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Pogovor z županom

»Predvideva se, da bo odlagališče 
inertnih odpadkov zaprto v roku 
treh mesecev od pravnomočnosti 
okoljevarstvenega dovoljenja«
Z majhnimi koraki se razpleta problematika glede inertnih odpad-
kov – Za zadrževalnik na Tunjščici je v pripravi sondiranje nasipa – S 
sodelovanjem koncesionarja zdravstvene storitve zadovoljni.

V pogovoru za zadnjo številko Aplen-
ce ste povedali, da Občina vse na-
pore usmerja v zaprtje odlagališča 

inertnih odpadkov v Suhadolah. Kakšno 
je trenutno stanje?
Po opravljenih več sestankih na Ministrstvu 
za okolje in prostor (MOP), je bilo predstav-
nikom Občine in stranskim udeležencem v 
mesecu juliju 2022 s strani predstavnikov 
ministrstva povedano, da je edini veljavni 
načrt po katerem je potrebno zapreti odla-
gališče inertnih odpadkov, načrt iz leta 2005. 
Na podlagi naročila Občine je podjetje Albero 
d.o.o. v avgustu 2022 izdelalo nov Načrt zapi-
ranja odlagališča inertnih odpadkov Suhado-
le. Na njegovi podlagi je Občina  MOP-u 1. 9. 
2022 posredovala v obravnavo vlogo za po-
trditev namere za izvršitev inšpekcijske od-
ločbe in za pridobitev okoljevarstvenega do-
voljenja za obratovanje odlagališča inertnih 
odpadkov Suhadole v obdobju zapiranja in po 
njegovem zaprtju. 18. 10. 2022 je bila  Občini 
in stranskim udeležencem s strani MOP vro-
čena odločba (okoljevarstveno dovoljenje),  s 
katero je resorno ministrstvo določilo način 
zapiranja odlagališča inertnih odpadkov in 
rok izvedbe. Gre za rekonstrukcijo odlaga-
lišča na način, da se izvede delna odstranitev 
telesa odlagališča s parcel stranskih udele-
žencev, vgradnja odstranjenih odpadkov v 
rekonstruirano odlagališče ter zagotovitev 
prekritja površine telesa odlagališča, povr-
šinsko tesnjenje in površinsko odvajanje pa-
davinskih vod. Po zaprtju odlagališča mora 
upravljalec še 10 let izvajati vzdrževanje in 
varovanje odlagališča; odlagališče ograditi z 
najmanj dva metra visoko ograjo; izvajati re-
dne preglede telesa odlagališča in naprav za 
izvedbo monitoringa podzemne vode; meri-
tve meteoroloških parametrov in obratovalni 
monitoring stanja podzemne vode ter o tem 

letno poročati ARSU. Vsa zapiralna dela na 
odlagališču morajo biti izvedena najkasneje 
v treh mesecih od pravnomočnosti okolje-
varstvenega dovoljenja. Občina je 19. 10. 2022 
na Portalu javnih naročil že objavila javno 
naročilo za izvršitev okoljevarstvenega do-
voljenja. Za pridobitev okoljevarstvenega do-
voljenja in sodelovanje s predstavniki mini-
strstva je na strani občinske uprave zaslužna 
Majda Ravnikar, direktorica občinske uprave, 
zato se ji na tem mestu javno zahvaljujem za 
izjemno vztrajnost in požrtvovalnost. V us-
pešno pridobitev dovoljenja je verjela tudi, 
ko smo ostali že obupali. Močno upam, da bo 
Občini v veliko pomoč lahko tudi v drugi fazi 
projekta – pri izvršitvi okoljevarstvenega do-
voljenja na lokaciji odlagališča.

Šola v Mostah že dolgo čaka na novo 
telovadnico. Je kaj novega o tem, kdaj bi 
bila ta pričakovanja lahko realizirana?
Projektiranje telovadnice je poveza-
no s predhodno izvedbo zadrževalnika na 
Tunjščici, s katerim bo izboljšana poplavna 
varnost v Mostah. Prej za telovadnico ni mo-
goče pridobiti vodnogospodarskega soglasja 
in posledično tudi gradbenega dovoljenja 
ne. Gradnjo zadrževalnika je v začetku leta 
2020 s podpisom dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta prevzela Direkci-
ja RS za vode. Po podpisanem dokumentu, 
po katerem naj bi se gradnja sicer zaključila 
naslednje leto, je izbruhnila epidemija ko-
ronavirusa. Direkcija RS za vode posledič-
no sedaj načrtuje (so)financiranje gradnje 
iz EU skladov za okrevanje in odpornost, 
oblikovanih kot ukrep za odpravljanje pos-
ledic po epidemiji. Prejšnji mesec smo na 
sestanku pri direktorju Direkcije RS za vode 
dobili informacijo, da je v pripravi sondira-
nje izvedenega nasipa, s katerim bo investi-

tor (DRSV) pridobil potrebne parametre za 
izdelavo projektne dokumentacije. Na se-
stanku so nam povedali tudi, da je pridobi-
tev gradbenega dovoljenja načrtovana v letu 
2023. Za telovadnico so sicer že bile izdelane 
študije umestitve v prostor, izbrana je tudi 
najprimernejša varianta, a se po posvetova-
nju s projektanti zaradi stalnega spreminja-
nja predpisov (pravkar je spet v pripravi nov 
pravilnik) nismo odločili za izdelavo projek-
tov »na zalogo«, vsekakor pa bomo z novim 
vodstvom šole ponovno pregledali in prou-
čili ter po potrebi korigirali izdelani osnutek 
projektne naloge za pripravo projektov oz. 
dokumentacije za gradbeno dovoljenje.

Leto in pol mineva, odkar je v Komendi 
nov koncesionar zdravstvene storitve. 
Ste s sodelovanjem zadovoljni?
Odkar je koncesionar s 1. 5. 2021 pričel z opra-
vljanjem dejavnosti v naši občini, smo, poleg 
mnogih pohval s strani občanov, prejeli šti-
ri pripombe, ki so bile uspešno rešene oz. so 
se izkazale za neutemeljene. Ta podatek je 
vzpodbuden, saj majhno število pripomb, ki 
so prišle do nas, nakazujejo na to, da konce-
sionar opravlja svojo dejavnost korektno in 
se osebje trudi po najboljših močeh ter dela v 
največje možno zadovoljstvo pacientov, kar 
je bilo zlasti v času epidemije koronavirusa 
še posebej težko. Epidemija in z njo poveza-
ni ukrepi so namreč močno spremenili naš 
vsakdanjik, navade posameznikov in širše 
skupnosti, delovne procese in seveda tudi 
dostopnost do mnogih storitev (tudi zdra-
vstvenih). Verjamemo, da je vse to vplivalo 
na ranljivost posameznikov, na delno izgubo 
občutka kontrole in varnosti in posledično 
tudi na psihično počutje vseh nas. 
Statistika za ambulante v Komendi je sle-
deča: trenutno uradno stanje pacientov v 
ordinacijah v Komendi je 3918, realno pa 
5143. Navedeni podatki se razlikujejo, saj 
uradni podatki ZZZS kažejo paciente, ki so 
že registrirani v sistemu ZZZS, realni po-
datki pa paciente, ki so izrazili interes za 
izbiro zdravnika in koncesionar še ureja 
dokumentacijo (pošiljanje opredelitvene 
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Stanislav Poglajen
Župan Občine Komenda

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 je bil objavljen v 
Aplenci – Glasilu Občine Komenda, št. 09, na strani 4. 

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 SPREMEMBI SKLEPA
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

V Sklepu o določitvi pravil za izrabo prostora v Aplenci – Glasi-
lu Občine Komenda – v času volilne kampanje za redne lokalne 
volitve 2022 na območju občine Komenda (Uradne objave Glasila 
Občine Komenda, št. 09/22) se:

 ◼ v 2. odstavku drugega člena besedilo dopolni tako, da se 2. 
odstavek 2. člena glasi:

»Vsak organizator volilne kampanje lahko v oktobrski in novem-
brski številki Aplence objavi po eno plačljivo objavo v vsaki šte-
vilki Aplence, ne glede na to ali organizira volilno kampanjo za 
župana in/ali za člane občinskega sveta.«;

 ◼ 1. odstavek 3. člena dopolni tako, da se besedilo 1. odstavka 3. 
člena glasi:

»Objava bo omogočena v oktobrski številki Aplence, ki bo izšla v 
petek, 28. oktobra 2022, in v novembrski številki Aplence, ki bo 
izšla v petek, 18. novembra 2022.«;

 ◼ v 2. odstavku 4. člena črta zadnji stavek;

 ◼ 3. odstavek 5. člena dopolni tako, da 3. odstavek 5. člena glasi:
»Zadnji rok za oddajo oblikovanega oglasa za objavo v oktobrski 
številki Aplence je vključno petek, 21. oktober 2022, zadnji rok 
za oddajo oblikovanega oglasa za objavo v novembrski številki 
Aplence pa ponedeljek, 7. november 2022, do 10. ure.«

2. člen

Vsa ostala določila Sklepa o določitvi pravil za izrabo prostora v 
Aplenci – Glasilu Občine Komenda, v času volilne kampanje za 
redne lokalne volitve 2022 na območju občine Komenda (Uradne 
objave Glasila Občine Komenda, št. 09/22), ostanejo nespreme-
njena in v veljavi.

3. člen

Ta Sklep o spremembi sklepa začne veljati z dnem sprejema, ob-
javi pa se v Aplenci – Glasilu Občine Komenda, v Uradnih objavah 
Glasila Občine Komenda in na občinski spletni strani.

Številka: 040-0026/2022-2
Datum:   11. 10. 2022

izjave pacientu na dom, podpis s strani pa-
cienta in povratno pošiljanje opredelitvene 
izjave, vnos v sistem). Uradni podatki ZZZS 
zato nekoliko zaostajajo za realnim giba-
njem števila pacientov.
Ordinacija mesečno zabeleži  približno 
2614 obiskov oziroma digitalnih kontak-
tov. Za 134 pacientov opravi EKG, gleženj-
ski indeks ali spirometrijo, kar je precej 
nad nacionalnim povprečjem.
V ordinaciji  trenutno delajo 4 zdravnice 
in zdravnik, do konca leta se jim bo pri-
družila še ena zdravnica. Vsi so specialisti 
družinske medicine. Enkrat mesečno bo v 
ordinaciji delala tudi zdravnica specialist-
ka dermatologije. 

Na področju komendske tržnice, kjer je 
ob popoldnevih precej otrok, občasno 
posamezniki preizkušajo svoje dirkalne 
konjičke, kar se sliši daleč naokrog in 
je lahko zelo nevarno. Ste na Občini s to 
težavo seznanjeni? 
S tovrstnim početjem na lokaciji tržni-
ce Občina ni seznanjena, je pa bila ob-
jestna vožnja s preizkušanjem avtomo-
bilov, pnevmatik in asfalta že opažena na 
osrednjem rondoju pri Občini. Žal nam 
je »dirkač« ušel, preden smo uspeli za-
pisati registrske številke vozila. Takšna 
objestnost se običajno konča z nejevo-
ljo mimoidočih, ker pa volan lahko hit-
ro zdrsne iz rok in se tovrstno početje ne 

konča le z zvito pločevino, ampak z mno-
go hujšimi posledicami,  vse voznike, ki 
prakticirajo tovrstno vožnjo, s tega mes-
ta opozarjam, naj razmislijo o svojem 
nespametnem početju. Prepričan sem, 
da se bo v primeru povzročitve telesnih 
poškodb udeležencem, povzročitelj tak-
rat kesal za svoja nespametna dejanja, 
a bo žal prepozno. Z vašim vprašanjem 
glede dirkanja voznikov na območju tr-
žnice smo z željo po večkratnih policij-
skih obhodih oz. obvozih tega območja že 
seznanili tudi Policijsko postajo Kamnik.              

Špela Šimenc
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Turistično društvo  Komenda: 
Že 10 let smo »doma« na 
Koželjevi domačiji

Ob okroglih obletnicah se spodobi, da se zbere veliko 
prijateljev. Tudi v petek, 30. septembra, je bilo tako, kljub 
deževnemu in hladnemu večeru. Pridni člani Turistič-
nega društva Komenda pod vodstvom predsednika Vida 
Koritnika so nam ob tem ljubileju pripravili res nepoza-
ben večer.  

