, delo arhitekta Meštroviča. Pešpot 
proti vrhu je speljana skozi manjši tunel in pa 460 stopnic. Mi si ga 
zaradi slabega vremena in vetra nismo ogledali. Proti kraju Njegoši, 
kjer je bil rojen pesnik, nas je vodila čisto nova cesta. 
Zjutraj nas je pričakal čudovit razgled na Bokokotorski zaliv. S ko-
lesi smo se spustili po cesti na kateri smo prevozili 25 serpentin. 
Izredno lepo speljana cesta, zgrajena davnega leta 1884. Naklon ni 
bil nikjer večji od 7 %, saj so to cesto včasih uporabljali za prevoz 
blaga s konjsko vprego. Proti Kotorju in okoli Kotorskega zaliva 
smo prekolesarili do trajektne luke. Čez majhen zaliv s trajektom 
za 1 evro smo prispeli v mesto. Tu smo prespali dve zadnji noči. 
Popoldne sem odšel na ogled mesta. Lepo turistično mesto, toda 
povsod same ograje in varnostniki. Tu so včasih dopustovali bo-
gati Rusi in Srbi, po koronskem času pa jih skoraj ni. Mestno ma-
rino krasi nekaj velikih jaht, med katerimi izstopa ogromna črna 
lepotica, ki je v lasti bogatega ruskega tajkuna.
Zadnji dan smo si lahko po lastni želji izbrali kolesarsko pot. Želja 
je bila obisk Budve ter polotoka Sveti Štefan, toda zaradi izjemno 

gostega prometa in ozkih cest smo to misel opustili. Podali smo 
se na bližnji polotok Luštica. S klanci razgibana kolesarska tura in 
huda vročina sta nas prisilili, da smo se ohladili v zalivu Murišče. 
Presenetil nas je lep pogled na trdnjave, ki stojijo ob vhodu v Boko-
kotorski zaliv. V času bivše Jugoslavije, pa tudi še v turških časih je 
bilo to najbolj varovano območje jugoslovanske mornarice. Ob obali 
se vidijo izdolbeni tuneli, v katerih so imeli skrite bojne ladje. Zad-
nja večerja in pakiranje za domov. S kolesom smo prevozili dobrih 
650 km in kar veliko višinskih metrov. Končalo se je brez nesreč, z 
izredno malo defekti. Lepi kolesarski dnevi s prijatelji so za mano, 
misli pa že uhajajo v naslednje leto in na nove kolesarke potepe. 

Marko Grilc

S klanci razgibana kolesarska tura 
in huda vročina, sta nas prisilili, da 

smo se ohladili v zalivu Murišče. 
Presenetil nas je lep pogled na 
trdnjave, ki stojijo ob vhodu v 

Bokokotorski zaliv.

V KZC – v trgovini v Komendi nudimo:
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info@kzcerklje.si   |   01/ 83 45 680
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Komendčan Gal Stare (Kolesarski 
klub Bled) odlično nastopa tudi v 
letošnji sezoni

Ob vznožju smučišča Gače se je v mesecu maju odvijalo 
cestno državno prvenstvo za dečke in deklice. Zahtevna 
krožna proga je ponudila zanimive boje za državne na-
slove, kjer je Gal Stare med dečki A osvojil tretje mesto.

Zadnji dan meseca junija se je v Dolenjskih Toplicah začela otro-
ška različica Dirke po Sloveniji – Kids tour of Slovenia. Dirka je 
bila lansko leto prvič izpeljana z novim imenom, ki ga je dobila 
zaradi mednarodnega značaja in velikega števila prijavljenih tek-
movalcev. Dirka je imela v letošnjem letu prvič štiri etape in je bila 
ena večjih in zahtevnejših dirk. Na njej so nastopili kolesarji in ko-
lesarke iz petih držav. Na zmagovalni oder je Gal stopil že v prvi 
etapi, ko je zasedel drugo mesto, ter v drugi etapi kriterija, ko je 
zasedel tretje mesto. V skupnem seštevku etapne dirke je zasedel 
drugo mesto med dečki A.
V mesecu juliju je nastopil na dveh kriterijih; na Pokljuki in Kra-
nju, ki sta štela tudi v točkovanju za pokal Slovenije. Na obeh je 
med dečki A stopil na drugo stopničko.
Od 12. do 15. avgusta je v Celovcu in okolici potekala mednarodna 
kolesarska dirka Alpe Adria Tour. Mladi kolesarji iz enajstih držav 
so se pomerili na štirih prizoriščih. Na zahtevni etapni dirki je 
Gal v prvi etapi na Magdalensko goro oblekel rumeno majico ter 
v skupni razvrstitvi v kategoriji U15 dosegel odlično tretje mesto.
V točkovanju za Pokal Slovenije Gal Stare po 16 tekmah zaseda 
skupno 4. mesto. 

Marjan Knaflič – Kolesarski klub Bled

Judo klub Komenda na Mednarodnem 
turnirju v Bosni osvojil 11 kolajn
Tekmovalci Judo kluba Komenda so se udeležili judo 
kampa v Prnjavoru – BIH, ki je potekal od torka, 9. 8. 
2022, do sobote, 13. 8. 2022. 

Priprave so uspešno sklenili zadnji dan na močni mednarodni tek-
mi Cup Mala Evropa, kjer so tekmovali judoisti iz Slovenije, Bosne 
in Hercegovine, Srbije, Hrvaške, Romunije in Moldavije. Ekipno se 
je Judo klub Komenda združil z Judo klubom Apolon Maribor in 
kot Team Slovenia skupno osvojil 1. mesto. Kot posamezniki so za 
JK Komenda judoisti osvojili kar 11 kolajn. Nekateri so tekmovali v 
več kategorijah in premagali tudi starejše nasprotnike.
V kategoriji seniorjev in U18 sta 2. mesto osvojila Haya Veinhandl 
Obaid in Žiga Klarić. Haya je tekmovala v kar treh kategorijah, saj 
je v svoji primarni (U15) hitro premagala konkurenco in zablestela 
na 1. mestu. V kategoriji U18 sta 5. mesto osvojila Timeja Staro-
vasnik in Karim Veinhandl. Timeja je v svoji kategoriji U15 osvojila 
3. mesto, Karim pa 5.
Zlato kolajno sta osvojila tudi Leon Adrović in Pavle Ilić (U13), 
med starejšimi (U15) pa sta bila tretja. Martin Zupančič je med 
mlajšimi dečki osvojil 5. mesto.
Najmlajši tekmovalec Mihajlo Ilić je v kategoriji U11 dokazal, da je 
najboljši in osvojil 1. mesto.
Na pripravah so organizirali tudi posebno tekmovalno kategorijo, 
kjer so tekmovali v hitrostnem metanju nasprotnika. Karim Vein-
handl je s pomočjo prijatelja iz Judo kluba Apolon osvojil 1. mesto.

Katarina KumerNogometašice v močni 
konkurenci do 5. mesta

Selekcija Ženskega nogometnega kluba Radomlje do 15 
let se je z mednarodnega turnirja Cordial Cup Tirol, ki je 
na začetku poletja potekal v okolici Kitzbühela, vrnila s 
petim mestom. 

Med nogometašicami je bila izjemno nadarjena Komendčanka 
Taja Strgar, ki je pripomogla tudi k pridobitvi naslova državnih 
prvakinj v sezoni 2021/22 za dekliško ekipo U15 Ženskega nogo-
metnega kluba Radomlje. Na nekaj tekmah proti koncu sezone  je 
za ekipo U15 zaigrala tudi Aneli Kutin Prešeren iz Komende. 

Špela Šimenc Fo
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Poleg vodenih vadb v Športnem centru 
deluje tudi BOKSARKSI KLUB HAYAT, ki 
ponuja rekreativne treninge BOKSA za 
moške in ženske vsak ponedeljek, sredo 
in petek od 20.00 – 21.30, vadbo FITBOKS 
ZA ŽENSKE, vsak torek in četrtek: 19.30 
– 20.30 (to je aerobna vadba boksa brez 
sparingov in udarcev na dotik. Uporablja-
mo boksarske vreče in fokusarje in vadi-
mo v parih). Vsak trening zaključimo tudi 
z vajami za moč. Izvajamo tudi BOKS ZA 
OTROKE (od 9 - 15 let), kjer bomo otroke 
varno in nadzorovano preko igre in tre-
ningov pravilnih udarcev v vrečo pripeljali 
do boljše samozavesti in enakomernega 
razvoja motoričnih sposobnosti. Vadba 
boks za otroke poteka ob torkih in četrtkih: 
17.30 – 19.00 in petkih od 19.00 – 20.00.

Informacije in vpisi za vodene vadbe 
in boks potekajo preko maila: BOXING.
HAYAT@GMAIL.COM ali telefonske števil-
ke: 040262901, lahko pa se tudi oglasite v 
telovadnici: Moste 1f, 1218 Komenda.

vaš Športni center Hayat

ŠPORTNI CENTER HAYAT v Mostah pri 
Komendi vabi k vpisu na vodene vadbe 
in treninge boksa!
Športni center Hayat, ki se nahaja v novi sodobno opremljeni telovadnici, v 2. 
nadstropju Gasilskega doma Moste (Moste 1f, 1218 Komenda), tudi letošnjo 
sezono ponuja pestro izbiro vodenih vadb, športnih uric za najmlajše in tre-
ningov boksa. 

V sezoni 2022 – 2023 ponujamo naslednje vadbe:

PRAVLJIČNA JOGA ZA OTROKE 
(ponedeljek: 17.30 – 18.30)
Joga v zgodnjem otroštvu s telesnimi 
položaji spodbuja pozitivno samopo-
dobo in zavedanje telesa. Izboljšuje 
MOČ, GIBLJIVOST, KOORDINACIJO, 
hkrati pa se poveča otrokova koncen-
tracija, mirnost in sproščenost. Preko 
zgodbic, igre in ustvarjanja se otroci 
gibajo in razvijajo motorične sposob-
nosti ter skrbijo za enakomeren razvoj 
telesa. Primerno za otroke od 3 – 10 let.

JOGA (ponedeljek: 18.30 – 19.30)
Joga združuje telovadbo in dihalne vaje 
za sprostitev in umirjanje. Z vadbo joge 
pridobimo in izboljšamo gibljivost, 
prožnost uma, moč in ravnotežje.

HIIT (sreda: 18.30 – 19.30)
Hiit ali Viit je visoko intenzivni in-
tervalni trening, kjer se vse gibalne 
vaje izvajajo z visoko hitrostjo, moč-
jo, eksplozivnostjo, nato pa jim sledi 
krajši interval z nizko aktivnostjo oz. 
počitkom. Na ta način pokurimo veli-
ko kalorij in izboljšujemo srčno žilni 
sistem, poleg vseh drugih pozitivnih 
učinkov. Vadba je prilagodljiva vaši fi-
zični pripravljenosti.