Pokrit prostor smo ljubitelji lepega petja popolnoma zapolnili. 
Kot po tradiciji je dogodek, tudi s svojim hudomušnim humorjem, 
povezoval Gorjan Darko Mavsar. Darko vedno v skromnem stav-
ku pove veliko. Poleg začetnega pozdrava prisotnim, povabljenim 
gostom, se je zahvalil številnim sponzorjem, brez katerih bi Kože-
ljeva domačija in Turistično društvo Komenda težko uresničevala 
vse načrtovane dejavnosti in dogodke. Leto 2022 se je že prevesilo 
v jesensko obdobje, turistično društvo pa bo svoje delovanje na-
daljevalo z negovanjem naše kulturne dediščine, z bogatim etno-
loškim izročilom in s prepoznavnostjo Komende kot zanimive in 
ogleda vredne turistične destinacije.
Klapa Stari grad nam je pobožala duše z programom dalmatin-
skih pesmi in dodala še jagodo na torti z zaključkom s slovensko 
narodno pesmijo. Prijazno so nas povabili, da pri njihovem petju 
sodelujemo tudi poslušalci. In zakaj ne, saj je človek pri posluša-

nju res težko kar tiho. Glasilke se kar same od sebe oglasijo zraven. 
Kar prehitro je minilo, saj sami pravijo , »kad bi srce ljubav zvalo, 
pismi nebi bilo nikad kraja«.
Po zaključku je sledila še lepa pogostitev vseh prisotnih, na-
stopajočih pevcev in klepet ob kapljici rujnega. Tudi še potem 
pesmi ni manjkalo.
Pa kaj potem, če pada dež - če je prava energija, če se dobimo v 
prijateljski družbi, je v srcih vedno toplo in veselo. V Turističnem 
društvu Komenda pa si želimo, da bi še veliko takih okroglih oble-
tnic praznovali skupaj. Rekli smo si še nasvidenje in se vidimo 
vsako soboto na komendski tržnici na hipodromu v Komendi. Le-
tos imamo po programu še kar nekaj etnoloških prireditev. Pridi-
te, pripeljite seboj tudi prijatelje in vsi prav lepo povabljeni.

Katja Tabernik
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V Žejah so blagoslovili kapelico in se 
spomnili prve omembe vasi
Vaščani Žej so v petek, 14. oktobra, s prireditvijo združili 
dva dogodka: 700-letnico prve omembe njihove vasi in 
blagoslovitev obnovljene kapelice Svete družine. 

Prireditve pri kapelici v Žejah se je udeležilo izjemno veliko va-
ščanov in ostalih občanov, ki so uživali v pestrem programu. 
Tega je povezoval Franc Pestotnik Podokničar. Uvodoma je zbra-
ne pozdravil Igor Štebe, ki se posebej zahvalil Andrejevi mami, 

ki že celo življenje skrbi za kapelico. To je na dogodku blagoslo-
vil komendski župnik Zdravko Žagar. Domačinka Ana Vidmar je 
prebrala kratko zgodovino njihovega kraja. Za glasbene vložke 
so skrbeli člani komendske godbe, kar nekaj pesmi pa je zapel 
pevec Oto Pestner. Prav za to priložnost se je skupaj zbral dru-
žinski trio Rojc – Ana, Anica, Peter in Primož so zapeli in zaigrali 
tri pesmi. Posebej simpatičen pa je bil zborček Žejski otroci, ki je 
pod vodstvom zakoncev Špele in Janeza Štebe odrecitiral in odpel 
nekaj pesmi. Nazadnje tudi eno čisto svežo, posvečeno prav nji-
hovi vasi, s katero in za katero dihajo vsi vaščani.

Špela Šimenc

Otroci iz vasi so odpeli in odrecitirali nekaj pesmi
Po nedavnih zdravstvenih težavah in 
odsotnosti je Oto Pestner zopet na odru
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Utrinki s 26. Jesenskega kmetijsko obrtnega sejma

Drugi oktobrski vikend je bil v Komendi v znamenju 26. Jesenskega kmetij-
sko obrtnega sejma. Če je bil letošnji spomladanski sejem še precej zimsko 
obarvan, pa je bilo tokrat vreme obiskovalcem in razstavljalcem zelo naklo-
njeno. Tri dni pestrega dogajanja je v našo občino privabilo ogromno ljudi.

Sejem so slavnostno otvorili v petek ob 
12.00, tudi tokrat v bolj intimni izvedbi, 
kot smo otvoritve vajeni iz preteklih let. 
Pred stavbo KK Komenda in kipom Aloj-
zija Laha, zaslužnega za to, da se je sploh 
začela pisati sejemska zgodba, so se zbrali 
vsi zaslužni za to, da se le ta nadaljuje ter 
številni povabljenci. Dogodek je povezoval 
Jure Sešek, glasbeno pa ga je čudovito do-
polnjevala Alenka Godec. Začel in zaključil 
se je v taktih komendske godbe. 
Predsednik KK Komenda, dr. Marjan Sedej, 
je v svojem uvodnem nagovoru dejal, da je 
komendski kmetijski sejem nekaj najlepše-
ga, kar se lahko doseže v naši državi s tr-

dim, poštenim, skupnim delom, s trdno in 
jasno vizijo, s spoštovanjem in medseboj-
nim sodelovanjem: »Preko 50 korakov smo 
v teh minulih desetletjih že prehodili. Sprva 
skromno, previdno, boječe in obotavljivo. 
Kasneje so ti naši koraki, naši sejmi, posta-
jali vedno bolj trdni in večji.« Poudaril je, da 
je tokratni sejem še posebej poseben, saj da 
sovpada z dogodki okoli nas, z napovedano 
energetsko in prehransko krizo. »Sejem je 
pomemben, ker z njim omogočamo boljšo 
in učinkovitejšo hojo našim dragim po-
slovnim partnerjem, izboljšujemo njihovo 
prepoznavnost in večjo možnost poslovne 
uspešnosti.« Predsednik KK Komenda je še 

dejal, da bodo tudi pri nadaljnji organizaciji 
sejmov spoštovali in iskali ravnovesje med 
gotovostjo in drznostjo. 
Zbrane je nagovoril tudi župan Stanislav 
Poglajen, ki je poudaril, kako pomembna 
so v kriznem času tovrstna druženja, tka-
nje novih vezi in poglobitev že obstoječih. 
S tem se je strinjal tudi varuh človekovih 
pravic, Peter Svetina:  »Vsekakor je sejem 
v Komendi eno mesto prepletanja. Preple-

Številni razstavljalci so obiskovalcem že dobro poznani, saj so na 
komendskem sejmu prisotni že dolga leta.

Vsi trije sejemski dnevi so bili dobro obiskani – tako v razstavnih 
šotorih kot tam, kjer je predvsem dišalo po hrani.

Slavnostno so trak prerezali Stanislav Poglajen, Peter Svetina in dr. Marjan Sedej. Sejem je bil 
tudi uradno odprt.

Glasbeno je tokrat otvoritev sejma popestrila 
Alenka Godec s kar nekaj odpetimi uspešnicami.

Dober obisk so beležila tudi številna 
predavanja in izobraževalne vsebine.
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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

SVEČE – ob nakupu celega 
kartona sveč – minus 10 %

ZEMLJA IN OKRASNI PESEK 
ZA GREDICE IN GROBOVE

SADIKE ZA JESENSKE 
ZASADITVE – Callune, 
krizanteme, mačehe …

Poslovno cono Komenda obiskala 
iranska gospodarska delegacija
Javna agencije Republike Slovenije za spodbujanje pod-
jetništva in tuje investicije je v Poslovno cono Komenda 
pripeljala predstavnike iranskega podjetja 1&1 Food In-
dustrial Group, ki imajo namero v Sloveniji postaviti svoj 
poslovni objekt. 

Podjetje se ukvarja s pridelavo in trženjem živilskih proizvodov, 
na številnih mednarodnih sejmih pa je že prejelo najvišje ocene, 
predvsem za izdelke: limonin sok, vložene kumare, vložene olive 
in paradižnikovo mezgo. V coni jih je sprejel direktor Matic Rom-
šak, ki jim je razkazal cono, opisal opremljenost s komunalno in-
frastrukturo in pojasnil možnost nakupa še prostih zemljišč. V tem 
trenutku podjetje PC Komenda od kranjskega zavoda za varstvo 
narave pridobiva smernice za izdelavo dokumenta Presoja vplivov 
na okolje, na podlagi katerega bo zaprosilo za okoljevarstveno so-
glasje za še prosta zazidljiva zemljišča. Iranskim podjetnikom je 
bila cona všeč, predvsem njena zelena naravnanost, nenavadno pa 
se jim je zdelo, da iz pip teče voda, ki se lahko pije, in da je ta voda 
tako poceni. Romšak se je s predstavniki iranskega podjetja dogo-
voril, da bodo preučili tudi možnost nakupa že zgrajenega objekta.

A. P.

Z leve proti desni:  dr. Zoran Stamatovski (Spirit), Alma Židanek iz 
Ministrstva za zunanje zadeve, Mehdi Sedaghet, Dr. Mohamad Reza 
Ebrahimi (oba 1&1) in Matic Romšak (PC Komenda).

tanja tradicije, prepletanja inovativnosti, najsi bo to v kmetijstvu, 
najsi to bo v odnosih. Kar je najbolj pomembno na tem prostoru, 
je, da se srečujemo različni ljudje z različnimi nameni – razstav-
ljavci s svojimi, gledalci, obiskovalci z drugimi – a vendar smo se 
pripravljeni pogovarjati. Nenazadnje, druži nas to, da smo ljudje, 
in tudi v tem trenutku se pokaže, da smo človek človeku, ko se med 
seboj pogovarjamo, povezujemo. To je bistvo našega sobivanja.« 
Dodal je, da je vesel in ponosen, da sejem v Komendi obstaja ter 
da je del tega.
Preden so prerezali trak in sejem tudi uradno otvorili, je KK Ko-
menda z dobrodelno gesto Kulturnemu društvu godba Komenda 
podaril vrednostni bon. Slavnostno so trak prerezali Stanislav 
Poglajen, dr. Marjan Sedej in Peter Svetina. Čisto na koncu pa so v 
zrak kot simbol miru poleteli trije beli golobi in ponesli pozdrave 
iz Komende visoko pod nebo.

Na sejmu so letos pekli največjo pleskavico na svetu iz kar 75 
kilogramov mesa. Njeno obračanje ni šlo povsem po načrtih, zato še ni 
jasno, ali se bo komendska pleskavica zapisala v knjigo rekordov ali ne.

Brez komendske godbe ni sejemske otvoritve.
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Vodstvo UO DU Komenda 
pred odstopom
V ponedeljek, 10. oktobra, zvečer so se v sejni sobi na 
Glavarjevi 104 v Komendi zbrali na 12. redno (razširjeno) 
sejo člani Upravnega odbora Društva upokojencev (UO 
DU) Komenda. Vodil jo je predsednik UO DU Komenda 
Saša Lenarčič, seja je bila sklepčna. 

Na njej so ob običajnih točkah - ugotovitev sklepčnosti navzočih, 
potrditev dnevnega reda, pregled in potrditev sklepov 11. redne seje 
UO DU Komenda 28. marca 2022 in občnega zbora DU Komenda 
20. aprila 2022, finančnem poročilu in poročilu o delu Pokrajinske 
zveze društev upokojencev (PZDU) Gorenjske (obe poročili je po-
dala blagajničarka DU Komenda Marija Pirnat) ter poročilih vodij 
posameznih sekcij - prišla na vrsto zelo pereča vprašanja in zadeve. 
Predsednik Lenarčič je navzoče seznanil, da se je Alojz Zver 1. sep-
tembra 2022 pisno odpovedal nadaljnjemu vodenju Dramske in 
recitatorske sekcije pri DU Komenda. Člane te sekcije je, da bi naš-
li novega vodjo, predsednik DU Komenda povabil na sestanek 6. 
oktobra 2022; sestanek ni bil uspešen. Člani sekcije in poverjeni-
ki bodo skušali do prihodne seje najti primerno osebo za vodenje 
sekcije. Ta se lahko tudi sama javi vodstvu DU Komenda. 
Delovna skupina, ki pod vodstvom podpredsednika DU Komen-
da Avgusta Sodnika skrbi za ureditev prireditvenega prostora, 
postavlja kulise za igro in drugo potrebno pri prireditvah DU Ko-
menda, potrebuje nove mlajše »moči«. Član skupine Janez Zalo-
kar bo do prihodnje seje pripravil seznam novih mlajših članov 
skupine ob upoštevanju starejših. 
Navzoči so sprejeli sklep, da se odpovedujejo usposabljanju za 
uporabo »pametnega« telefona s strani Zveze društev upokojen-
cev Slovenije (ZDUS), ki naj bi bilo v Komendi ravno na Miklavža. 
Za to usposabljanje bodo poiskali druge možnosti (otroci, mlajši 
upokojenci pomagajo starejšim …). 
Saša Lenarčič je dalje povedal, da išče zamenjavo tudi vodja 
Folklorne skupine pri DU Komenda Janez Slapnik; prav tako na-
slednika za igranje harmonike pri omenjeni skupini. 
Pisno odpoved z datumom 31. 12. 2022 je podala tudi tajnica DU 
Komenda Brigita Debeljak, svojo odpoved bo istega datuma pred-

ložila tudi blagajničarka DU Komenda Marija Pirnat.  
Predsednik DU Komenda Saša Lenarčič je nazadnje dejal, da bo, če 
bo šlo tako naprej, odstopil tudi sam, saj ob pisnih odstopih ključ-
nih ljudi v vodstvu UO DU Komenda in perečih razmerah znotraj 
društva (klevetanju vodstva), nerazumevanju in premajhni pod-
pori domače občine, pa tudi samih članov društva, ki vidijo le 
svoje koristi od njega, niso pa pripravljeni kaj več žrtvovati zanj, 
le-tega ne more več uspešno voditi. Na vse to in še marsikaj dru-
gega, kar ni v čast društvu, pa težave pri svojem natančnem delu 
je opozorila tudi Marija Pirnat. 
Udeleženci seje so še sklenili, da bo članarina za člane društva še 
naprej 10 evrov, da bodo tudi v prihodnjem letu obdarili občane, 
starejše od 80 let, da se bodo z DU Cerklje in DU Bukovica-Šinkov 
Turn skušali dogovoriti za organizacijo srečanja Skupaj se imamo 
fletno, predvsem pa pripraviti načrt delovanja društva v prihod-
njih dveh letih.

Jožef Pavlič, tiskovni predstavnik DU Komenda. 

Barbka Špruk napolnila dvorano 
mekinjskega samostana
Barbka Špruk, ki prihaja iz Komende, je 17. septembra v 
samostanu Mekinje svojo zgodbo predstavila številnim 
obiskovalcem. 

To je bil po dolgem času njen prvi nastop v živo in dvorana je po-
kala po šivih. Barbka je prisotnim povedala vse o tem, kako je zbo-
lela za depresijo, se zdravila z zdravili in kaj je tisto, kar je njej 
osebno v resnici najbolj pomagalo. Na predavanju je bila prisotna 
tudi režiserka Maja Weiss, ki nadaljuje s snemanjem dokumen-
tarnega filma o Barbki. Ta naj bi luč sveta ugledal prihodnje leto.

Špela Šimenc 
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Brošuri ob jubilejih DU Komenda

Društvo upokojencev (DU) Komenda je ob slovesnem 
praznovanju 20-letnice delovanja Mešanega pevskega 
zbora (MePZ) DU Komenda in Folklorne skupine DU Ko-
menda 16. septembra v dvorani Kulturnega doma v Ko-
mendi izdalo tudi lični brošuri. 

V njiju je v besedi (Iva Ogorevc) in fotografiji (večinoma Jožef Pa-
vlič) ovekovečena njuna zgodovina, nastopi, uspehi in prizadeva-
nja, nekdanji in sedanji člani, tudi že umrli; publikaciji prinašata 
tudi izjave članov in drugih pomembnih osebnosti od župana Sta-
nislava Poglajna dalje. Brošuri je uredil Jožef Pavlič z uredniškim 
odborom, v katerem so bili predsednik DU Komenda Saša Lenar-
čič, podpredsednik DU Komenda Ivan Hlade, predsednik MePZ DU 

Komenda Miha Ferjuc in vodja Folklorne skupine DU Komenda Ja-
nez Slapnik. Izid brošur in zelo dobro uspelo slavnostno prireditev 
je podprla Občina Komenda.

Jožef Pavlič 

Balinarke druge, 
balinarji šesti v Sloveniji
ZDUS (Zveza društev upokojencev 
Slovenije) je DU (Društvu upoko-
jencev) Komenda vnovič zaupala 
organizacijo državnega prvenstva v 
balinanju za moške in ženske upo-
kojenske ekipe. Najprej zaradi od-
lično organiziranega in izvedenega 
prvenstva v lanskem letu, pa tudi 
osvojitve prvega mesta komen-
dskih balinark in vidne uvrstitve 
domačih balinarjev. 

Prvenstvi sta bili 19. septembra (za ženske 
ekipe) in 20. septembra (za moške ekipe) 
na Balinišču Komenda pri Podborštu. 
Domača ženska ekipa v postavi Ivanka Žu-
lič (voditeljica), Danica Misja, Fani Sodnik, 
Andreja Rojko in Marija Smolnikar so bile 
tokrat druge (v finalu jo je premagala eki-
pa Maribor – Tabor). Komendske balinar-
ke so imele v tej tekmi obilo smole. Ivanka 
Žulič je po tekmi izjavila: »Nismo razoča-
rane! Ne moremo biti vedno prve!« 
Moška ekipa, za katero so igrali Miro Misja 
(vodja), Tone Zarnik, Drago Oblak, Alfonz 
Hrovat in Avgust Sodnik, se je uvrstila na 
solidno šesto mesto, višjo uvrstitev so jim 
preprečili poznejši zmagovalci Jeseničani.
Domači organizatorji prvenstev, med ka-
terimi sta se zelo izkazala predsednik Ko-
misije za šport pri DU Komenda Drago Ko-
lar in sodnik Tomaž Hacin, so tudi tokrat 
poželi pohvalo iz ust obeh delegatov ZDUS 
Francija Dragana (spremljal je tekmovanje 
ženskih ekip) in Borisa Zajca (bdel je nad 
športnimi »boji« moških ekip), predse-
dnika ŠRG (za šport, rekreacijo in gibalno 

kulturo) pri ZDUS. Zajc je izjavil: »Zelo 
sem zadovoljen z organizacijo državnega 
prvenstva v balinanju v Komendi, z vsem, 
kar se je tukaj dogajalo.« 
Tekmovalke in tekmovalce je pred začet-
kom tekmovanj kot prvi poleg delegatov 
ZDUS pozdravil komendski župan Stani-
slav Poglajen. Zaželel jim je »mirno roko, 
bistro glavo in kanček sreče«. Prijetno 
bivanje v Komendi in uspešne mete oz. 
bližanja balinarskih krogel balincu jim je 
zaželel tudi predsednik DU Komenda Saša 
Lenarčič. Nova pravila jim je razložil že 
nepogrešljivi sodnik Tomaž Hacin. Župan, 
delegata ZDUS, predsednik DU Komenda 
in Drago Kolar so tudi podeljevali pokale in 
medalje najboljšim štirim ekipam. 
Balinarke in balinarji 13 ženskih ekip in 14 
moških ekip iz vse Slovenije so iz Komende 
odhajali zelo zadovoljni. Tudi zaradi tega, 
ker so tekmovali v zelo lepem vremenu in 
prijetnem okolju, pa tudi zaradi prijaznos-
ti, hitre in dobre postrežbe požrtvovalnih 
članic Balinarske sekcije DU Komenda.
DU Komenda je tako uspešno »spravilo pod 
streho« še eno od zelo zahtevnih prire-
ditev in tako potrdilo sloves uspešnega in 
požrtvovalnega organizatorja ter dejavnih 
sekcij društva (posebej balinarske) in članov. 
Kako so potrebna takšna srečanja, pred-
vsem pa sprostitev, druženje in ljubezen 
do športa, je potrdil delegat ZDUS Boris 
Zajc, obenem pa obžaloval, da zanima-
nje za balinanje pri upokojencih upada. 
K sreči v Komendi ni tako. Pri balinanju 
pa je treba, kot je izjavila Mira Šmic, ena 
izmed udeleženk prvenstva, tudi potrpe-
ti: »Me boli križ, a se trudim.« Brez tega 
ne gre. Kot pri vsakem velikem dosežku v 
športu in življenju.

Jožef Pavlič 

Komendski balinarji so bili tokrat šesti.

Komendskim balinarkam je pokal in medalje 
podelil župan Stanislav Poglajen.

Komendske balinarke s pokalom in 
medaljami za osvojeno drugo mesto.
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KANDIDAT ZA ŽUPANA OBČINE KOMENDA, BOŠTJAN VEINHANDL 
Moje ime je Boštjan Veinhandl. Rojen sem leta 1976 v Mariboru. Svoje 
otroštvo sem preživel na Zgornji Velki na Štajerskem. Zaradi očetove 
službe v tedanji milici, smo se kasneje preselili v Šentilj v Slovenskih 
Goricah, nato v Ljubljano. Osnovnošolsko izobrazbo sem zaključil v 
Ljubljani. Srednješolsko izobrazbo sem nadaljeval v Srednji kadetski šoli 
za miličnike (današnja Policijska akademija). Po zaključku šolanja leta 
1994, sem pričel z delom policista na Policijski postaji Domžale. Moj 
karierni cilj se je leta 1997 nadaljeval v elitni  Mobilni kriminalistični 
skupini, kjer sem osvojil različna znanja in spretnosti kriminalističnih in 
posebnih opravil PPU – posebni preiskovalni ukrepi. Ob delu  sem študiral 
na Fakulteti za socialno delo in pridobil naziv univ. dipl. socialni delavec. 
Kariero sem nadaljeval na oddelku za kriminalistično obveščevalno 
dejavnost, kjer sem zaposlen še danes kot višji kriminalist specialist. 
Ob delu sem prav tako pridobil še naziv transakcijski analitik, na Fakulteti 
za šport sem opravil strokovno izobraževanje in pridobil najvišjo stopnjo 
za Trenerja 2 za športno treniranje. Zaključil sem izobraževanje na FBI 
akademiji v Budimpešti, prav tako sem civilni funkcionalni strokovnjak na področju civilno vojaškega 
področja. Ker je šport moja velika ljubezen, ki me spremlja že celo življenje in je moj način življenja, sem 
leta 2011 ustanovil Judo klub Komenda, ki danes šteje preko 250 članov. Prav tako sem ustanovil 
Boksarski klub Hayat in Judo klub Litija. Vse klube štejem za največje življenjske dosežke, saj smo s 
kvalitetnim delom in dobrim kadrom, z mojo borbenostjo, vztrajnostjo in srčnostjo Judo klub Komenda 
iz nič postavili ob bok največjim judo klubom v Sloveniji. Odraščal sem v ljubeči družini, kjer sta bila v 
ospredju medsebojno spoštovanje in disciplina. Mama in pokojni oče sta bila moj vzor za poštenega in 
vztrajnega človeka. Moje vodilo skozi življenje je poštenost, zato so mnogi, ki so me poskušali podkupiti 
naleteli na železna vrata.  

Ker  želim izboljšati življenje prebivalcev Komende, sem se odločil kandidirati za župana te prelepe 
občine, obdane z naravo. Zato sem skupaj s somišljeniki, leta 2021 ustanovil Civilno iniciativo. Naš cilj 
je izboljšati, spremeniti določene ne-aktivnosti trenutnega občinskega vodstva in prebudili kreativnost 
za razvoj Komende. V Komendi je premalo športnih aktivnosti ter površin ali pa stojijo, a so 
neuporabljena. Kljub temu, da epidemije ni več, so igrišča ostala zaklenjena.  Uredili bi več igrišč ter 
športnih površin, saj mladim primanjkuje prostorov za kvalitetno preživljanje prostega časa. V bližini 
doma starostnikov je veliko neizrabljenega prostora, kjer bi postavili pumptrack – kolopark, 
poimenovan po Tadeju Pogačarju, za katerega smo že pridobili dovoljenja, vendar si je potem tedanja 
oblast na občini premislila. Za domom bi uredili zeleni park s fontano, klopmi in javno razsvetljavo 
za sprostitev in druženje vseh generacij občanov. Otroci so naše največje bogastvo, zato jim želimo 
omogočiti varno in brezskrbno otroštvo. Za mlajše otroke bi omogočili več prostorov za rojstnodnevne 
zabave, delavnice, tečaje in ustvarjanje, saj so potrebe po tem vedno večje. Za mladostnike bi zgradili 
ali uredili mladinski dnevni center, katerega namen je odlična izraba prostega časa, učenja in zabave. 
Center bi deloval v okviru občine in bi imel tudi usposobljeno osebje za vzgojo in učno pomoč. Ustanovili 
bomo tudi društvo za nenasilno komunikacijo in pomoč ter samopomoč žrtvam nasilja. Vodili bomo 
delavnice samoobrambe za vse žrtve kateregakoli nasilja. Želeli bi urediti varne poti za pešce s pločniki 
in prehodi za pešce ter kolesarske poti. Varnost na cesti in zmanjšanje hitrosti bi omejili s hitrostnimi 
ovirami. Vztrajal bom pri novem zagonu ekonomskega razvoja občine. Zagotovili bi pomoč pri iskanju 
in zagotovitvi pridobivanja evropskih sredstev za kmetijstvo in gospodarstvo, ter vzpodbujali 
podjetništvo in omogočili ugodne pogoje za poslovanje ter nudili pomoč pri administrativnih ovirah. 
Stremimo k ustanovitvi Zavoda za turizem, ki bi poleg svojega namena še zaposloval. Z njim bi  v občino 
privabili tuje in domače turiste, organizirali dogodke, promovirali turistične kmetije in druge kulturne 
ter turistične znamenitosti. V okviru zmožnosti Ministrstva za notranje zadeve bi zaradi večje varnostne 
problematike vzpostavili policijsko pisarno v Komendi.  V vseh Prostovoljnih gasilskih društev v 
Komendi bomo sklenili 24 urno kolektivno polico za nezgodno zavarovanje za vse operativne gasilce 
in postavili velik poligon z ovirami za njihovo urjenje. Prav tako bomo uredili brezplačno psihološko 
pomoč v hujših primerih intervencij. 

Vse to zmoremo skupaj z vami, zato je tudi ime naše iniciative: ZDRUŽENA KOMENDA. Pridružite se 
nam, podprite nas in mi bomo poskrbeli za razvoj Komende. Zaradi naše najvišje integritete bomo 
ravnali z občino odgovorno ter se borili proti korupciji. 

 

Boštjan Veinhandl z Združeno Komendo 

10 OGLASNO SPOROČILO

Naročnik in plačnik oglasa: Lista Združena Komenda
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Srečanje veterank in veteranov regije 
Ljubljana III tokrat v Komendi
V petek, 30. septembra, je v Komendi potekalo 20. sre-
čanje veterank in veteranov regije Ljubljana III. Gre 
za tradicionalno srečanje, ki ga vsako leto organizira 
druga zveza. 