ZDRAVA HRBTENICA 
(četrtek: 9.00 – 10.00)
Vadba je primerna tudi za SENIORJE. 
Vadba za vse, ki želite s pravilnimi va-
jami izboljšati svojo držo in ohraniti 
telesno vitalnost ter splošno dobro po-
čitje. Vadba je namenjena tudi tistim, 
ki bi se radi znebili bolečin v križu ali 
pa le preventivno okrepili hrbtne in 
trebušne mišice. Z vadbo boste izbolj-
šali tudi gibljivost in ravnotežje.

CROSSFIT (petek: 18.00 – 19.00)
CrossFit je vadba za moč in kondici-
jo, ki je sestavljena iz funkcionalnega 
gibanja, ki se izvaja na ravni visoke 
intenzivnosti. Vadba je sestavljena iz 
gibov, ki jih izvajamo v vsakdanjem 
življenju, kot so počepi, vlečenje, po-
tiskanje itd. Številne vadbe vključujejo 
različice počepov, sklec in dvigovanja 
uteži, ki trajajo vnaprej določen čas. 
Na vadbi uporabljamo veliko opreme 
in športnih pripomočkov kot so: vrv, 
potisne sani, uteži, elastike, škatla za 
poskoke, Air-bike, kattlebell.

BODYPUMP (nedelja: 18.30 – 19.30)
Bodypump je vadba z utežmi in ste-
perjem, ki v 60 minutah poskrbi za 
aktivacijo celega telesa. Porabili bos-
te veliko kalorij, oblikovali in tonirali 
mišice celotnega telesa, povečali moč 
jedra in izboljšali zdravje kosti. Za 
motivacijo poskrbi trening ob glasbi.

VADBE CENTER HAYAT 2022/2023

ura PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA

17.00 Zdrava 
hrbtenica

9.00 - 10.00

18.00 Pravljična 
joga za 
otroke

17.30 - 18.30

19.00 Joga

18.30 - 19.30

Boks za 
otroke in 

mladostnike

17.30 - 19.00

HIIT

18.30 - 19.30

Boks za 
otroke in 

mladostnike

17.30 - 19.00

Crossfit

18.00 - 19.00

Body pump

18.30 - 19.30

20.00 Fitboks za 
ženske

19.30 - 20.30

Fitboks za 
ženske

19.30 - 20.30

Boks za 
otroke in 

mladostnike

19.00 - 20.00

21.00 Boks
Rekreacija in 
tekmovalci

20.00 - 21.30

Boks
Rekreacija in 
tekmovalci

20.00 - 21.30

Boks
Rekreacija in 
tekmovalci

20.00 - 21.30
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Državni prvak v trail teku

Tako imenovani trail teki so vedno 
bolj priljubljeni med tekači. To so 
teki gor in dol po razgibanem terenu 
z veliko višinsko razliko in dolžino 
proge. Organizatorji si prizadevajo 
speljati progo po slikoviti pokrajini, 
da so tekači ob izrednih naporih de-
ležni tudi čudovitih razgledov.

Bojan Galin je postal že kar specialist za to-
vrstne teke, kar je pred kratkim dokazal z 
osvojitvijo naslova državnega prvaka na HG 
Idrija-trail državnem prvenstvu za veterane 
v kategoriji 60 do 65 let. Kdor pozna idrijski 
konec, si lahko predstavlja, kako naporna 
disciplina je to, saj je bila proga v dolžini 
27 km speljana po hribih v okolici Idrije s 
startom in ciljem na trgu v Idriji. Za dosego 
odlične forme je pridno treniral in nastopil 
na številnih tekmovanjih. Na Radovljiški de-
setki je zasedel drugo mesto, ker mu ravnin-
ski teki po asfaltu ne odgovarjajo. Uspešno je 
nastopil tudi na Soča Outdoor festivalu na 25 
km in si pritekel zlato kolajno. V Jaznah pri 
Zakojci je bil organiziran Bevkov trail na 10 
km in Bojan Galin je zopet pokoril vso kon-
kurenco v veteranski kategoriji. Na Vertikal 
trail na Porezen iz Cerknega je pokazal iz-
redno pripravljenost in konkurenti mu niso 
mogli slediti. Na K24 v Črni na Koroškem na 
24 km je bila najvišja stopnička rezervirana 
za Bojana Galina. Sledil je vzpon na Široko 
nad Mostom na Soči na 12 km dolgi progi in 
uvrstitev taka kot na večini tekmovanj, prvo 
mesto namreč. Na isti dan je nastopil še na 
Kranjskogorski desetki in tokrat se je moral 
zadovoljiti z tretjim mestom.
Številni nastopi in odlične uvrstitve so samo 
motiv za nadaljevanje sezone, ki bo trajala 
do konca oktobra. Šele potem bo čas za po-
čitek in celjenje poškodb.

 Peter Pibernik 

Plesalka iz Komende na SP v street showu za člane 
osvojila naslov svetovne prvakinje

Kar 8 plesalk, občank Komende, se 
je udeležilo Svetovnega prvenstva 
v street dance showu, ki je od 2. do 
4. septembra potekalo v Tomaszow 
Mazowiecki, na Poljskem. 