Po desetih letih je bila zopet na vrsti GZ Komenda, ki je po dveh 
koronskih odpovedih letos dogodek – ki je precejšen logistični 
zalogaj - uspela izpeljati. Okoli 450 udeležencev se je srečalo v 
šotoru na prostoru komendske tržnice. Po uvodnih nagovorih in 
slovenski himni so tekmovalno zastavo ob zvokih gasilske korač-
nice na drog dvignili veterani iz PGD Križ, ki se naslednje leto od-
pravljajo na državno tekmovanje. Ekipe so se med seboj pomerile 
v vaji s staro motorno brizgalno in v zbijanju tarče. Čeprav je bil 
dogodek bolj družabnega pomena, tekmovalnega duha ni manj-
kalo. Na koncu so se najbolje odrezali veterani iz PGD Tunjice. 
Priznanja sta pomagala podeliti predsednik sveta veteranov GZS 
Jože Smole in predsednik regije Ljubljana III, Slavko Jalovec. Tek-
movalnemu delu je sledilo prijetno druženje.

Špela Šimenc

Naročnik in plačnik oglasa: Lista TRN, Gora pri Komendi 1d, 1218 Komenda

LE DEJANJA NAJ VELJAJO
Program Liste TRN:
- Izgradnja zadrževalnika na Tunjici in s tem izboljšana protipoplavna varnost občanov.
- Izgradnja prepotrebne šolske telovadnice v Mostah.
- Energetska prenova Kulturnega doma Komenda in Glavarjevega špitala.
- Izgradnja obvoznice.
- Izgradnja športnega parka v Komendi.

Volilna enota 1 
Komenda:
1.Uroš Sušnik
2.Katja Tabernik
3.Jože Šimenc
4.Mateja Žvelc
5.Zoran Sodnik
6.Vida Balažič
7.Andrej Ravnikar
8.Barbara Lap
9.Marko Koritnik

Volilna enota 2 
Moste:
1.Roman Koncilija
2.Irena Skok
3.Anton Štebe
4.Laura Podgoršek
5.Meta Lap
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Spremembe, v katere verjamem!

www.jurijkern.si

Neodvisni kandidat 

JURIJ KERN
za župana Občine Komenda
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Izjemen uspeh gasilcev veteranov 
iz PGD Križ
Na Stadionu prijateljstva v Mekinjah so se 24. septembra 
na regijskem tekmovanju srečali starejši gasilci in gasil-
ke (veterani in veteranke). 

Tekmovanje je organizirala  Regija Ljubljana III v sodelovanju z 
Gasilsko zvezo Kamnik. Po slavnostnem dvigu zastave so se po-
merili v  vaji s hidrantom in vaji raznoterosti. Sodelovalo je 16 
moških in 4 ženske ekipe, med njimi tudi veterani iz PGD Križ, 
ki so zasedli izjemno 2. mesto. Premagali so jih le gasilci iz PGD 
Topole, na 3. mesto pa so se uvrstili Mengšani. Našim gasilskim 
veteranom iskreno čestitamo!

Uroš Sušnik

V Kulturnem domu Komenda Strasti, 
laži in maček v žaklju
Več kot očitno smo ljudje po dveh letih okrnjenih stikov 
željni dogajanja, druženja in dogodkov. 

Dokaz za to je bila tudi skoraj popolnoma polna dvorana Kultur-
nega doma tistega oktobrskega torkovega večera, ko so prišli na 
obisk umetniki iz Loškega odra Škofja Loka. Zaigrali so glasbe-
no komedijo Strasti, laži in maček v žaklju, avtorsko reciklažo 
Feydeaujeve komedije. Dramsko dogajanje je bilo prepleteno z 
zimzelenimi melodijami slovenske popevke. Dogodek je potekal 
v organizaciji Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda. »Ob 
15-letnici delovanja Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda 
smo uporabnikom pomoči na domu, dnevnega bivanja n njihovim 
svojcem, udeležencem naših programov in vsej lokalni skupnosti 
podarili glasbeno komedijo Strasti, laži in maček v žaklju.  S tem 
smo želeli pokazati, da radi in z veseljem delamo v dobro skup-
nosti in da smo hvaležni za zaupanje,« so ob tem povedali v ko-
lektivu ZMSK.

Špela Šimenc
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Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Po eni od definicij je skupnost socialna skupina ljudi, ki si delijo okolje, in ki jih združujejo skupne vrednote 
in interesi. Člane skupnosti povezuje skupna skrb drug za drugega, kar najlažje prepoznamo, ko pride kriza in 
nekdo potrebuje pomoč. Takrat skupnost stopi skupaj. Osnovno vodilo župana vidim v zadovoljevanju različnih 
interesov s ciljem delovanja lokalne skupnosti v dobro čim več občanov in občank. Zato močno verjamem, da 
mora biti župan dober vodja in motivator, imeti mora posluh za potrebe občanov in priložnosti za kraj, ter seveda 
potrebno znanje in energijo, da jih udejanji. Poleg naštetih lastnosti, sem prepričan, da sem s svojim preteklim 
delom dokazal, da pri opravljanju nalog prvega človeka občine znam biti blizu ljudem. Sem vedno dostopen. 
Jih znam poslušati, slišati in povezati, jih biti vesel, kljub temu, da večinoma prihajajo s prošnjami in pogosto 
s težkimi izzivi. Močno sem prepričan, da sem oseba, ki zna voditi občino s ciljem, da se javna sredstva čim 
bolj gospodarno in transparentno usmerja v skupno dobro, ter da se pri tem vključuje tako svetnike kot civilno 
družbo (predstavnike društev in klubov). Če bom ponovno dobil vašo podporo, se bom po svojh najboljših 
zmožnostih zavzemal za vključevanje celotne lokalne skupnosti na način, da v določenem deležu vsak lahko 
predlaga postavke v občinski proračun (t.i. participativni proračun).  

Od tod tudi moj slogan »Skupaj nam bo uspelo!« 

Kot najboljši objektivni pokazatelj dobrega dela v obdobju mojega županovanja vidim kazalnik razvitosti, ki 
ga vsako leto Ministrstvo za finance pripravlja za namene razporejanja razvojnih sredstev po občinah. Med 
kriteriji kazalnika razvitosti so dohodki prebivalcev, število delovnih mest, dodana vrednost gospodarstva, 
stopnja delovne aktivnosti ter delež stanovanj s priključki na kanalizacijo in ostalo infrastrukturo. Premalokrat 
se pohvalimo, da je  naša občina na zavidljivem 2. mestu od skupaj 212 občin!  

In kaj vidim kot potrebno za uspešno županovanje v naslednjem mandatu in za kaj se bom zavzemal, če me 
boste podprli? (1) Imeti ekipo v občinski upravi, ki bo verjela in znala slediti ciljem za skupno dobro in bo 
zmožna poiskati nove vire financiranja za vse potrebne investicije. (2) Zaključiti že začete projekte, kot je 
protipoplavni zadrževalnik, ki je predpogoj za marsikatero investicijo, med drugim za telovadnico v osnovni 
šoli v Mostah. Tudi športni park s sodobnim nogometnim igriščem in atletsko stezo čaka na realizacijo. Če 
smo pošteni, je to že kar velik finančni zalogaj za en mandat. (3) Prijazno odpreti prostore občinske uprave 
občankam in občanom, še posebej civilni družbi, ki velikokrat opravlja delo namesto uslužbencev občinske 
uprave in to z res minimalnimi sredstvi.  

V moji naravi je, da imam rad ljudi, da sem človek dejanj in da včasih hočem preveč in prehitro. Zato sem v 
preteklosti delal tudi kakšne napake. Ampak raje sem človek akcije, kot da bi se bal izpostavljati in posledično 
bistveno manj dosegel za našo občino. Biti pasiven je najlažje, a ni v moji naravi. Kdor dela, dela tudi napake. 
Ker sem starejši, z veliko izkušnjami - tako dobrimi kot slabimi, si bom prizadeval, da bo teh napak čim manj, 
da bo do priložnosti in sredstva skozi občinski proračun čim bolj pravično porazdeljena med mlado, srednjo in 
starejšo generacijo, ter da bomo kot člani skupnosti skupaj delovali še bolje! 

Tomaž Drolec, neodvisni kandidat za župana 2022 - 2026
Naročnik in plačnik oglasa: Tomaž Drolec
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Planinski izlet: 
Ablanca (2004 nmv)
V napovedniku dogodkov v letu 2022 
je PD Komenda za september naja-
vilo dvodnevno turo na Mišelj vrh. 
Veselili smo se je, vendar je vreme 
tokrat imelo zadnjo besedo.

Ko smo prejeli vabilo na dvodnevno turo v 
Julijce, smo hitro zapolnili prosta mesta. 
Število udeležencev je bilo omejeno zaradi 
zahtevnosti ciljev. Vodnika Robi in Milan 
sta že na prejšnih turah ocenila našo prip-
ravljenost in prav je tako.
Ko se je bližal datum odhoda, 24. 9. 2022, 
smo zaskrbljeno spremljali vremensko na-
poved. Ni bila obetavna. Zato smo se v pe-
tek soglasno odločili, da odpovemo nočitev 
na Vodnikovem domu in izkoristimo samo 
soboto. Upali smo, da bomo pred dežjem 
na varnem v dolini.
V soboto ob 5:00 uri zjutraj se nas je sedem 
pohodnikov odpeljalo proti Pokljuki. Spre-
memba iz dvodnevne v enodnevno turo ni 
bila edina sprememba. Tudi cilj smo zame-
njali. Mišelj vrh je bil za vremenske razme-

re predaleč. Iz parkirišča smo se še skoraj 
v mraku odpravili proti planini Konjščici 
(1440 nmv). Tam sta nam vodnika zaupala 
tudi nav cilj. Ablanca (2004 nmv). Nada-
ljevali smo pot proti Studorskemu prevalu 
(1892 nmv), od koder na vrh res ni bilo več 
daleč. Je pa bilo zahtevno, zato je naš po-
govor zamrl. Poslušali smo samo navodila 
vodnikov: »glejte pod noge«, »pazite, da 
ne prožite kamenja« ...
Na vrhu smo si čestitali, se ozrli naokoli, 
žigosali naše transverzalne knjižice in na 
hitro pojedli malico iz nahrbtnika. Da nas 
dež ne bi ujel v skalah, smo se odpravili 
nazaj v dolino. Na Studorskem pravalu smo 
zavili proti Malemu Draškemu vrhu, obh-
doli Jezerca in se po drugi strani vrnili na 
planino Konjščico. Po kratkem postanku 
smo se odpravili proti izhodišču. Ko smo 
ob poti našli prvega jurčka, smo morali 
malo skreniti s poti. Sreče z gobami nismo 
imeli veliko, zabavali pa smo se.
Kljub temu, da je iz vabila ostal samo datum, 
potek in cilj pa smo glede na vremenske raz-
mere sproti spreminjali, smo preživeli še en 
res lep dan v hribih. V odlični družbi. Verja-
mem, da bo tudi naslednjič tako.

A. K.



MAG. MAJDA RAVNIKAR, 
NEODVISNA KANDIDATKA ZA ŽUPANJO OBČINE KOMENDA

Spoštovane občanke in občani.

Razvoj in napredek Občine Komenda je v prihodnjih letih odvisen predvsem od:
• uspešnega in za občino finančno vzdržnega zaprtja odlagališča inertnih odpadkov Suhadole,
• izgradnje zadrževalnika na Tunjščici in
• zmanjšanja zadolženosti občine - zaprtja medsebojnih obveznosti in terjatev med Občino Komenda in družbo 

Poslovna cona Komenda d.o.o.. 

Po rešitvi navedene problematike iz preteklosti, bo možno neobremenjeno nadaljevati začete in izvajati nove projekte.

V zadnjem letu resnično vso svojo energijo posvečam projektu zaprtja odlagališča inertnih odpadkov in sem pri tem ključni 
vezni člen med občinsko upravo in državnimi inštitucijami. Tudi zato sem se odločila, da sprejmem izziv h kateremu me 
veliko vas, občank in občanov, nagovarja že dolgo časa. Predvsem pa zato, ker imam zares rada Komendo, v kateri živim 
že skorajda petdeset let! Za županjo kandidiram kot neodvisna kandidatka s podporo občank in občanov, z občutkom 
pripadnosti občini in občanom ter z občutkom lastne odgovornosti. Moj cilj je jasen: voditi občino zakonito, čim bolj 
racionalno in skrbeti, da bo vsak občinski evro vložen v javno korist in skupno dobro čim več 
občank in občanov.

Ne samo, da verjamem v pozitivno rešitev problematike izpred let, imam 
tudi energijo, znanje in izkušnje za nadaljevanje začetih in izvedbo novih 
projektov! Kot dolgoletni direktorici občinske uprave so mi težave, 
ki ovirajo nadaljnji razvoj občine, poznane. Žal pa jih z delovnega 
mesta, ki ga trenutno zasedam, ni moč rešiti. Za uresničitev ciljev je 
potrebno imeti polna pooblastila, dobro ekipo, podporo občinskega 
sveta ter širše lokalne skupnosti. Do sebe, še bolj pa do vas, drage 
občanke in občani, čutim odgovornost, da rešimo odprte zadeve 
in postavimo trdnejše temelje za prihodnost in razvoj občine.     

Za spremembe potrebujem 
vaš glas ZA! 

Prosim tudi za podporo kandidatkam in kandidatom za člane 
Občinskega sveta Občine Komenda na Listi Majde Ravnikar 
– LMR. V obeh volilnih enotah kandidiramo s polnima 
listama za občinski svet. V volilni enoti 1 (Komenda) 
na listi LMR kandidirajo: Anton Smrekar, Špelca Mikelj, 
Nikolaj Špenko, Eva Julija Štebe, Branko Petek, Mirko 
Pogačar, Melita Pavlič, Blaž Erman in Nadja Torkar. 
V volilni enoti 2 (Moste) na listi LMR kandidirajo: 
Aleksandra (Aljaša) Majcen, Damir Salajko, Darinka 
Kavčič, Janko Zabret in Borut Poljšak.

Nekateri naš podrobnejši program  že poznate, 
drugi ga boste spoznali v času volilne kampanje 
v posebnih gradivih in na srečanjih. Srečanja in 
pogovori so tisto, kar nas povezuje, prihodnost 
je v sodelovanju. Zato vse, ki bi se želeli osebno 
pogovoriti z menoj vabim, da me kontaktirate 
preko elektronske pošte ali telefona.

mag. Majda Ravnikar, kandidatka za županjo 
in Lista Majde Ravnikar - LMR

Naročnik in plačnik: Majda Ravnikar 
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V Žejah izpod rok glasbenika prihajajo 
butične diatonične harmonike
Peter Vidmar je glasbenik, ki ste ga gotovo že videli na kakšnem 
odru, kako s preigravanjem harmonike zabava množice ljudi. A 
ko ni na odru, je Peter v tišini domače delavnice pravi umetnik. 
Izpod njegovih rok že več kot deset let prihajajo harmonike, ki 
se uvrščajo med  najboljše pri nas. 

Vas glasba spremlja že vse življenje?
Že od malega. Moj oče je imel kot 
otrok veliko željo, da bi igral har-

moniko. Pa v tistih časih ni bilo denarja, ko 
pa je le prišel do prve harmonike in prvih 
ur učenja, mu slednje časovno ni zneslo. 
Tako se mi zdi, da je to željo malo prenesel 
name, očitno kar uspešno. Doma smo vse-
skozi poslušali narodno glasbo in pravijo, 
da sem stalno plesal, žvižgal in pel. Kar ne-
kako jasno je bilo, da bo Peter igral harmo-
niko (smeh). Tudi obe mlajši sestri igrata 
inštrumente, ena klavir, druga saksofon, 
obe tudi pojeta. S sedmimi leti sem se za-
čel učiti v glasbeni šoli v Kamniku. Najprej 
klavirske harmonike, potem še diatonične. 
Tako se je začelo, potem pa sem vedno po-
gosteje igral na vaških dogodkih, mlajih, 
tudi porokah. Vedno močneje pa sem sa-
njal o svojem ansamblu …

Kdaj se je uresničila ta želja?
Ko sem bil star 17 let, sem pričel z igra-
njem v ansamblu Galop, potem sem igral 
v triu, a sem si vedno želel ustvariti kvin-
tet fantov. Nastali so Ognjeni muzikanti 
in to je bilo eno najbolj plodnih obdobij 
doslej. V tistem obdobju sem se tudi od-
ločil, da študij veterine ni pravi zame in 
da bo moje življenje krojila glasba. Skupaj 
z Ognjenimi muzikanti smo rasli, igrali 
po celi Sloveniji, kamorkoli smo prišli, 
smo osvojili kakšno priznanje. Na festi-
valu Slovenska polka in valček je pesem 
Našel te bom, katere glasbo in aranžma 
sem napisal sam, celo postala Slovenska 
viža 2015. Na to sem izjemno ponosen. 
Pred nekaj leti so se naše poti na vrhun-
cu uspehov razšle, vsak je videl svojo pot 
naprej in nismo se ovirali. Danes igram 
pri Raubarjih.

Marsikdo vas pozna z odrov, morda pa 
malo manj ljudi ve, da igrate na svoje 
harmonike, harmonike Rojc. Kdaj se je 
pričela ta zgodba? 
Mene od nekdaj zanima, kako je kakšna 
stvar narejena in kako deluje. Že kot otrok 
sem veliko igrač razdrl, samo da sem pog-
ledal, kaj je notri, in jih nato sestavil nazaj. 
Med njimi je bila tudi kakšna harmonika. 
Ko sem izvedel, da znanec za zaključni 
izpit na lesarski šoli izdeluje harmoniko, 
sem se na vsak način hotel pridružiti. Opa-
zovati proces, mogoče hkrati narediti svo-
jo harmoniko. In res je tako nastala moja 
prva diatonična harmonika. To je bilo leta 
2009, ko sem bil star 20 let.

Je bila ta harmonika uporabna, se je 
nanjo dalo igrati?
Pa kako dobro! Pravi hec je, ko danes gle-
dam nazaj, kako je ta harmonika dobro 
uspela. Na vsakih 20 harmonik nasta-
ne ena taka, na kateri ni treba nič dodat-
no nastavljati. In moja prva je bila točno 
taka. Tega takrat še nisem vedel, zato sem 
bil popolnoma navdušen nad tem, kako 
preprosto je izdelati harmoniko. Seveda 
me je zamikalo, da bi naredil še kakšno in 
tako sem spoznal, da harmonika ni tako 
preprosta stvar, da jo samo sestaviš in 
kar lepo poje. Kljub temu pa me je izdela-
va harmonik povsem prevzela in začele so 
nastajati Rojc harmonike. Ime so dobile po 
domačem imenu naše kmetije.

Kje pa se nahaja prva harmonika in 
koliko jih je nastalo od tedaj?
Žal ne vem, kje je tista moja čisto prva, bi pa 

Doma smo vseskozi 
poslušali narodno 
glasbo in pravijo, da 
sem stalno plesal, 
žvižgal in pel. Kar 
nekako jasno je bilo, 
da bo Peter igral 
harmoniko (smeh). 
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rad vedel in danes nanjo zaigral. Čeprav naj-
več delam po naročilu in so harmonike bu-
tične (vsaka je svoj unikat), je pri meni tako, 
da ima kupec na razpolago vse harmonike, ki 
jih v tistem trenutku imam doma, tudi tiste, 
na katere igram sam. Tako lahko takoj odide 
z nekom v nov dom. Včasih stranke še raje 
vzamejo tiste harmonike, na katere igram 
jaz, saj so uigrane boljše kot čisto nove. Ko-
liko sem jih že naredil? Po moje oceni okoli 
sto. Marsikatera se pojavi tudi na kakšnem 
odru. Posebej ponosen sem, da je nekaj časa 
mojo harmoniko igral tudi član Fehtarjev 
Blaž Jenkole, ki ga zelo cenim.

Kakšne so karakteristike harmonik Rojc?
Vsako harmoniko naredim s tako pre-
ciznostjo, kot bi jo delal zase. V letu 2020 
sem veliko časa in financ namenil celovi-
ti tehnični prenovi in razvoju. Harmoniko 
sem narisal v 3D programu, premeril vse 
komore, odboje zvoka, potovanja zraka … 
Izkoristil sem svoje veselje do matematike 
in fizike, pri prenovi mi je zelo pomagalo 
tudi znanje, ki sem ga dobil na izobraževa-
nju na Akademiji za glasbo. Preizkusil sem 
ogromno različnih materialov, barv, lakov, 
olj in voskov. Današnja Rojc harmonika je 
lahka, glasna, zelo odzivna, kompaktna in 
močna. Prav tako smo pred dvema letoma 
izpopolnili vizualno podobo, pri tem pa sta 
mi pomagala sestra Ana in prijatelj arhitekt 
Žiga Erjavec, s katerim sva skupaj oblikova-
la nagelj, ki je danes moj zaščitni znak.

Vsako harmoniko tudi sami  
malo preigrate?
Seveda in v tem vidim tudi eno mojih večjih 
prednosti. Ko jo naredim, jo tudi dodobra 
preizkusim in točno vem, kaj lahko še iz-
boljšam. Nekaj proizvajalcev harmonike 
sploh ne igra ali pa jo igra precej slabo, kar 
oteži razvoj in izboljšave.

Vodite tudi glasbeno šolo, kjer mlade 
uvajate v svet harmonike. Učite tako 
klavirsko kot diatonično harmoniko. Je s 
kakšno bolje začeti?
Ne posegam v želje mladih fantov in de-
klet. Učijo naj se tisti inštrument, ki si ga 
želijo. Je pa dejstvo, da je diatonična har-
monika lažja, hitreje se je naučiš in hitre-
je lepo zazveni. Klavirska pa je za tiste, ki 
želijo nekaj več, tukaj je treba poznati več 
teorije. Jaz obe izjemno rad igram, mikajo 
me skoraj vsi inštrumenti. Igram še klavir, 
včasih sem igral trobento, zanimivi so mi 
bobni, doma imam pozavno, kitaro, bas 
kitaro in zagotovo še kaj. (smeh)

Koliko pa imate učencev in kdaj je dobro 
začeti z učenjem?
Lani sem imel skoraj 30 učencev, po enkrat 
na teden so imeli vaje. Zaradi rojstva hčer-
ke in družinskega življenja sem letos to 
malo okrnil in del učencev prepustil dve-
ma učiteljema, ki delata pri meni. Meni se 
zdi pravi čas, da otrok vstopi v glasbeno 
šolo v 2. razredu. Toliko, da že pozna črke 
in številke, tudi napredek je pri tej staros-
ti hitrejši kot pri mlajših. Imel pa sem tudi 
fantka, ki niti pet let še ni dopolnil. Malo 
sva igrala, malo sva se pa še učila številk in 
črk (smeh). Sicer pa mislim, da prej ko se 
otrok spozna z glasbo, boljši bo. 

Na eni strani ustvarjanje harmonik 
v tišini delavnice, na drugi strani z 
Raubarji na odru ob množici ljudi. Kako 
se to dopolnjuje?
Jaz imam oboje rad. Rad delam sam, v svo-
ji tišini ali le v družbi glasbe. Včasih pa mi 
zelo pašeta oder in bučna množica ljudi. 
Napolni me, ko vidim pod odrom ljudi, ki 
jim prinesemo veselje. 

Katero glasbo pa sicer radi poslušate?
Uf, moj nabor je zelo širok. V narodno zabav-

ni glasbi sta mi vzor Avsenik in Mihelič. Všeč 
so mi Slovenski oktet, Gibonni, John Mayer, 
Magnifico, med jazz izvajalci pianist Oscar 
Peterson, med bandi Toto in še bi lahko naš-
teval. Poslušam tudi klasično glasbo, najraje 
Mozarta. Seveda pa sledim vsemu novemu 
na slovenski in tuji glasbeni sceni.

Kakšni so cilji za naprej?
Rad bi se povzpel med najboljše tri pro-
izvajalce harmonik v Sloveniji. Ne po ko-
ličini, pač pa po kakovostni, tehnični in 
oblikovni plati. Želim si, da bi ljudje spoz-
nali kvaliteto mojih harmonik.  V glasbe-
nem smislu pa si želim napisati še kakšno 
melodijo in aranžma, ki ga bodo ljudje pre-
poznali in z veseljem prepevali. 

Špela Šimenc

Tega takrat še nisem 
vedel, zato sem bil 

popolnoma navdušen 
nad tem, kako 

preprosto je izdelati 
harmoniko. 
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Gorska reševalna služba Kamnik v novih prostorih

Društvo GRS Kamnik je 30. septembra 2022 ob stoletnici organiziranega 
gorskega reševanja na Kamniškem slovesno odprlo svoje nove prostore in 
napovedalo projekt Center za gorsko reševanje. Društvo je za reševanje in 
pomoč na voljo na območju občin Kamnik, Domžale, Komenda, Mengeš, 
Moravče, Lukovica in Trzin. Večino intervencij opravijo na območju Občine 
Kamnik, ki ima največ težko dostopnega in zahtevnega terena Kamniško-
-Savinjskih Alp.

Do prve ustanovitve rešilne skupine na 
Kamniškem je prišlo 22. junija 1922: 
»Ivan Krivec, gospodar koče na Kamni-
škem sedlu, se oglasi z naročilom – ali 
bolje s prošnjo SPD – Francetu Erjavšku, 
naj zbere fante, ki so sposobni reševati v 
gorah. Ustanovi naj »rešilno skupino«, 
kot gorski vodnik pa naj bo njen vod-
ja. France se zaveda, da je to delo pro-
stovoljno in dokaj tvegano, zato izbere 
takšne, ki jim zares nobeno delo ni od-
več. Poleg bratov Toneta, Petra in Loj-
zeta pritegne še sorodnike in prijatelje. 
Izbrani so France Ajdovec - Rezmanov, 
Franc Balantič, Jože Gradišek - Pavlečev 
in Janez Kočar - Pogačarjev. Reševalno 
skupino ustanovi v Stahovici. Slovensko 
planinsko društvo sklene, naj ta skupina 
deluje v okviru njegove kamniške podru-
žnice kot rešilna postaja. Njen načelnik 
naj bo Maks Koželj, ki kot dvojni tajnik 
prav dobro pozna vse člane postaje in še 
posebno štiri brate Erjavške.«

To zgodbo je uvodoma na otvoritvi novih 
prostorov povedala tajnica društva Irena 
Mušič Habjan. GRS Kamnik ima po novem 
prostore na naslovu Fužine 74. »Lahko re-
čemo, da je danes velik dan za GRS Kamnik 

in tudi za gorsko reševanje. Naša zgodba se 
je začela pred sto leti in  danes smo prišli 
do prelepih prostorov. Te dni smo dobili 
sodni izpis za našo parcelo in nakup ne-
premičnine, tako da lahko rečemo, da smo 
zdaj v svojih prostorih, na svoji zemlji,« 
pa je povedal predsednik Gorske reševalne 
službe Kamnik Srečo Podbevšek. Pouda-
ril je, da je danes reševanje v primerjavi s 
tistim včasih že na pol profesionalno, da 
so tekom let s tehnološkimi novitetami in 
novimi spoznanji razvili doktrino, na ka-
tero so ponosni. Dodal je, da bodo v pri-
hodnje (še) več delali na preventivi. 