Skupaj s soplesalci iz PK Miki so osvojile 
dve zlati, dve srebrni, dve bronasti meda-
lji ter enkrat peto in osmo mesto. Naslov 
svetovnih prvakov so si priplesali Mikijevi 
plesalci s točko Stalker, kjer nastopa tudi 
Neža Mirtič iz Komende. Komendske ple-
salke Lara Ferjuc, Eva Jerič, Jeanin Pavli 

Kralj in Ina Zabret so skupaj s soplesalci s 
točko Not her sins osvojile 3. mesto. Lara 
Ferjuc je nastopila tudi v street show male 
skupine FRIENDS, kjer so s soplesalci pos-
tali svetovni podprvaki. Mlajši mladinci so 
si s točko The Bachelor priplesali 8. mesto, 
med njimi tudi Komendčanke Vita Burger, 
Tara Knavs in Ana Sitar. Aleksandra Selan 
pa je s soplesalci nastopila v otroški street 
show formaciji Cops and Robbers. Osvojili 
so 5. mesto. 

Saša Eminić Cimperman

Začetek nove  
plezalne sezone
Z začetkom novega šolskega leta 
smo v Komendi z odlično trener-
sko zasedbo in prenovljeno ter  bolj 
strmo plezalno steno otvorili novo 
plezalno sezono. Čez 200 plezalcev 
je že začelo nabirati novih izkušenj 
in tehničnega znanja. Treningi se 
zaključujejo z nasmejanimi obrazi, 
kar prikazujejo tudi naslednje izjave 
osnovnošolcev.

»Na vadbe plezanja rad hodim, ker je za-
nimivo in tudi zabavno ter rad plezam. Z 
vadbami dobim plezalne izkušnje, da sem 
boljši na tekmah.« (Jošt)

»Na vadbe rad hodim, ker se zabavam in 
ker rad tekmujem na plezalnih tekmah, 
kjer sem uspešen.« (Tine)

»Zato, da se naučim boljše plezati, ker ima-
mo dobre trenerje. V Komendi rad plezam, 
ker imamo veliko plezalno steno in velik 

previs. Imam veliko prijateljev, s katerimi 
se skupaj zabavamo na plezanju.« (Jaka)
 
»Rada plezam, ker mi je zabavno. Ker mi 
dajejo bolderje, katere moram splezat in 
so zelo dobri. Ker so previsi, kjer se lahko 
obešamo in treniramo mišice. Rada hodim 
tudi zato, ker imamo najboljše trenerje in 
imamo veliko gugalnico.« (Zala) 
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Iz šolskih klopi ...
Spoštovani starši, učitelji, učenci, občani!

O šoli sem razmišljal, šola je življenje in življenje je šola.
Najprej želim nameniti nekaj besed bivšim učencem, ki so 
1. 9. 2022 postali dijaki. Dragi dijaki, pred vami je še en del 
šole, drugačne kot doslej, s še večjo potrebo po samostojno-
sti, potrebo po še več samodiscipline in samoodgovornosti. 
Zjutraj vas morda nihče ne bo več budil, kombi vas ne bo več 
pobiral, prihodi domov bodo raznoliki, lahko vas nihče ne bo 
več pričakal, ko pridete domov, in zvečer boste zadnji legli 
spat. Čeprav bo na prvi pogled več svobode, ne bo več veliko 
prostega časa. Spoznali boste veliko ljudi, a to ne bodo več 
sošolci iz osnovne šole ali kraja, rekli jim boste profesorji, 
kolegi dijaki. Še vedno boste imeli učitelje, a ti vas v množici 
dijakov ne bodo več tako dobro poznali, kot smo vas mi, saj 
smo bili skupaj 9 let. Dejstvo je, da se v tem mesecu v Ko-
mendi končuje vaš šolski čas brezskrbnosti in varnosti. Pred 
vami je torej življenje, novo, vznemirljivo, z veliki pričako-
vanji in željami. Komendo ste prerasli, čakata vas Ljubljana 
in Slovenija, morda koga Evropa in svet. V prihodnjih letih 
boste ugotovili, zakaj smo vztrajali pri sodelovanju z vami, 

prepričan pa sem, da boste v srcu in mislih s seboj nosili našo 
skupno izkušnjo ter da boste počasi razumeli prenekatere 
naše nasvete in se z naklonjenostjo spominjali učiteljice ali 
učitelja. Srečno, dijaki!
Spoštovani vsi, sami iščemo svojo lastno pravo pot, ki nas 
edino v polnosti osrečuje, zato srečno na poti, veselite se 
svojih načrtov v tem šolskem letu, ne ubirajte bližnjic, kaj-
ti če jih ubirate, lahko izgubite sled. Ohranite svoje navdu-
šenje, saj so vam dane sposobnosti in močna področja. Zato 
vam želim, skupaj s kolektivom šole, da se odločite, da boste 
ljubili in ne sovražili, da se boste smejali in ne jokali, da boste 
ustvarjali in ne uničevali, da boste vztrajali in ne odnehali, 
da boste hvalili in ne opravljali, da boste dajali in ne zahte-
vali, da boste zdravili in ne ranili, da boste živeli ponosno in 
z izkušnjo, da ste učenci OŠ Komenda Moste. Dobrodošli tudi 
prvošolci in vaši starši, srečno vsem v novem šolskem letu 
2022/23!

Uroš Križanič, ravnatelj

Prvič prestopili  
šolski prag
V četrtek, 1. 9. 2022, je v Osnovno 
šolo Komenda Moste prvič radove-
dno prikorakalo 78 prvošolcev. Pri 
vhodu šole je učence ter njihove star-
še pozdravil ravnatelj Uroš Križanič 
in jih povabil v telovadnico. Tam so 
jim učenci višjih razredov pripravili 
krajši program. Nato je za prvošolce 

sledil slavnostni trenutek – podeli-
tev rumene rutice. Učitelji so vsakega 
učenca povabili na oder in mu nadeli 
rumeno rutico. Starši pa so za spomin 
na prvi šolski dan naredili prve foto-
grafije. Učitelji smo svoje učence od-
peljali v matične učilnice, kjer smo se 
lahko že malo bolje spoznali. Učenci 
so se posladkali, poslušali pravljico, 
nekaj zapeli in zaplesali. Nato pa so 
se skupaj s starši, polni prijetnih vti-
sov, odpravili domov. 

Učenci so takole opisali prvi 
šolski dan: 
Bor in Ula: Všeč mi je bilo, ker so v 
telovadnici na sprejemu nastopali moji 
prijatelji. 
Lia: Všeč mi je bilo, ko smo bili v 
telovadnici.
Lenart: Všeč mi je bilo, ker sta na 
sprejemu nastopala moja bratca. 
Jakob V. B., Eva Z., Simon: Všeč mi je 
bilo, ko sem šel prvič v šolo in dobil 
rumeno rutico.
Jakob L.: Najbolj mi je bilo všeč, ko smo 
se v učilnici igrali in pogovarjali. 
Ajda, Sofija, Oliver: Všeč mi je bilo, ko so 
me starši popoldne peljali v kino. 
Maks: Všeč mi je bilo, ko smo šli v 
telovadnico in sem dobil rumeno 
rutico. Popoldne pa smo šli skupaj z 
očijem in mamico na kosilo. 
Eva H.: Meni je bil na sprejemu všeč 
nastop pevskega zbora. 
Vesna: Všeč mi je bilo, ko sem prvič 
videla svojo novo učilnico. 
Andrej: Všeč mi je bilo, ko sta me 
mamica in oči popoldne peljala na 
bovling. 
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Česa se veselim, kaj me skrbi v letošnjem šolskem letu?

Najbolj všeč mi je, da je vsaka učilnica malo drugačna. Imamo 
tudi nekaj novih predmetov. Žan Podjed, 6. B

*   *   *   *   *
Najbolj mi je všeč, da imamo omarice. Nino Kemperl, 6. B

*   *   *   *   *
Pouk športa je veliko boljši kot lani. Peter Gadža, 6. B

*   *   *   *   *
Učitelji so prijazni in nam pomagajo. Najbolj mi je všeč rekre-
ativni odmor. Anes Hasanbašič, 6. B

*   *   *   *   *
Dobili smo novega sošolca in spoznali nove učitelje. Zdaj jemo 
v jedilnici. Maj Peklaj, 6. B

Imamo drugačen urnik, včasih smo v dveh skupinah, imamo 
teden A in B. Leni Sitar, 6. B

*   *   *   *   *
Boljša telovadnica je. Matevž Kern, 6. B

*   *   *   *   *
Najbolj všeč sta mi tehnika in slovenščina. Imamo prijazne 
učiteljice in zaenkrat nimamo veliko nalog. 
Janette Pavli Kralj, 6. B 

*   *   *   *   *
Veselim se šole v naravi, druženja s sošolci, igranja odbojke 
pri pouka športa. Všeč mi je, ker se je odmor podaljšal za deset 
minut. Veselim se odmorov, ker lahko hodimo po hodnikih in 
gremo v telovadnico igrat odbojko. Dora Prhaj, 7. A

Taja: Všeč mi je bilo, ko sem dobila rumeno rutico in učitelja.
Aleksey: Všeč mi je bila glasba.
Nuša: Všeč mi je bil nastop starejših učencev in malica.
Aljaž P.: Všeč so mi bili mafini, sok in ples deklet. 
Matija: Všeč mi je bilo, ko smo se slikali, pogovarjali.
Lara: Všeč so mi bili balončki.
Everli: Všeč mi je bila telovadnica, sošolci in sošolke.
Ana: Všeč mi je bila igrica skokica in ko smo jedli mafine. 
Mark K.: Všeč mi je bilo, ko sem videl igrišče. 
Erika: Všeč mi je bilo, ko sem videla sestrico, ki je pela.
Adelina: Všeč mi je bilo, ko sem videla svoj razred, sošolke in 
učiteljici.
Sara: Všeč mi je bilo, ko sem videla prijateljice, ko so plesale 
lep ples.

Eneja Nastran, 5. a Nika Ravnikar, 5. b
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Veselim se tabora in druženja s sošolci, manj pa se veselim 
ocenjevanja. Pričakujem, da mi bo šlo dobro, če se bom potru-
dila. Lana Špetič. 7. A 

DEVETOŠOLCI PA RAZMIŠLJAJO TAKO:

Želim, da je to leto nepozabno, res se bom potrudil, da bo tako.

*   *   *   *   *
Treba se bo odločiti, na katero srednjo šolo bomo šli. Svoje so-
šolce bom v srednji šoli pogrešala, čeprav mi gre kdo kdaj tudi 
na živce. Čas res hitro teče.

*   *   *   *   *
Samo še eno leto v osnovni šoli. Želim imeti le en predmet 
ocenjeno z zadostno na koncu leta. 