Med pozdravi obiskovalcem je bil posebej 
simpatičen nagovor najstarejšega člana 
GRS Kamnik, Ceneta Griljca: »S klobukom 
na glavi sem prišel, da se bom odkril temu 
velikem dogodku, predvsem pa vsem tem 
mladim fantom in dekletom, ki so opravili 
toliko prostovoljnega časa in težkega dela, 
da smo prišli do teh prostorov. Sto let je 
trajalo, da smo jih končno dobili,« je med 
drugim povedal. 
Slovesno odprtje lastnih prostorov zao-
krožuje praznovanje 100-letnice organi-
ziranega gorskega reševanja na Kamni-
škem, ki so ga začeli z izdajo jubilejnega 

koledarja, nadaljevali s tiskovno konfe-
renco, predstavitvijo njihove dejavnosti s 
fotografsko razstavo v središču Kamnika 
in slavnostno akademijo v Domu kulture. 
Jubilejno leto bodo zaključili s fotografsko 
razstavo na gradu Zaprice (otvoritev je bila 
5. oktobra) in izdajo knjige o delu, aktivno-
stih, reševanjih in ljudeh društva.

Povzeto po sporočilu za javnost GRS  Kamnik

Razstava na ogled 
do 5. maja 2023

V Medobčinskem muzeju Kamnik na 
gradu Zaprice je bila 5. oktobra 2022 
odprta razstava o stoletnici organizi-
ranega reševanja na Kamniškem. Na 
šestih panojih je v slikah, risbah in 
besedilu predstavljena bogata dejav-
nost Društva Gorska reševalna služba 
Kamnik. Avtorica razstave je kustosi-
nja Janja Železnikar, pri izboru bese-
dila in fotografij je sodeloval alpinist 
in gorski reševalec France Malešič, s 
strani Društva GRS Kamnik je sodelo-
vala tudi tajnica Irena Mušič Habjan. 
Razstava, ki stoji na dvorišču muzeja, 
bo odprta do 5. maja 2023.
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Uspešni vikendi 
v orientaciji
Orientacija z gorskimi kolesi, ori-
entacijski tek v Črnučah in orienta-
cijski labirint na Čarobnem dnevu v 
Arboretumu.

V soboto, 8. 10. 2022, so se članice in člani 
OK Komenda odpravili v Črnuče k OŠ Ma-
ksa Pečarja na osmo in s tem zadnjo tek-
movanje v Slovenski orientacijski ligi se-
zone 2022. V lepem sončnem vremenu se 
je zbralo več kot 170 orientacistov, ki so se 
podali v gozd iskat oranžno-bele zastavi-
ce. Proge je v Sračji dolini odlično pripra-
vil Matic Blaž, tekmovalci pa so se v gozdu 
srečevali tudi s kostanjem in z jurčki. 

Tekmovanje je tokrat organiziral Orientacij-
ski klub Komenda. Ob tem je predsednica Ire-
na Hacin Kőlner povedala: »V klubu smo tudi 
tokrat dokazali, da nas povezuje ljubezen do 
športa. Lepo je videti, da pri organizaciji in iz-
vedbi tekme sodelujejo tudi naši mlajši in sta-
rejši mladinci ter člani«. S tem, ko so aktivno 
vključeni v vse pomembne dele organizacije 
in izvedbe tekme, pridobivajo nova znanja in 
veščine, je še ponosno dodala predsednica.
 

V jesenskem gozdu so v orientacijskem tek-
mu uživali tudi naši najmlajši tekmovalci.

V  nedeljo, 9. 10. 2022, pa je v Volčjem Poto-
ku v Alboretumu potekal Čarobni dan, kjer je 
tudi OK Komenda imel svoj kotiček. Obisko-

valci so se lahko preizkusili tudi v orientacij-
skem labirintu, kjer so označene točke, tek-
movalec pa dobi zemljevid s točkami, ki jih 
mora poiskati v najkrajšem možnem času. V 
labirint se je podalo 600 otrok, njihovi starši 
pa so jih ponosno opazovali in si poleg tega 
ogledovali orientacijske zemljevide iz slo-
venskih mest ter gozdov iz Slovenije in tuji-
ne. Smeha in dobre volje ni manjkalo.

V nedeljo, 2. 10. 2022, so se člani OK Komen-
da preizkusili tudi v orientaciji z gorskimi 
kolesi in na državnem prvenstvu v šprintu, 
ki je potekalo na Viru pri Domžalah, osvojili 
tudi kar nekaj medalj. Tudi v tej zelo zanimi-
vi panogi orientacije smo vsako leto moč-
nejši in številčnejši. V naslednjem letu bomo 
v maju v OK Komenda gostili tudi eno tekmo, 
ki bo štela za Svetovno veteransko prvenstvu 
v orientaciji z gorskimi kolesi. 

Če želite spoznati različne panoge orienta-
cije ali se nam želite pridružiti na vadbah, 
nas kontaktirajte na orienteering.komen-
da@gmail.com. Vabljeni.

Petra Stojan, članica OKK
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V Komendi tekmovalo 
preko 450 judoistov
V soboto, 8. 10. 2022, in nedeljo, 9. 
10. 2022, je Judo klub Komenda že 
sedmo leto zapored organiziral ve-
liko mednarodno tekmovanje v judu 
7. Pokal Komende – Komenda Open. 

Turnir, ki je v nekaj letih iz prijateljske 
tekme prerasel v enega izmed največjih 
judo tekmovanj v Sloveniji, se je odvijal v 
Športni dvorani Komenda, ki je kar poka-
la po šivih. V dveh dneh se je namreč bo-
rilo več kot 450 judoistov iz 48 klubov in 
7 držav. V Komendi smo gostili športnike 
iz Bosne, Avstrije, Srbije, Italije, Hrvaške 
in Ukrajine.

Prvi dan so tekmovali judoisti v kategori-
jah U12, U14 in U16, ki so bile de slovenske-
ga uradnega pokala Judo zveze Slovenije, 
ter judoisti U18, kot neuradna kategori-
ja. Obiskovalce in navijače na tribunah so 
navdušili športniki z dobrimi borbami, ki 
so potekale cel dan. Poleg posameznih re-
zultatov so si klubi prizadevali osvojiti tudi 
pokal za najboljše ekipne rezultate.

Odlično so se borili tudi naši judoisti, ki so 
na domačem terenu osvojili ekipno 3. mes-
to na Pokalu Komende in s tako visoko uvr-
stitvijo poskrbeli za navdušenje v dvorani. 
Dobro so se odrezali tudi posamezniki, ki 
so na tem tekmovanju osvojili kar 7 zlatih, 

2 srebrni in 5 bronastih kolajn. Pokal Ko-
mende je zaradi dobre udeležbe slovenskih 
in tujih klubov tudi eno izmed močnej-
ših ter težjih tekmovanj pri nas, zato so ti 
odlični rezultati še toliko bolj pomembni. 

Na prvo mesto so se povzpeli Leon Adro-
vić (U14), Teo Bizjak (U14), Nastja Drakšič 
Koštomaj (U14), Timeja Starovasnik (U14), 
Haya Veinhandl Obaid (U16), Luka Žagar 
(U18) ter Brina Frece (U18). 
Z zelo dobrimi borbami sta vse do finala 
uspeli priti Stepan Kholodov (U14) in Maj 
Lokar Gros (U18), ki sta osvojila 2. mesto. 
Na stopničkah so stali še: Jon Potočar 
(U12), Svit Starovasnik (U12), Pavle Ilić 
(U14), Karim Veinhandl (U14) in Rok Rav-
nikar (U14). 

Judo tekmovanje se je letos prvič nada-
ljevalo tudi v nedeljo, ko so na vrsto priš-
le mlajše kategorije in sicer judo vrtec ter 
U8 in U10. Vrtčevski otroci so tekmovali v 
sumo borbah – izrivanju nasprotnika iz 
označenega kroga, šolski otroci pa v judo 
borbah. Judoiste je pozdravila tudi judo 
panda, prepoznavna maskota Judo kluba 
Komenda. Vsi najboljši tekmovalci so pre-
jeli lepe nagrade.

Organizatorji smo s tekmovanjem zelo za-
dovoljni, saj z dobro organizacijo turnirja, 
na katerega se vsi radi vračajo, širimo pre-
poznavnost Komende daleč naokoli. 

Katarina Kumer

Gorski teki

Sezona v gorskih tekih še kar traja 
in tekmovanja se bodo vrstila tja do 
decembra. Bojan Galin se jih kljub 
zdravstvenim težavam udeležuje in 
močno upa, da ga poškodba kolka ne 
bo ustavila. 

Na tekmovanju »Vertikala na Črno Prst« 
pri Podbrdu za slovenski pokal je osvojil 
tretje mesto. Posebnost tovrstnih tekmo-
vanj je v tem, da je proga speljana verti-
kalno, kar pomeni da na progi ni serpen-
tin, kot je to običaj pri gorskih tekih. Na ta 
način je razdalja do cilja najkrajša možna, 
kar pa zelo oteži samo vzpenjanje.  Nasled-
nji dan je slavil na zelo napornem teku na 
Kamniško Sedlo, na katerem tekmovalci 
premagajo 1300 višinskih metrov. Sledil 

je polmaraton v Bovcu, kjer je zmagal že 
tretje leto zapored. Pomeril se je tudi v teku 
»Rekord Šmarne Gore«, kjer tekmovalci 
tečejo po najkrajši progi in poskušajo iz-
boljšati rekord, ki je manj kot enajst minut. 
V kategoriji nad 50 let je na vrh pritekel kot 
tretji. Naslednji dan je v veteranski kate-
goriji zmagal v gorskem teku na Šmarno 
Goro, kjer je istočasno potekala zaključna 
tekma kategoriziranih tekmovalcev sve-
tovnega pokala v gorskih tekih. Hude  bo-
lečine zaradi poškodbe kolka ga niso usta-
vile na trail teku na Lubnik pri Škofji Loki. 
Stisnil je zobe in vseeno zmagal, vendar je 
negotova situacija glede nadaljevanja tek-
movalne sezone. 
Upanje umre zadnje, zato tudi on upa, da 
se bo pozdravil in bo lahko nadaljeval s 
tekmovanji.

Peter Pibernik

Bojan Galin in najboljši slovenski gorski 
tekač Timotej Bečan.
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Za Pogačarjem še ena 
uspešna sezona
Dirka po Lombardiji, znana kot peti 
in zadnji spomenik sezone, je letos 
sezono cestnega kolesarstva končala 
tako, kot bi si najbolj želeli. Z zmago 
Tadeja Pogačarja, ki je letos presegel 
kar nekaj mejnikov. 

Med drugim je največ tednov zapored šte-
vilka 1 na UCI lestvici, kjer je premagal Pe-
tra Sagana. V letošnji sezoni je dosegel 16 
zmag. Veselili smo se njegove zmage na 
dirki Od Tirenskega do Jadranskega morja, 
kjer je poleg končne zmage dobil tudi dve 
etapni. Tri etape je osvojil na letošnji Dirki 
po Franciji in skupno vrhunsko 2. mesto.  
Izpostaviti je potrebno še dirko Strade Bi-
anche, ki velja za takoimenovani šesti spo-
menik; Tri doline Vareseja; VN Montreala 
in Dirko po Združenih arabskih emiratih 

Mladi Komendčan 
Timon Grgič državni 
podprvak v kartingu

AMZS Center kartinga in moto športa 
je bil 24. in 25. septembra prizorišče 
četrte in hkrati zadnje dirke sezone 
državnega prvenstva Slovenije v kar-
tingu, ki je štela tudi za točke central-
no evropske cone (FIA CEZ), avstrij-
sko državno prvenstvo ter pokal SSC.

Komaj osemletni Timon Grgič (učenec 3.c 
razreda OŠ Komenda – Moste), je v svo-
ji debitantski sezoni v kartingu, ravno na 
zadnji dirki sezone, ki je potekala v zah-
tevnih deževnih pogojih, s suverenimi 
vožnjami opozoril nase. Z osvojenim 2. 
mestom na dirki v razvrstitvi DP se je us-
pel prebiti na končno drugo mesto v skupni 
razvrstitvi in tako v svoji prvi sezoni pos-
tal državni podprvak v razredu Rota Mico 
Max (tekmujejo fantje in dekleta od 8  do 11 
let). Timon je poleg tekmovanj za DP letos 
nastopil tudi na nekaterih tekmovanjih v 
tujini (Jesolo – Italija, Ada Huja- Beograd 
– Srbija in Rehnitz – Avstrija), ki so štela 
za točke FIA CEZ, kjer je zasedel odlično 12. 
mesto ob odpeljanih 3 od 8 dirk, ter tek-
movanjih, ki so štela za pokal SSC, kjer je 
zasedel končno 6. mesto. 
Timon pa se je v letošnjem letu pod okriljem 
Zveze za AvtoŠport Slovenije AŠ2005 s češko 
licenco (Timon je prvi mladi dirkač v tej pa-
nogi v Sloveniji) preizkusil tudi v tekmova-
nju v avtokrosu, v katerem že vrsto let zelo 
uspešno tekmuje njegov oče Marcel Grgič. 
Timon se je v svoj dirkalnik s prestavami in 
sklopko usedel prav na predvečer svoje prve 
dirke,  ki je med 20. in 21. avgustom poteka-

(poleg zmage dobil tudi dve etapi). V Ko-
mendi pa gotovo ne bomo pozabili zmago-
valne Dirke po Sloveniji, ki je središče naše 
Občine za nekaj ur spremenila in povezala 
v pravo navijaško cono.  