*   *   *   *   *
Veselim se valete.

Želim si, da bi vsi šli v srednje šole zadovoljni in ponosni nase. 
A do tja bomo morali premagati še kar nekaj ovir.

*   *   *   *   *
Končno smo najstarejši na šoli. Izmisliti si moramo temo valete.

*   *   *   *   *
Včasih si želim, da se čas zamrzne in bi vedno ostali v tem 
letu, spet drugič pa me razganja od radovednosti, kako bo v 
srednji šoli, in želim spoznati nove ljudi.

*   *   *   *   *
Imamo zadnjo priložnost za lovljenje točk za srednjo šolo.

*   *   *   *   *
Starši so mi celo poletje govorili: »To leto se res potrudi, oce-
ne so pomembne pri vpisu v srednjo šolo.«

*   *   *   *   *
Razmišljam o valeti in kakšno frizuro bom imela. 

Mehurčki v novem 
vrtčevskem letu

Vrtec, kot vzgojno - izobraževalna 
ustanova, s strokovnimi delavci v 
sodelovanju s starši služi otrokom 
in njegovim potrebam. Otrokom 
nudi možnost za spodbujanje rado-
vednosti, domišljije, raziskovanja, 
razvijanje sposobnosti razumevanja, 
dogovarjanja, upoštevanja različ-
nosti. Otrokom daje izkušnjo sode-
lovanja v skupini, kar je za njegov 
emocionalni, psihosocialni ter inte-
lektualni razvoj bistvenega pomena. 
Vrtec ima neprecenljivo vlogo tudi 
pri razvijanju otrokove samostoj-
nosti, saj je osamosvajanje otroka 
ena od poglavitnih nalog staršev in 
vzgojiteljev (Žibert, 2003).

Meseca septembra v vrtcu poteka uvajalno 
obdobje. Otroci se po poletnih počitnicah 
znova vračajo v vrtčevsko okolje k svojim 
vrstnikom in vzgojiteljem, nekateri otroci 
pa prvič prestopajo vrtčevski prag.
Otroci se privajajo na spremembe, ki so ži-
vljenjska stalnica, sposobnost prilagajanja 
na spremembe pa pomembna popotnica, 
ki jo morajo otroci prenesti v odraslo živ-
ljenje. Uvajalni čas je v vrtcu čas, ko otro-
kom pomagamo, da se postopno prilago-
dijo na spremembe.

Otroci vstopajo v novo okolje, prilagajajo 
se novemu ritmu, spopadajo se z novimi 
izzivi. Otroci se zamenjajo, nekateri otroci 
pridejo prvič v vrtec, v igralnicah so dru-
gačne igrače, druge vzgojiteljice … Vse to 
pa je za otroka zahtevna naloga. Pri tem 
jim pomagamo s tesnim sodelovanjem 
med vzgojitelji ter starši, družino.
V šolskem letu 2022/2023 deluje v vrtcu 
18 oddelkov, v katere je vključenih 330 
predšolskih otrok v starosti od 11 mese-
cev do 6 let.

V enoti Čebelica deluje 6 oddelkov prvega 
starostnega obdobja, še dva tovrstna od-
delka sta v osrednji enoti Mehurčki. Tu je 
tudi 9 oddelkov drugega starostnega ob-
dobja. V enoti Moste (v prostorih osnovne 
šole) se nahajajo trije najstarejši oddelki 
našega vrtca.
Vsem želimo uspešen začetek novega 
vrtčevskega leta, naj bo zdravo, uspešno, pol-
no novih spoznanj in nepozabnih dogodivščin.

Vrtec Mehurčki



Aplenca   |   September 202222 IZ NAŠE KNJIŽNICE

Srečanja s knjigo

Pogovori o knjigah v bralnih skupinah
Srečanja se začnejo v oktobru 2022 in končajo v maju 2023. Potekala bodo v prostoru Zavoda za 
medgeneracijsko središče v Komendi, vsak 1. ponedeljek in 1. sredo v mesecu ob 17.00. Prijava na 
srečanja ni potrebna, kot tudi ni potrebna udeležba na vseh srečanjih. Knjigo je priporočljivo do 
srečanja prebrati, ni pa obvezno.

5. 12. 2022
Barbara Božič

Jack Canfield, Mark 
Victor Hansen: 

KURJA JUHICA ZA 
DUŠO. BOŽIČ

7. 12. 2022 
Danijel Bezek
Jakob Sket: 

MIKLOVA ZALA

4. 1. 2023 
Danijel Bezek

Loredana 
Frescura: 

KAJ SPLOH VEŠ 
O LJUBEZNI

9. 1. 2023 
Barbara Božič

Noah Charney: 
TAT UMETNIN

3. 10. 2022 
Barbara Božič

Ana Roš, Kaja Sajovic: 
SONCE IN DEŽ

5. 10. 2022 
Danijel Bezek

Janko Kersnik: 
CIKLAMEN in AGITATOR

2. 11. 2022 
Danijel Bezek

Nicholas Sparks: 
NAJDALJŠA POT

7. 11. 2022 
Barbara Božič

Roman Rozina:
STO LET SLEPOTE

1. 2. 2022 
Danijel Bezek
Marij Čuk: 

ČRNI OBROČ

6. 2. 2023 
Barbara Božič

Drago Jančar: 
OB NASTANKU 

SVETA

1. 3. 2022 
Danijel Bezek

Charles Martin: 
GORA MED NAMA

6. 3. 2023 
Barbara Božič

Mariana Leky: 
SELMA JE 
SANJALA 

O OKAPIJU

3. 4. 2023 
Barbara Božič

Hanif Kureishi: 
BUDA IZ 

PREDMESTJA

5. 4. 2023 
Danijel Bezek

Igor Karlovšek: 
TECI!

3. 5. 2023 
Danijel Bezek

Heather Morris: 
CILKINA POT

8. 5. 2023 
Barbara Božič

Richard Osman: 
ČETRTKOV KLUB 

ZA UMORE
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Kdor je razmetal,  
naj še pospravi
V sredo, 31. avgusta, se je med 16.00 in 16.30 na parki-
rišče pred cvetličarno Mateja in trgovino Palček pripe-
ljal bel avto, znamke Tesla. Iz njega sta izstopila urejena 
svetlolasa gospa in njen spremljevalec. 
Iz avta sta vzela večjo škatlo iz lepenke. Gospod je jadr-
no začel z montažo novega električnega skiroja znamke 
Skaty, pod budnim očesom spremljevalke. Ob tem se je 
krepčal s kavico Simplygood. 
Ko je bil skiro pripravljen za uporabo, se je gospod urno 
zavihtel nanj in se odpeljal. Gospa pa v drugo smer, z ele-
gantno Teslo. Verjetno zavoljo evforije ob novi prevozni 
pridobitvi pa sta oba »pozabila« na vso embalažo - le-
penko, stiropor ... In prazen lonček kave. Simplygood.
Sporočamo jima, da ju embalaža zvesto čaka na mes-
tu, kjer sta jo odvrgla. Če želita, da njuna identiteta 
ostane skrita, priporočamo odvoz v času zaprtja cvet-
ličarne in trgovine.
Ekološko – ločevalni pozdrav od tistih, ki nam ni 
vseeno.

(Podatke o avtorju hranimo na uredništvu Aplence)

HLADIM

OGREVAM
PRIHRANIM

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

KLIMATSKE NAPRAVE

PISMA BRALCEV

Zahvala  PGD Moste

Iskreno se zahvaljujem članom gasilskega društva 
Moste za hiter odziv in pomoč pri neurju, 18. avgusta. 
Iz srca hvala.

Ana Brelih, Moste 118 a

Organizator: KONJENIŠKI KLUB KOMENDA, Glavarjeva cesta 98, 1218 Komenda

7.–9. oktobra 2022 na hipodromu Komenda,
v petek od 10. do 18. ure, v soboto in nedeljo od 9. do 18. ure.

www.sejemkomenda.si

Jesenski kmetijsko 
obrtni sejem 

KOMENDA 2022
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Komendčani organizirajo mednarodno 
razstavo sodobne umetnosti
Komendčani Andreja Brulc, Matthew McQuarrie in An-
dreja Leskovšek McQuarrie so v Kamnik pripeljali ume-
tniška dela 17 mednarodnih umetnikov. 

Razstava Expect the Unexpected (v prevodu: pričakuj nepričakovano) 
je otvoritev doživela 24. septembra, na ogled pa bo vse do 2. novembra 
po različnih lokacijah v mestu (ArtKam, Galerija Dika, Galerija Vero-
nika, Občina Kamnik, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik). 
Poleg dobro uveljavljenim umetnikom razstava daje prostor tudi 
obetajočim in mladim talentom, ki šele izhajajo iz umetniških 
akademij. Posebej veliko zanimanja je že pred samo otvoritvijo 
požel Victor Kastelic, ameriški umetnik slovenskih korenin. Leta 
1900 se je s trebuhom za kruhom v Ameriko izselil njegov praded 
Josef. Victor je leta kasneje želel obuditi vez s Slovenijo, tokrat tudi 
tako, da se v Kamniku predstavlja s projektom Clouburst. Gre za 
risbe, ki so zaznamovaje dvajsetletno obdobje življenja v Ameriki.
Poleg Victorja se bodo prestavili še Phillipe Badert, Andreja Brulc, 
Federico Caputo,  Enrico T. De Paris, Francesco Di Lernia, Frédéric 
Fontenoy, Daniele Galliano, Tazio Kastelic, Raja Khairallah, Zjos 
Meyvis, Bartolomeo Migliore, Gaia Novellati, Pierluigi Pusole, 
Bart Ramakers, William Sweetlove in Elke Warth (DE). 
Razstava je brezplačna in je zgolj začetek oživitve starega mestne-
ga jedra Kamnika.

Špela Šimenc

Francesco Di Lernia, Hotel Bellavista 2, 2021, Olje na kartonu, 
52 x 72 cm. © Umetnik

Imaš spretnost, talent?

Prijavite se na
13. tradicionalno prireditev 

MNOŽIMO TALENTE, 
ki bo v soboto, 19. 

novembra 2022
ob 19:00 v prostorih šole 

v Mostah.
Za predstavitev talenta se prijavi do 29. oktobra 

na spletni strani www.uppg.si.