Špela Šimenc

la v Češkem Prerovu. Kljub začetni tremi in 
manjšim tehničnim težavam je odpeljal su-
vereno dirko in se na FIA Evropskem prven-
stvu v avtokrosu uvrstil na odlično 8. mesto 
v diviziji RaceBuggy 125. 
Ekipa s Timonom na čelu za leto 2023 že snu-
je nove ideje in načrte in se ob tej priložnosti 
zahvaljuje vsem prijateljem, podpornikom, 
sponzorjem in vsem, ki so nam v letošnji se-
zoni na kakršen koli način pomagali in nam 
stali ob strani.
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ŠPORTNI DAN

V torek smo imeli četrtošolci športni dan. Z avto-
busom smo se odpeljali v Ljubljano. Z vstopom v Bit 
center se je začela akcija.

Čeprav nikoli nisem zmagala, sta mi bila arkadni ples in just 
dance zelo všeč. Pri hokeju sem najbolj uživala, ker ni bilo 
zraven fantov.

Pia Vidmar, 4. c

*   *   *   *   *

Na začetku mi pri plesu just dance ni šlo najbolje. Ko sem 
večkrat poizkusil, mi je šlo zelo dobro in sem zmagal. Pleza-
nje mi ni šlo najbolje.

Filip Šalej, 4. c

*   *   *   *   *

S sošolko Karin sva zelo dobro igrali tenis. Na športnem dne-
vu sem se zelo zabavala.

Doroteja Pančur, 4. c

Plezanje je bilo kar naporno, zato mi ni bilo najbolj všeč. V 
badmintonu sem zelo uživala, saj sem se ga naučila že doma.

Karin Brežnik Đukić, 4. c

*   *   *   *   *

Na športnem dnevu mi je bilo najbolj všeč, ker sem se lahko 
igral s prijatelji.

Aljaž Jaušovec, 4. c

*   *   *   *   *

Just dance sploh ni bil slab, ker sem se malo razgibal. Pri ho-
keju smo se zelo zabavali. Smešno mi je bilo, ker so bili goli 
zelo majhni.

Matic Jakob Petek, 4. c

*   *   *   *   *

Najbolj mi je bil všeč badminton, ker smo sodelovali in se dob-
ro imeli. Pri arkadnem plesu smo se imeli dobro kot še nikoli.

Žan Klopčič, 4. c

Iz šolskih klopi ...

TEDEN OTROKA

V Tednu otroka (od 3. do 9. oktobra) je bilo 
na Osnovni šoli Komenda Moste pestro. Na 
obeh šolah so potekale različne dejavnosti z 
naslovom Skupaj se imamo dobro. Učenci so 
na dejavnostih aktivno sodelovali, ustvarjali 
in uživali. Rdeča nit tedna je bilo vključeva-
ne in povezovanje otrok. Poudarjali smo: »Ko 
se imamo mi dobro, pogledamo okrog sebe; 
komu morda ni dobro in ga povabimo, da se 
nam lahko pridruži.«

Všeč mi je bilo skupno dihanje, ker sem se lepo počutil. 

Rok Orehar, 1. b

*   *   *   *   *

Zelo mi je bila všeč skupna pesem na igrišču šole.

Lovro Pogačar, 2. b
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Brali smo knjigo o Regcu in Kvakcu, Najboljša prijatelja. De-
lali smo tudi dihalne vaje in zbirali predloge za Mini kino. 
Imela sem se super. 

Sofija Serko, 3. b

*   *   *   *   *
Vadili smo dihanje in risali. Počutil sem se v redu,  ker je bilo 
vse tiho. Pomembno je bilo, da smo povadili dihanje.

Urh Pibernik, 4. b

*   *   *   *   *
Teden otroka mi je bil všeč, ker smo lahko počeli zelo veliko 
različnih stvari kot kamišibaj v knjižnici, ki je govoril o ra-
cmanu, ki se ni mogel učiti. Všeč so mi bili tudi razni natečaji. 

Zala Fajdiga, 6. b

*   *   *   *   *
Teden otroka je zame prav poseben teden. Med poukom špor-
ta smo igrali odbojko in plezali po vrveh. V sredo je bil dan 
brez spraševanja. Na hodnikih je odmevala glasba, med re-
kreativnimi odmori pa so se odvijale dejavnosti. Ob vsem tem 
veselju se počutiš počaščenega, saj je bilo res zabavno. Poleg 
tega pa so se potrudili tudi učitelji in učiteljice, saj so vse or-
ganizirali. Med Tednom otroka sem bila rada tudi v knjižnici. 
Upam, da bo ta teden ostal v mojem spominu za vedno. 

Eva Sternad, 6. b

*   *   *   *   *
Moji najljubši stvari sta bili dan brez spraševanja in ples v 
učilnici za gospodinjstvo. 

Luna Dular, 6. b

*   *   *   *   *
Najbolj mi je bilo všeč ustvarjanje pri likovnem pouku (risa-
nje sebe na liste v obliki listov različnih dreves) in glasbeni 

odmor. Seveda pa sta mi bila všeč tudi dneva brez spraševanja 
in domačih nalog.

Tjaš Luka Tomič, 9. b

*   *   *   *   *
Najboljši dan je bil petek, saj je bil dan brez naloge, kar po-
meni vikend brez dela. Prav tako je potekalo branje mlajšim. 
Jaz sem brala v 4. b razredu, v katerem je moj bratec.

Tara Knavs, 9. b
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PRVOŠOLČKI NA PRVEM 
ŠPORTNEM IN TEHNIŠKEM DNEVU

V tednu otroka so se prvošolci odpravili na prvi športni in 
tehniški dan. 
V sredo jih je pot vodila do Mlinčkov v Suhadolah. Tam so si 
ogledovali mlinčke in se s sošolci in prijatelji igrali v gozdu. 
V petek pa so imeli prometni dan. Obiskali so gasilski dom v 
Mostah, kjer so jim policisti in gasilci predstavili svoj poklic. 
Del dneva je bil namenjen ozaveščanju o varnosti pešcev v ce-
stnem prometu. 

Učitelji 1. razredov

PETDNEVNI TABOR NA POHORJU

Moja najljubša dejavnost na taboru na Pohorju je bila priprava tabornega ognja. 
Po streljanju z lokom smo se dobili pri igrišču za nogomet za hotelom.
Vodič nam je razložil, da moramo za kres poiskati dolge in suhe veje. Čisto sami 
smo se odpravili v gozd. Držali smo se gozdnih poti. Nismo našli veliko dobrih 
suhih vej, saj so bile po večini mokre od dežja. Pravijo, da je na Pohorju veliko 
gob, ker je dosti vlage. In res smo jih veliko našli. Dobili smo jurčke. Nesli smo 
jih v kuhinjo, da nam bodo kuharji naredili kakšno jed naslednje dni, pa ni bilo 
nič iz tega. Po večerji smo se spet odpravili k nogometnemu igrišču za hotelom. 
Počasi smo vse pripravili za kres. Prinesli smo tudi krompir, zavit v aluminijas-
to folijo, da ga spečemo v žerjavici.
Vodič nam je prižgal kres in mi smo se posedli okoli njega, da bi se lepo pogreli. 
Bilo je tudi nekaj vetra, zato so bile iskrice vsepovsod. Bil je lep pogled. Učitelji-
ca je prinesla kitaro in razdelila liste z pesmimi. Tako smo ob spremljavi kitare 
vsi zapeli in si popestrili večer. Ko je kres dogorel, smo dali krompir v žerjavico, 
da se speče. Ko se je spekel, smo ga odnesli pred naš hotel. Usedli smo se na 
klopi, kjer smo ga pojedli. Ko so bili želodci polni, smo se odpravili spat.

Jasna Zabret, 7. c
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LOVSTVO V SLOVENIJI

Prejšnji teden je bila šola v naravi na Pohorju. Jaz sem 
se odločil, da se je ne bom udeležil, zato sem imel 
pouk (nadomestne dejavnosti) z drugimi sošolci, ki 
se prav tako niso udeležili tabora. Vsak dan smo imeli 
drugo dejavnost. 
V ponedeljek smo se v knjižnici pogovarjali o lovstvu v 
Sloveniji. Ta dan smo brali revijo Lovec in gledali vide-
oposnetke, kjer smo izvedeli veliko zanimivih podatkov 
(npr. kdo povzroča največ škode, kaj je treba storiti, če 
divjad povzroči škodo na poljih ali njivah). Vmes smo 
imeli tudi dobro malico. Potem nas je obiskal hišnik g. 
Mirko, ki se v prostem času ukvarja z lovstvom. Tudi od 
njega smo prejeli nekaj pomembnih in zanimivih podat-
kov (npr. anekdoto o divjih prašičih, kako daleč po zraku 
leti lovski metek, nekaj o lovskih družinah, kaj storiti, če 
povozimo divjad). Iz vsega, kar smo izvedeli, smo mo-
rali ob koncu pouka narediti plakat z vsemi potrebnimi 
podatki. Plakat smo tudi predstavili. V tem dnevu smo se 
naučili nekaj o lovstvu in kako se naredi plakat.
Dopoldne je minilo kar hitro, bilo je poučno in zani-
mivo. Meni je bil ta dan zelo všeč, saj smo se naučili 
veliko novih stvari. Pogovarjali smo se, brali, ustvar-
jali in se pogovarjali z lovcem in naredili povzetek 
vsega tega na plakatu.

David Kern, 7. č

POHOD NA SV. PRIMOŽA

Moje doživetje se je začelo že dan pred samim pohodom. Na 
ponedeljkovo noč sem res težko zaspala, saj je bilo moje vzhi-
čenje takrat na vrhuncu. Naslednji dan sem se zbudila vsa 
navdušena in dobre volje. Minilo je kar nekaj časa, preden sem 
se odpravila od doma, bila sem že čisto na koncu poti v šolo, 
ko sem zagledala svojo najboljšo prijateljico Nežo. Vedno, ko 
jo zagledam, vem, da bo dan zabaven. No, čez dobrih petnajst 
minut so odprli šolo in razdelili malico. Odpravili smo se na 
avtobus in se odpeljali do parkirišča pod sv. Primožem.
»Prispeli smo,« sva nasmejano odgovorili druga drugi. Cel 
pohod je bil kar naporen. Z Nežo sva se tako zelo smejali, da 
napora v veliki večini nisem zaznala, občutila sem ga šele, ko 
smo prispeli na vrh sv. Primoža. Sam pohod je bil zabaven 
in sproščujoč, predvsem zaradi narave, ki nas je spremlja-
la vse do vrha. Pot, po kateri smo hodili, je bila kar vijugasta 
in strma. Bila je obdana s prečudovito naravo in gozdom, tla 
so bila polna korenin. Med pohodom nas je spremljalo veli-
ko učiteljev. Končno smo zagledali vrh, bilo je super, na vrhu 
smo uživali v malici in v klepetanju. Ko smo pomalicali, smo 
se odpravili pogledat razgled. Bilo je imenitno. Vreme je bilo 
jasno, tako da je bilo vse še toliko boljše.
Za zaključek smo se odpravili nazaj k avtobusom in se odpe-
ljali do šole. V šoli smo pojedli še kosilo ter se odpravili domov.
 

Luna Stele, 6. č 

UTRINKI LETNE ŠOLE V NARAVI
Najboljša dejavnost je bila lokostrelstvo. Z lokom smo stre-
ljali v tarčo. Če si zadel balon, ki je bil pripet na tarči, si do-
bil nagrado. Spoznali smo tudi, kaj je prajuha. Na zabavi smo 
plesali v vlakcu in makareno. Ker smo veliko plavali, sem čutil 
bolečine v mišicah.

Tine Avguštin, 5. a

*   *   *   *   *
Všeč mi je bilo plavanje v bazenu, igranje odbojke in tudi med 
dvema ognjema, ko je že padel mrak. Hrana je bila boljša, kot 
sem pričakovala. Dom, v katerem smo spali, se je imenoval 
Martinček. Bil je velik, postelje so bile popisane.

Anamarija Kosec, 5. a

*   *   *   *   *
V šoli v naravi je bilo zelo dobro. Najbolje je bilo, ko smo stre-
ljali z lokom. Prav tako je bilo lepo v četrtek, ko smo se z lad-
jico peljali v mesto Piran. Če bi morala kaj spremeniti, ne bi 
našla ničesar. Tudi hrana je bila zelo dobra.

Kaja Arh, 5. a
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Najbolj všeč mi je bilo, ko smo se z ladjico odpeljali v Piran. 
Zbrali smo se na Tartinijevem trgu in si ogledali mesto. Za-
bavno je bilo, ko smo iskali skriti zaklad. Na biološki poti 
smo se naučili veliko novega. Morje je bilo toplo. Imeli smo 
dobre učitelje.

Lara Pogačar, 5. a

*   *   *   *   *
Ciljanje z lokom mi je bilo zelo všeč. V bazenu, kjer smo pla-
vali, je bila slana voda, kar mi ni bilo najbolj všeč. Izpopolnje-
vali smo tehnike plavanja in opravljali delfinčke. Kopali smo 
se tudi v morju. Zanimiv je bil večerni pohod z lučkami.

Rijad Čuturić, 5. a

*   *   *   *   *
Všeč mi je bilo lokostrelstvo. Izdelali smo tudi piščalko iz tr-
stenke in na njo zaigrali ter zapeli ljudsko istrsko pesem. Z 
ladjico smo odpluli do mesta Piran in si kupili spominčke. Šli 
smo na obalo, se kopali in iskali različne školjke.

Ana Štirn, 5. a

Poišči          razlik!66
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Začetek skavtskega leta

Skavtsko leto 2022/23 se je začelo 8. 10. 2022, ko so se 
volčiči zopet srečali z Akelo, Kačo Kajo, tokrat se jim je na 
prvem srečanju pridružil tudi Slon Hati. 

Izvidniki in vodnice so se poslovili od starejših vrstnikov in dveh 
voditeljic, medse so sprejeli novega voditelja in celo četico zagre-
tih skavtov. Klan pa je v svoje vrste sprejel novo klanovko. V prvem 
letošnjem kvadratu je bilo lepo videti nove in znane obraze, polne 
pričakovanja, kaj jim bo prineslo novo skavtsko leto. Kot se spo-
dobi, smo leto začeli tradicionalno z vlečenjem vrvi. Tekmovanje 
je bilo zelo napeto in na koncu smo morala dekleta priznati pre-
moč fantom. Da smo se pred sveto mašo dobro razmigali, smo od-

igrali tekmo rovrčka. Skupaj smo se udeležili svete maše, po njej 
smo si s starši ogledali spomine preteklega skavtskega leta, ki so 
na plan privabili veliko smeha in dobre volje. 
V letošnjem letu nas čaka kar nekaj taborov, skupnih srečanj, iz-
delave venčkov, raznašanje lučke miru in drugih skavtskih dogo-
divščin, ki smo jih voditelji že skrbno načrtovali na SKVO vikendu 
pred začetkom letošnjega skavtskega leta. Pred samim začetkom 
leta so se izkazali tudi naši skavti, ki so prišli pomagat pospraviti 
Fevd, naš skavtski travnik in gozd ob njem, saj ga je na žalost na-
padel lubadar. Hvala vsem, ki ste pridno zavihali rokave in prišli 
pomagat pri čiščenju. 

Katarina Romšak, Sproščena gazela

Veja VV (volčiči in volkuljice) v kvadratu Tradicionalno vlečenje vrvi

Veja IV (izvidniki in vodnice)
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Prevzem naročenega in vračanje 
izposojenega gradiva tudi izven 
delovnega časa

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik odslej omogoča prevzem in 
vračanje gradiva s paketniki, ki so nameščeni na fasado osrednje 
knjižnice v Kamniku, ob vogalu, desno od glavnega vhoda. Čla-
nom knjižnice je trenutno v Kamniku na voljo 6 paketnikov. Če se 
bo storitev obnesla, bodo storitev razširili glede na interes. Pake-
tniki so namenjeni izključno knjižnični rabi. Za postavitev pake-
tnikov so se odločili, da bi članom knjižnice omogočili prevzem/
vrnitev izposojene-
ga gradiva tudi izven 
obratovalnega časa 
knjižnice. Storitev 
je brezplačna, na voljo 
pa je vsem uporabni-
kom, ki imajo mobilni 
telefon, pri čemer ni 
nujno, da uporabljajo 
pametni telefon.

Vir in več informacij: 
www.kam.sik.si

Imaš spretnost, talent?

Prijavi se na 13. tradicionalno prireditev  

M N OŽ I M O  T A L E N T E
ki bo v soboto, 26. novembra 2022,

ob 19:00,
v prostorih šole v Mostah.

Za predstavitev talenta se prijavi do 5. novembra.
na spletni strani www.uppg.si.
INFO: info@uppg.si

Teden otroka v Vrtcu Mehurčki: 
Skupaj se imamo dobro

Teden otroka, projekt Zveze prijateljev Mladine Slove-
nije, poteka vsako leto prvi teden v mesecu oktobru. Le-
tošnja osrednja tema je bila SKUPAJ SE IMAMO DOBRO. 

V ta namen smo v vrtcu pripravili obogatitvene dejavnosti, ki so 
krepile medosebne odnose in spodbujale skupinsko ustvarjalno 
igro. Otroci so se igrali z žogami, ogledali so si lutkovno predstavo, 
likovno ustvarjali, ter se potepali po bližnji in daljni okolici. Neka-
tere skupine so obiskale sadovnjak, dve skupini pa sta se odpra-
vili tudi v Kekčevo deželo. Poseben dan smo namenili kostanje-
vemu pikniku, ko smo se na osrednjem igrišču v Komendi zbrali 
vsi »mehurčki«. Otroci so od doma prinesli kostanj, ki ga je letos 
res v izobilju in na vrtčevskem igrišču je celo dopoldne dišalo po 
pečenem kostanju. Za nameček so nam naši kuharji pripravili še 
dobro mero kuhanega kostanja. Zadnji dan v okviru Tedna otroka 
pa smo se »skupaj imeli dobro« z učenci Osnovne šole Komenda 
Moste. Osmošolci in devetošolci so nam prebirali zgodbice ter se z 
nami igrali in obujali spomine na svoje vrtčevske dni.
Skupaj smo se imeli dobro tudi nekateri izmed zaposlenih, ki smo 
v času Tedna otroka osvežili fasado naše najstarejše enote in s tem 
dodali nov kamenček v mozaik dobrega počutja vseh, ki smo po-
vezani z vrtcem.
Strnili smo Teden otroka in prišli do zaključka  »Skup se mamo dobr«.
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Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 18. november. Rok za posredovanje gradiv za objavo v novembrski
številki je 4. november 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.

SORTER/KA UPOKOJENEC/KA (4 URE)
Smo sodobno internacionalno logistično podjetje z visokotehnološko 
infrastrukturo ter neštetimi digitalnimi ponudbami in storitvami. Naše 
storitve temeljijo na potrebah strank in globalnih trendih ter inovaci-
jah. Povezujemo ljudi, ponujamo rešitve in živimo v odprtemu ter kon-
struktivnemu delovnemu vzdušju.

Kje: Komenda   |   Kaj: logistika   |   Kako: 4 ure na dan, popoldan

Kot sorter/ka boste pri nas prevzeli 
odgovornost. Vaše naloge vključujejo:
• samostojno procesiranje in razvrščanje 

paketov vzdolž celotnega procesa
• odpravljanje zastojev in napak
• zagotavljanje in upoštevanje standarda 

kakovosti in varnostni ter predpisov.

Za to delovno mesto prinašate s seboj:
• samostojen in natančen način dela ter fizična pripravljenost.

To vam prinašamo mi:
• vsestransko in zanimivo področje odgovornosti  

z ustvarjalno svobodo
• dobro delovno vzdušje
• krizi odporno delovno mesto blizu Vašega prebivališča
• prednosti internacionalne skupine
• pošteno plačilo.

Zaželeni so kandidati, ki so upokojeni. 
Kontakt: office@expressone.si, u.trost@expressone.si (040 231 056)

Veselimo se srečanja z vami!

KLIMATSKE NAPRAVE

OGREVAM S KLIMO

PRIHRANIM

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

Vabilo na okroglo mizo:  
Voda za mlade!

V Slovenij predstavljajo otroci in mladi do 24. leta dobro četrtino 
prebivalstva (515.231, vir: Statistični urad Slovenije).   A v druž-
benem smislu štejemo mlade do 29. leta, tako da se tej številki 
pridruži še 111.090 mladih.  Kljub temu pa je otrokom in mladim 
možnost sodelovanja prevečkrat onemogočena, njihova mnenja 
pa so pogostokrat prezrta, čeprav ta vplivajo tudi na njihovo oko-
lje in življenje. Prav tej generaciji želimo ponuditi priložnost in jih 
vključiti v procese odločanja kot enakovredne člane naše družbe. 
Želimo slišati, kako razmišljajo o prihodnosti, ki je zaradi neneh-
nih in hitrih sprememb, še toliko bolj njihova. 
V torek, 8. 11. 2022, ob 18:00 vljudno vabimo prav vse genera-
cije, ki vas skrbi prihodnost in naše okolje v Medgeneracijsko 
središče Komenda (Glavarjeva cesta 104, Komenda) na okrog-
lo mizo z naslovom Voda za mlade! Na okrogli mizi bomo dali 
glas mladim in jim omogočili, da spregovorijo o skrbeh in pro-
blemih rek in voda, kot jih vidijo oni, ter njihovemu pogledu na 
lastno prihodnost. Spregovorili bomo o tem, kakšnih rek si že-
lijo, kaj jih skrbi, katere rešitve predlagajo ter kako lahko aktiv-
no sodelujejo na področju varstva narave in rek v prihodnosti.  
Ob tej priložnost bomo v Medgeneracijskem središču odprli tudi 

razstavo Iz spomina Kamniške Bistrice in reke Pšate, ki govori o re-
kah pred stoletjem in danes. Razstava bo na ogled do 14. decembra.
Okroglo mizo in razstavo organizira Zavod REVIVO v okviru 
projekta Tokovi prihodnosti, moderator okrogle mize pa bo 
Damjan Habe.

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, Zavod REVIVO in AIA 
- Mladinski center Mengeš. Projekt se izvaja v okviru LAS Za 
mesto in vas. 

Horvat E., Pengal P., Habe D.
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Kamnik - Komenda

Odšli so ...

V 90. letu starosti je umrl 
PETER ZARNIK st., zidar v pokoju, 
po domače Petrov Peter, iz Suhadol 
pri Komendi. 

V 84. letu starosti je umrl KAREL 
KAVČIČ, po domače Roščev Drago, 
iz Most pri Komendi.  

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose-
dom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in mu naklo-
nili svojo misel. Hvala duhovniku Petru Steletu za lep 
opravljen poslovilni obred, kvartetu GRM, prapro-
ščakom in pogrebni službi iz Cerkelj.

Vsi njegovi      

JOŽE LAH
iz Suhadol

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 
94. letu starosti sklenil 

dragi mož, oče, dedek in 
pradedek

Čeprav se glas ne sliši več, in stisk roke ne čuti se,
pa za vedno z nami si, saj beseda tvoja v nas živi.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri-
jateljem, znancem, sosedom in nekdanjim sode-
lavcem za izrečena sožalja ter darovano cvetje in 
sveče. Hvala Lovski družini Komenda, Krajevni 
organizaciji Zveza borcev Komenda in Zadru-
žni zvezi Slovenije za lepe besede ob slovesu, ter 
pevcem MePZ DU Komenda. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi      

NANDE VODE
iz Komende

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče,
solze, žalost in bolečina te zbudila ni.

Ostala je praznina, ki hudo boli.

V 104. letu nas je zapustil 
naš dragi oče, dedek, 

pradedek in stric



Aplenca   |   Oktober 2022

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 9. novembra 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. Upoštevane bodo samo 
tiste rešitve, ki bodo do vključno 9. novembra že prispele na Občino. Upoštevajte to pri 
oddaji preko pošte. Ostala pravila so objavljena na spletni strani Občine Komenda.

Rešitev septembrske križanke se glasi: MESEC POŽARNE VARNOSTI

Seznam nagrajencev Nagradne križanke GASILSKE ZVEZE 
KOMENDA v Aplenci,Glasilu občine Komenda, številka 09/2022:

1. nagrada  - gasilni aparat – 6 kg: SARA OSREDKAR
2. nagrada  - gasilni aparat – 2 kg: VINKO PLEVEL

3. nagrada  - gasilni aparat – 1 kg: MILI ZARNIK

Nagrajenci lahko na podlagi tega obvestila in osebnega dokumenta 
nagrade prevzamejo na Občini Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 

Komenda. ČESTITAMO !

Frizerski salon Katja Hair Fashion 
v Metropolis Spa Kamnik

Frizerski salon Katja Hair Fashion se nahaja na Steletovi uli-
ci 25 v Kamniku. Nudimo modno barvanje, žensko, moško in 
otroško striženje las. V našem salonu vam nudimo tudi po-
daljševanje las, spenjanje svečanih frizur, nego las in sve-
tovanje. Za barvanje in nego las uporabljamo profesionalne 
produkte Schwarzkopf professional in Moroccanoil. Za po-
sebne priložnosti, kot so poroke, birme, obhajila… se lahko 
dogovorimo za ureditev frizur na vašem domu. Možen pa je 
tudi nakup darilnih bonov. Spremljate nas lahko na naši Fa-
cebook in Instagram strani facebook.com/katjahairfashion in 
instagram.com/katjahairfashion.

Katja Hair Fashion
Katja Štrajhar Podbelšek s.p.
Naročanje na tel. 041/924-739 

NAGRADE:
1. Nagrada – žensko striženje
2. Nagrada – moško striženje
3. Nagrada – ženska fen frizura



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

Mačeha 0.60 € 
nad 30 kosov  

0.56 €

Sveži in suhi 
aranžmaji 

po izbiri ali 
naročilu.