INFO: info@uppg.si

William Sweetlove & Bart Ramakers, Flora and The Water 
Warriors (detajl), 2015, Poliamid, epoksi in plastika, 32 cm višina in 
32 x 22 cm podstavek (posamezno). © Umetniki
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Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 21. oktobra. Rok za posredovanje gradiv za objavo v oktobrski
številki je 7. oktober 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.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem so-
rodnikom, prijateljem in znancem, za vso pomoč in 
podporo v težkih trenutkih bolezni in slovesa.
Posebna zahvala dr. Marti Jerman za strokovno 
delo in pomoč ter podporo, ki ste jo dajali pokoj-
nemu očetu in naši družini v času njegove bolezni.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospre-
mili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v le-
pem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

FRANC KREMŽAR
iz Gmajnice

V 67. letu starosti nas je po 
težki bolezni zapustil naš 
dragi mož, oče in dedek

Namesto koga roža cveti, namesto koga sem jaz-
katera koža najbolj diši, čigava pesem rabi moj glas?

Če pa trava nad zemljo bo pognala kak cvet,
enim tiho kapljo v oko, drugim dal bo med!

(V. Kreslin)

Vabljeni na redne treninge 

LOKOSTRELSTVA, 

ki se pričnejo 6.  oktobra 2022 ob 
17.00 v Športni dvorani Komenda:

vsak  četrtek :
 ◼ od 17.00 do 18.30 za otroke in mladino
 ◼ od 18.30 do 20.00 za odrasle.

 
Z vami trenira  ROBERT LEVSTEK, dolgoletni trener lo-
kostrelstva in državni rekorder v lokostrelstvu, več infor-
macij lahko pridobite pri trenerju na 040 853 112.

080 22 36      

Za toplo zimo in pomlad, 
kurilno olje dostavlja 

Hubat!

www.hubat.si

DOSTAVA 
KURILNEGA OLJA 

Ustvarjalna delavnica ČIRE ČARE 
vsako soboto od 10.00 do 12.00 za otroke od 5 do 10 let

01.10.2022 JESENSKA TRŽNICA
8.10.2022 STRAŠILO

15.10.2022 PRESENEČENJE IZ KORUZE
22.10.2022 JABOLČNE DOBROTE

29.10.2022 KROMPIRJEVE POČITNICE



26 V SLOVO

Odšli so ...

V 94. letu starosti je umrl JOŽE LAH, 
iz Suhadol pri Komendi.

Umrl je PETER JERIČ, starejši, iz 
Križa pri Komendi.

Umrl je BRANKO KROPAR iz 
Gmajnice pri Komendi.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in 
prijateljem za izkazano podporo.  Hvala vsem, ki 
ste v zadnjih mesecih zanj molili. Hvala gospodu 
Tonetu Humarju, gospodu Mateju Nastranu in pa-
tru Franciju Seničarju za oseben in ganljiv obred. 
Hvala vsem, ki ste ob slovesu darovali za svete 
maše ter v dobrodelni namen.  Posebna zahvala 
osebju UKC Maribor za izjemno skrb za ota Maksa 
in pozornost do svojcev.

Vsi njegovi      

MAKS HUMAR

iz Most

ZAHVALA

V 75. letu starosti se je od 
nas poslovil ljubljeni

Vsi, ki radi jih imamo,
nikoli ne umrejo,

le v naša srca se preselijo
in tam večno živijo.

6. oktobra 2022 bo minilo leto dni, odkar nas je 
zapustil. 

Hvala vsem, ki se ga spominjate.
 

Vsi njegovi      

SILVESTER 
BALOH

V SPOMIN

Če ti preostane samo še en dih, 
ga porabi za to, da rečeš hvala.

Lepo se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremi-
li na zadnji poti, KPK Kamnik, pevcem, urgentni 
službi ZD Kamnik, vaščanom, prijateljem in sose-
dom iz Križa, Kamnika in Guncelj.

Vsi njegovi      

JANEZ ŽELE
(3.6.1947 - 20.6.2022)

ZAHVALA

V 76. letu starosti nas je 
zapustil naš dragi mož, oče, 

dedi, brat in stric
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Upravljalec vaših osebnih podatkov je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljalcu je Jerneja Merva, 
Dataofficer d.o.o, varstvopodatkov@komenda.si. Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izvedbe žrebanja ter izročitve nagrade. Obdelujemo zgolj vaše posredovane kontakte.

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo 
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.si  
do vključno 10. oktobra 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 avgustovske križanke se glasi: VABLJENI V GORJANA

Seznam nagrajencev Nagradne križanke PIZZERIE HRAM GORJAN v 
Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 07-08/2022:

1. nagrada  - 2 veliki pici Pizzerie Hram Gorjan z dostavo:  
PRIMOŽ PODBELŠEK

2. nagrada  - 1 velika pica Pizzerie Hram Gorjan z dostavo:  
MARKO KMETIČ

3. nagrada  - 1 velika pica Pizzerie Hram Gorjan z dostavo:  
MANCA JUVAN

Nagrajenci lahko na podlagi tega obvestila in osebnega dokumenta nagra-
de prevzamejo oziroma se dogovorijo za dostavo v Pizzerii Hram Gorjan, 
Gora pri Komendi 13, 1218 Komenda (tel.št.: 031 59 59 59). ČESTITAMO !

Gasilska zveza Komenda združuje tri prostovoljna gasil-
ska društva v Občini Komenda: PGD Komenda, PGD Križ 
in PGD Moste, ki skrbijo skrb za požarno varnost na ob-
močju naše občine.    

NAGRADE:
1. Nagrada – gasilni aparat - 6 KG
2. Nagrada – gasilni aparat – 2 KG
3. Nagrada – gasilni aparat – 1 KG



Delovni čas:

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

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


